ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ

ČÍSLO 1/2017

SDĚLENÍ OBČANŮM
Vážení spoluobčané,
tímto dopisem Vás chceme seznámit s finanční situací obce a s důvody, které vedly k návrhu pronájmu pozemku pro
montovanou stavbu kasina v Janové.
Seznam Investičních akcí od roku 2010 v Janové:
Celkem Kč
Dotace
Vlastní zdroje
2010 Sportovní hala
42.000.000,35.000.000,7.000.000,2010 Veřejné osvětlení I.
684.000,485.000,199.000,2011 Vestibul OÚ
164.000,84.000,80.000,2011 Veřejné osvětlení
1.100.000,837.000,264.000,2012 Lesní technika
1.118.000,282.000,836.000,2012 Dětské hřiště
314.000,212.000,102.000,2013 Zateplení OÚ
1.861.000,1.193.000,668.000,2013 Zateplení ZŠ
2.639.000,1.809.000,820.000,2014 Pěší zóna Janová
4.820.000,3.770.000,1.050.000,2015 Kanalizace
59.098.000,44.000.000,15.098.000,2015 Separace BRO
1.234.000,1.047.000,187.000,2015 Komunikace
1.960.000,770.000,1.190.000,2015 Revitalizace
7.558.000,0,7.558.000,2016 Hasičské auto
908.000,750.000,Sponzorské dary na hasičské auto
100.000,58.000,2016 Cyklostezka
5.583.000,- Sdruž. Val. – Hor. Vsacko
5.583.000,Za uplynulých šest let se v obci proinvestovalo cca 131.000.000 Kč, z toho vlastní zdroje činily cca 40.000.000 Kč.
Obec Janová nemá rozpočet tak velký, aby pokryla všechny tyto investice, proto se na některé akce žádal dlouhodobý úvěr.
- sportovní hala
47.200,- měsíčně
splatnost 20. 10. 2018
- kanalizace
27.788,- měsíčně
splatnost 20. 11. 2030
- kanalizace půjčka SFŽP
123.103,- čtvrtletně
splatnost 31. 12. 2026
- Renostav
500.000,- pololetně
splatnost 30. 06. 2019

Roční rozpočet obce je cca 15.121 000 Kč včetně investičního přijatého transferu ze státních fondů.
Obec Janová splácí na úvěrech ročně 2.452.000 Kč včetně úroků. Toto jsou splátky, s kterými obec počítala, proto jsou
úvěry uzavřeny na tak dlouhou dobu splácení, aby nedošlo k velkému zatížení obecního rozpočtu.(„zbylá“ část rozpočtu
jsou povinné platby na provoz školy, školky, na platy zaměstnanců, celkový chod obce atd.)
Ovšem 30. 6. 2016 vznikl obci nečekaný dluh z nevyplacené dotace na Revitalizaci obce. Obec si proto musela vzít
dlouhodobý úvěr u KB, kde roční splátka činí 648.000 Kč po dobu 10 let. S tímto zatížením obec vůbec nepočítala.
Dle zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, může v roce 2018 postihnout obec tzv. dluhová
brzda (§ 14). Pro obec by to znamenalo nemožnost žádat o jakékoliv dotace, protože by nebyla schopna pokrýt povinnou
část z vlastních zdrojů.
V případě předpokládané stavby firmy Synot a příjmu z provozování kasina, by obec mohla nejen naplnit rozpočet, ale
rychleji splatit své závazky. Rovněž by bylo firmou Synot opraveno parkoviště u sportovní haly a firma by taktéž ročně
přispívala do rozpočtu částkou 200.000 Kč na rozvoj činnosti mládeže.
Zastupitelé plánují jednání s majiteli pozemků o zlepšení přístupu k domům naproti sportovní haly, i o řešení možného
omezení hluku v provozu při vjezdu na parkoviště u haly.
V případě naplnění obecního rozpočtu je možné uvažovat například o opravách chodníků, výměně poškozených sloupů
veřejného osvětlení, dosluhujících rozvodů tohoto osvětlení atd., které nebyly pro nedostatek finančních prostředků
realizovány.
Provoz kasina by pro obec znamenal taky nabídku několika nových pracovních míst.
Zvažovaná doba pronájmu pozemku firmě Synot bude na pět let, což bude také součástí smlouvy. Ve smlouvě s firmou
Synot, v případě že se uskuteční, bude uvedeno, že obec bude moci za určitých podmínek od smlouvy odstoupit.
Jak již všichni víte, 25. března 2017 se uskuteční místní referendum k záměru obce povolit firmě Synot stavbu
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montované stavby kasina. Pravidla pro platnost referenda jsou:
- účast minimálně 35 % oprávněných voličů což činí 212 občanů (do minimální účasti se samozřejmě počítají obě hlasující
strany)
- nadpoloviční většina musí být proti výstavbě, avšak minimálně 25% oprávněných voličů
což činí 152 občanů.
Jen v tomto případě může být referendum dle zákona č.22/2004 Sb. platné.
Otázka bude znít:
Jste pro zřízení kasina nebo herny v obci Janová?
Zastupitelé obce Janová: Jan Machalec, Richard Machalec, Dalibor Bártík, Aleš Olšák, Taťána Hradová, Bronislav
Soukup, Jaroslav Tomanec

ZÁPIS 31. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ
KONANÉHO 7. 12. 2017
(bez kontroly a jazykových úprav redakce)
Bod 1. Složení slibu
Nastupující zastupitel Jaroslav Tomanec , který nahradil
odstupující zastupitelku Janu Halašovou, složil a podpisem
stvrdil slib zastupitele obce.
Bod 2. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Janová bylo zahájeno v 17:00
hodin. Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno. Dále konstatoval, že přítomno je 8 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Omluven
Karel Eliáš.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Bronislav
Soukup a Aleš Olšák, zapisovatelem zápisu starosta obce
navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 319/0116: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Bronislava Soukupa a Aleše
Olšáka , zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 319/0116 bylo schváleno.
Bod 3. Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v
souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce, doplnil o
bod č. 9 – Odkup pozemku
Návrh usnesení 320/0116: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 320/0116 bylo schváleno.
Kontrola usnesení:
Všechny body byly splněny.
Návrh usnesení č. 321/0116: Zastupitelstvo obce Janová
bere na vědomí Kontrolu usnesení.
Bod 4 – Pronájem plochy č. 924/7 za účelem výstavby
Casina
Starosta obce požádal přítomné hosty pana Valentu a paní
Kovářovou, aby představili zastupitelstvu plány týkající se
výstavby Casina a objasnili fungování provozu daného
zařízení i s vizualizací objektu jak z venkovní strany tak
vnitřní pohledy z jejich již fungujících Casin v republice.
Taktéž pan Valenta vysvětlil jakou má jejich společnost
představu ohledně budoucí smlouvy o pronájmu a
finančních výhodách pro obec plynoucích z pronájmu.
Dále pan Valenta zodpověděl dotazy zastupitelů ohledně
provozu a zabezpečení fungování Casina.

Všichni občané obce Janová se mohou na obci informovat a
probrat se starostou detailně své dotazy týkající se pronájmu
plochy k výstavbě Casina.
Starosta obce navrhl schválení vyhlášení záměru obce na
pronájem plochy č.924/7.
Návrh usnesení 322/0116: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje vyhlášení záměru obce na pronájem plochy
č.924/7.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 1, Zdrželi se 0
Usnesení č. 322/0116 bylo schváleno.
Bod 5 – Rozpočtové opatření č. 12
Účetní obce paní Kotrlová podrobně seznámila zastupitele s
rozpočtovým opatřením č.12.
Návrh usnesení 323/0116: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 12.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 323/0116 bylo schváleno.
Bod 6 – Schválení rozpočtu na rok 2017
Účetní obce paní Kotlová předložila zastupitelům rozpočet
obce na rok 2017.
Návrh usnesení 324/0116: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje předložený rozpočet obce na rok 2017.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 324/0116 bylo schváleno.
Bod 7 – Seznámení s výběrovým řízením sesuvu Snozek
Starosta obce informoval zastupitele o podání výzvy
firmám, na které reagovaly čtyři firmy – TMstav, COLAS
CZ ,a.s, Jasy Vsetín s.r.o., PORR a.s. Na základě
výběrového řízení byla vybrána firma COLAS CZ a.s.
Návrh usnesení 325/0116: Zastupitelstvo obce Janová
pověřuje starostu obce k sepsání Smlouvy o dílo s vítěznou
firmou COLAS CZ a.s.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 325/0116 bylo schváleno.
V 18,05 hodin s omluvou opustili jednání zastupitelstva
zastupitelé Daniela Mikulcová a Dalibor Bartík.
Bod 8 – Příspěvek Profil Naděje, pobočka Vsetín
Starosta obce informoval zastupitele o žádosti na příspěvek
pro stacionář Naděje s pobočkou na Vsetíně . Navržená
částka je 5.000,-Kč.
Návrh usnesení 326/0116: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje příspěvek pro stacionář Naděje na Vsetíně ve výši
5.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 326/0116 bylo schváleno.
Bod 9 – Koupě pozemku
Starosta obce předložil zastupitelům žádost manželů Josefa
a Jiřiny Kocourkových a Evy Filgasové o odkoupení
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pozemku č.p.2807/1 o výměře 309m2.
Návrh usnesení 327/0116: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje odprodej pozemku č.p. 2807/1 manželům
Kocourkovým a Evě Filgasové.
Výsledek hlasování: Pro 0, Proti 5, Zdrželi se 0
Usnesení č. 327/0116 nebylo schváleno.
Bod 9 - Různé
Většina zastupitelů se vyjádřila k prohlášení ředitelky ZŠ a
MŠ Janová a žádá, aby do zápisu ze zastupitelstva bylo
zapsáno, že s prohlášením ředitelky ZŠ a MŠ Janová
zveřejněným na stránkách školy nejsou ztotožněni a mají
k němu výhrady, jelikož názor a informace, které
v prohlášení uvedla, jsou jednostranně sepsané a
neobjektivní.

ZÁPIS 32. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ 20.
12. 2017
(bez kontroly a jazykových úprav redakce)
Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
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.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Dalibor
Bartík a Jaroslav Tomanec, zapisovatelem zápisu starosta
obce navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 328/0116: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Dalibora Bartíka a Jaroslava
Tomance , zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 328/0116 bylo schváleno.
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, doplnil o
bod č. 5. Odstoupení od podpisu Smlouvy s firmou COLAS
CZ a.s., bod č. 6 Podpis Smlouvy o dílo s firmou TM Stav,
spol.s.r.o. umístěné ve výběrovém řízení na druhém místě,
bod č. 7. Obecně závazná vyhláška a bod č. 8. Seznámení
s Peticí a bod č. 9 Různé
Návrh usnesení 329/0116: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 329/0116 bylo schváleno.
Kontrola usnesení:
Starosta obce navrhl, aby kontrola usnesení byla provedena
na následujícím zasedání Zastupitelstva obce v lednu 2017.
Ing. Eliáš se ohradil ohledně provedení kontroly usnesení a
žádal provedení kontroly podle schváleného programu
zasedání ZO. Požadoval kontrolu usnesení 271/0116
týkající se webových stránek obce, které vykazují
nedostatky (např. chybí dva zápisy ze zasedání
zastupitelstva ). Dále 296/0116 písemná reklamace pro
Ředitelství silnic Zlínského kraje týkající se problému
zatopení cest vodou při dešťových srážkách.Starosta trval
na kontrole usnesení v lednu 2017.
Bod 3 – Smlouva o poskytnutí dotace ze Zlínského
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kraje
Dotace na sesuv půdy v lokalitě „ Snozek“ byla schválena
již v měsíci září do výše maximálně 5.600.000,-Kč
z Životního prostředí. Na základě tohoto rozhodnutí byla
zaslána žádost na Zlínský kraj o dotaci ve výši 500.000,-Kč
, která byla schválena v 19.prosince 2016.
Návrh usnesení 330/0116: Zastupitelstvo obce Janová
pověřuje starostu obce k podepsání Smlouvy o poskytnutí
dotace ze Zlínského kraje ve výši 500.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 330/0116 bylo schváleno.
Bod 4 – Rozpočtové opatření č. 13
Účetní obce paní Kotrlová podrobně seznámila zastupitele
s rozpočtovým opatřením č.13.
Návrh usnesení 331/0116: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 13.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 331/0116 bylo schváleno.
Návrh pro hlasování o ponechání Základní a Mateřské
školy Janová ze strany zastupitelky Daniely Mikulcové
a hosta Michaely Petřekové byl zamítnut, jelikož na
předcházejících zastupitelstvech nebylo hlasováno pro
zrušení Základní a Mateřské školy Janová, tudíž
hlasování pro ponechání ZŠ a MŠ Janová by bylo
bezpředmětné.
Bod 5 – Odstoupení od podpisu Smlouvy s firmou
COLAS CZ a.s.
Firma Colas odstupuje od Smlouvy o dílo z důvodu
zaneprázdněnosti díky velké zakázce, kterou obdržela.
Návrh usnesení 332/0116: Zastupitelstvo obce Janová bere
na vědomí odstoupení firmy COLAS CZ,a.s. od Smlouvy o
dílo.
Bod 6 – Podepsání Smlouvy s firmou TM Stav, spol.s.r.o.
Starosta obce předložil zastupitelům návrh na sepsání
Smlouvy o dílo s firmou TM Stav, spol.s.r.o., která se
umístila jako druhá v pořádí při výběrovém řízení.
Návrh usnesení 333/0116: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje sepsání Smlouvy o dílo s firmou TM Stav,
spol.s.r.o. a pověřuje starostu obce s podepsáním této
Smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 333/0116 bylo schváleno.
Bod 7 – Obecně závazná vyhláška o regulaci provozu
hazardních her
Předkladatel Ing. Eliáš seznámil zastupitele s předloženou
Obecně závaznou vyhláškou o regulaci provozu hazardních
her. Předložený materiál nebyl zpracován dle nového
zákona, proto bude Ing. Eliášem přepracován.
Návrh usnesení 334/0116: Zastupitelstvo obce Janová bere
na vědomí Obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozu
hazardních her.
Následně proběhla na zasedání debata s hosty a zastupiteli
ohledně získání finančních prostředků díky pronájmu
pozemku pro dočasnou výstavbu Casina v okrajové části
obce, se kterou na základě předložené
Petice podepsaní občané nesouhlasí. Zastupitelka Daniela
Mikulcová zmínila, že bylo na 30. zasedání Zastupitelstva
jednáno o referendu, které mělo být uskutečněno a nebylo.
Hosté pan Šimoník, paní Petřeková, paní Fialová a paní
Šimoníková vyjádřili svůj nesouhlas s výstavbou Casina.
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Bod 8 – Petice
Starosta obce informoval zastupitele o Petici proti
výstavbě Casina
předané starostovi obce dne
20.12.2016.
Návrh usnesení 335/0116: Zastupitelstvo obce Janová
bere na vědomí obsah Petice předložené starostovi
obce a do 30 dnů bude petičnímu výboru předána
odpověď.
Zastupitelstvo v čele se starostou obce na základě
předané Petice proti výstavbě Casina a žádosti občanů
v průběhu měsíce ledna uskuteční veřejnou schůzku
v hale tělocvičny nebo v Kavárně M+Z Janová ( dle
avizované účasti) společně se zástupcem firmy
SYNOT W,a.s. ještě před podepsáním Smlouvy o
pronájmu. Po schůzce bude opětovně jednáno s občany
ohledně jejich názoru na výstavbu Casina.
Bod 9 - Různé
Ing. Eliáš se pozastavoval nad nesouhlasem většiny
zastupitelů k prohlášení ředitelky ZŠ a MŠ Janová.
Zastupitel Dalibor Bartík uvedl, že nesouhlas některých
zastupitelů vyplývá z toho, že prohlášení se nejeví
daným zastupitelům jako objektivní.
Starosta navrhl, aby Pojistná smlouva majetku obce
byla prodloužena s ČSOB,a.s. a přepracoval smlouvu
dle aktuálních informací od pojištěného.
Návrh usnesení 336/0116: Zastupitelstvo obce Janová
bere na vědomí přepracování Pojistné smlouvy majetku
obce u ČSOB,a.s.

ZÁPIS 33. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ
18. 1. 2017
(bez kontroly a jazykových úprav redakce)
Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
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. Na
návrh zastupitele Ing. Karla Eliáše byl bod č. 9
Projednání návrhu pana Šimoníka přesunut na bod č. 7
Schválení referenda, případné hlasování občanů o
výstavbě kasina. Při schválení bodu č. 8 Obecně
závazná vyhláška obce Janová č. 1/2017 by nově bod č.
9 Schválení referenda byl bezpředmětný. Starosta obce
požádal o doplnění programu o bod č. 11 Darovací
smlouva, bod č. 12 Budoucí smlouva o zřízení věcného
břemene a zrušení bodu č. 6 Úprava odměn pro
neuvolněné zastupitele dle nařízení vlády.
Návrh usnesení 337/0117: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 337/0117 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi
Richard Machalec a Bronislav Soukup, zapisovatelem
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zápisu starosta obce navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 338/0117: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Richarda Machalce a Bronislava
Soukupa , zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 338/0117 bylo schváleno.
Kontrola usnesení z 31. a 32. zasedání Zastupitelstva
obce Janová:
Usnesení č. 330/0116 Smlouva o poskytnutí dotace ze
Zlínského kraje – splněno
Usnesení č. 333/0116 Podepsání Smlouvy s firmou TM
Stav, spol.s.r.o. – splněno
Usnesení č.325/0116 Sepsání Smlouvy o dílo s vítěznou
firmou COLAS CZ a.s. sesuvu Snozek – nesplněno,
Důvodem je odstoupení firmy
COLAS CZ a.s.od smlouvy
Návrh usnesení č. 339/0117: Zastupitelstvo obce Janová
bere na vědomí Kontrolu usnesení z 31. a 32 . zasedání
Zastupitelstva obce Janová.
Bod 3 – Seznámení s výsledkem konkurzu na místo
ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Janová
Starosta obce sdělil zastupitelům, že na konkurz na místo
ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Janová se nepřihlásil žádný
uchazeč. Návrh starosty obce je vypsání 2. kola tohoto
výběrového řízení.
Návrh usnesení 340/0117: Zastupitelstvo obce Janová bere
na vědomí vypsání 2. kola výběrového řízení na místo
ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Janová.
Bod 4 – Zpráva ředitelky ZŠ a MŠ Janová
Ředitelka ZŠ a MŠ Janová Mgr. Hana Výchopňová
informovala zastupitele o tom, že k dnešnímu dni nedošlo
k žádným zásadním změnám co se ZŠ a MŠ Janová týká.
Na základě vlastního osobního rozhodnutí a po zvážení
veškerých okolností týkajících se převzetí a vedení ZŠ a MŠ
Janová po bývalém řediteli Mgr. Lucbauerovi dospěla Mgr.
Hana Výchopňová k rozhodnutí podat výpověď
z pracovního poměru k 31.1.2017. Důvod podání výpovědi
přítomným zastupitelům a hostům zdůvodnila a vysvětlila.
Informovala zastupitele o inventurách provedených ve
škole, které byly chaotické, s učitelským sborem společně
provedla vyřazení některých položek, účetní školy vyřazené
položky zpracuje a vzhledem k nepřítomnosti zástupců ze
strany zřizovatele navržena ředitelkou školy možnost
následného překontrolování zřizovatelem.
Návrh usnesení 341/0117: Zastupitelstvo obce Janová bere
na vědomí zprávu o ZŠ a MŠ Janová a výpověď
z pracovního poměru ředitelky ZŠ a MŠ Janová Mgr. Hany
Výchopňové.
Bod 5 – Rozpočtové opatření č. 1
Účetní obce paní Kotrlová podrobně seznámila zastupitele
s rozpočtovým opatřením č. 1.
Návrh usnesení 342/0117: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 342/0117 bylo schváleno.
Bod 6 – Projednání návrhu p. Šimoníka
Pan Jiří Šimoník předložil zastupitelům návrh řešení
problému se zajištěním provozu na hlavním silničním tahu
Vsetín - Velké Karlovice silnice č. 487 v obci Janová, kde
dochází pravidelně k nedodržování rychlosti ze strany
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řidičů a tím ke zvýšenému riziku bezpečnosti chodců při
přecházení vozovky a zároveň zvýšení hlučnosti. Jedná se
o umístění radarového rychloměru, jehož pořizovací
náklady , správa a vyhodnocování by bylo v režii města
Vsetína. Finanční přínos pro obec by mohl být pouze
formou finančního daru od města Vsetína za pronájem
radaru.
Návrh usnesení 343/0117: Zastupitelstvo obce Janová bere
na vědomí návrh pana Šimoníka a pověřuje starostu obce
k sestavení týmu ve složení starosta obce, zastupitel Ing.
Karel Eliáš a pan Jiří Šimoník, který zahájí jednání
s místostarostou města Vsetína panem Pifkou o umístění
radaru v obci Janová.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 343/0117 bylo schváleno.
Bod 7 – Obecně závazná vyhláška obce Janová č. 1/2017
Zastupitel Ing. Eliáš seznámil zastupitele s přepracovaným
návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Janová č. 1/2017
o regulaci provozu hazardních her.
Návrh usnesení 344/0116: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozu
hazardních her.
Výsledek hlasování: Pro 2 ( Ing. Karel Eliáš, Daniela
Mikulcová), Proti 7( Jan Machalec, Richard Machalec,
Taťána Hradová, Aleš Olšák, Dalibor Bartík, Bronislav
Soukup, Jaroslav Tomanec), Zdrželi se 0
Usnesení č. 344/0117 nebylo bylo schváleno.
Bod 8 – Schválení referenda, případné hlasování občanů
o výstavbě kasina
Následně na zasedání místostarosta Richard Machalec
seznámil přítomné zastupitele a hosty s informacemi o
fungování kasina v Napajedlích a finančním přínosu pro
obec Napajedla, které získal od starosty dané obce. Dále
vysvětlil možnosti vyhlášení referenda o výstavbě kasina.
Zastupitelé obce, zástupce firmy Synot pan Valenta a
přítomní občané obce Janová opětovně debatovali ohledně
vyhlášeného záměru obce o výstavbě kasina, o Petici proti
výstavbě kasina a veřejnému setkání se zástupci firmy
Synot s občany, která se uskutečnila 18.1.2017. Přítomní
občané se stejně jako na uvedené debatě pozastavovali nad
malou informovaností občanů před schválením záměru
obce pronajmout pozemek k provozování kasina a také
vyjadřovali nesouhlas s výstavbou samotného kasina.
Návrh usnesení 345/0117: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje referendum, případné hlasování občanů o
výstavbě kasina.
Výsledek hlasování: Pro 2 ( Ing. Karel Eliáš, Daniela
Mikulcová), Proti 7 ( Jan Machalec, Richard Machalec,
Taťána Hradová, Aleš Olšák, Dalibor Bartík, Bronislav
Soukup, Jaroslav Tomanec), Zdrželi se 0
Usnesení č. 345/0117 nebylo schváleno.
Bod 9 – Seznámení s návrhem Povodí Moravy
Starosta obce předložil zastupitelům obce návrh Povodí
Moravy s opravou hráze ( zvýšením o 30cm) na ochranu
proti stoleté vodě na pozemku obce Janová.
Návrh usnesení č. 346/0117: Zastupitelstvo obce Janová
bere na vědomí návrh Povodí Moravy s opravou hráze.
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Bod 10 – Darovací smlouva
Starosta obce předložil zastupitelům návrh zastupitelů
Zlínského kraje týkající se bezúplatného darování
pozemků
( silnice a chodníky) v hodnotě 115.440,-Kč.
Návrh usnesení 347/0117: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje souhlas s návrhem na Darovací smlouvu mezi
obcí Janová a Zlínským krajem, kde předmětem daru jsou
pozemky pod silnicí a chodníky.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 347/0117 bylo schváleno.
Bod 11 – Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení
Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí
Janová a ČEZ z důvodu opravy elektrického vedení
v lokalitě Kadějov, kdy oprava vedení bude prováděna
povede přes pozemky obce Janová.
Návrh usnesení 348/0117: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 348/0117 bylo schváleno.
Bod 12 - Různé
Zastupitelka
Daniela
Mikulcová
informovala
zastupitele o plánovaném Setkání seniorů 3.3.2017 které
se uskuteční v kavárně M+Z od 16,00 hodin. Za Výbor pro
kulturu a sport, který toto setkání organizuje, požádala o
finanční spoluúčast obce.
Dále informovala zastupitele o lednovém zasedání
Školské rady ze dne 18.1.2017 a předala starostovi od
ředitelky ZŠ a MŠ Janová seznam závad na elektrických
věcech, které je nutné opravit.
Upozornila zastupitelstvo, že pro obec jako zřizovatele ZŠ
a MŠ Janová od 1.1.2017 plyne ze zákona nová
povinnost a to v dostatečném předstihu dodat seznam dětí
nastupujících do ZŠ a zároveň i seznam předškolních
pětiletých dětí nastupujících do MŠ. Tyto seznamy musí
obsahovat jméno, příjmení, trvalé bydliště a rodné číslo
dětí a musí být jako listina úředně ověřené.
Na návrh učitelky MŠ požádala starostu o vypracování
seznamu i všech tříletých dětí s trvalým bydlištěm v obci
Janová, které v budoucnu eventuálně nastoupí do MŠ
Janová.
Daniela Mikulcová dále požádala o sdělení možného
termínu „Vítání občánků“ v obci, vzhledem k malému
počtu nově narozených dětí bylo doporučeno termín
přesunout na podzim letošního roku 2017.
Zastupitel Jaroslav Tomanec upozornil na volně
pobíhajícího labradora v obci, kdy majitel psa by měl být
informován, aby si psa zabezpečil na svém vlastním
pozemku, v opačném případě může být pes odchycen a
následné finanční náklady budou účtovány na vrub
majitele psa.
Pan Jiří Šimoník v roce 2015 požádal zastupitelstvo, aby
nově vznikající cyklistický oddíl s počtem členů pět byl
registrován pod obcí. S tímto jeho návrhem zastupitelstvo
souhlasilo. K dnešnímu dni je v tomto oddíle registrováno
33 členů a ze strany starosty byla panu Šimoníkovi
doporučena od roku 2017 registrace jako spolku
s vlastním IČ. Paní účetní obce panu Šimoníkovi objasnila
situaci týkající účetnictví obce, do
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kterého musí být zaneseno i přijímání sponzorských darů
daného spolku.

ZÁPIS 34. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ 18.
1. 2017
(bez kontroly a jazykových úprav redakce)
Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
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, omluveni Jaroslav Tomanec a Daniela
Mikulcová, 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. Na návrh
starosty byl program doplněn o bod č. 5. Příkazní smlouva
na technický dozor sesuvu Snozek a bod č. 6. Program
rozvoje obce Janová.
Návrh usnesení 349/0217: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 349/0217 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Dalibor
Bartík a Aleš Olšák, zapisovatelem zápisu starosta obce
navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 350/0217: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Dalibora Bartíka a Aleše Olšáka
, zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 350/0217 bylo schváleno.
Bod 3 – Schválení inventur za rok 2016
Účetní obce paní Kotrlová seznámila zastupitele podrobně
s obsahem inventur za rok 2016, kde proti loňskému roku
nedošlo k žádným výrazným změnám.
Předseda kontrolního výboru Dalibor Bartík informoval
zastupitele o průběhu kontrolních inventur na obci, ZŠ a MŠ
Janová a v tělocvičně, které proběhly standardně. V ZŠ a
MŠ ředitelka školy udělala přečíslování některých věcí,
takže dle seznamu bude nutné opravit číslování některých
položek.
Návrh usnesení 351/0217: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje inventury za rok 2016.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 351/0217 bylo schváleno.
Bod 4 – Hodnotící zpráva za rok 2016
Účetní obce paní Kotrlová seznámila zastupitele
s hodnotící zprávou za rok 2016, která je vlastně zkráceným
finančním výkazem a podrobně zastupitele informovala o
jednotlivých položkách.
Návrh usnesení 352/0217: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Hodnotící zprávu za rok 2016.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 352/0217 bylo schváleno.
Bod 5 – Úprava odměn pro neuvolněné zastupitele dle
nařízení vlády
Starosta obce informoval zastupitele o úpravě odměn pro
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neuvolněné zastupitele dle nařízení vlády.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 1 ( Ing.
Karel Eliáš)
Usnesení č. 353/0217 bylo schváleno.
Bod 6 – Příkazní smlouva na sesuv Snozek
Starosta obce informoval zastupitele o zájemcích na
technický dozor prací na sesuvu Snozek. Pro výběr
technického dozoru nebylo zapotřebí výběrové řízení, ale
postačí schválení zastupitelstvem obce. Ze dvou zájemců
byl vybrán pan Smýkal ze Vsetína, se kterým bude sepsána
Příkazní smlouva na technický dozor sesuvu Snozek.
Návrh usnesení 354/0217: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje sepsání Příkazní smlouvy s panem Smýkalem na
technický dozor prací sesuvu Snozek.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 354/0217 bylo schváleno.
Bod 7 – Program rozvoje obce Janová
Starosta obce informoval zastupitele o Programu rozvoje
obce Janová, který byl projednáván již v roce 2016 a byl
odložen na pozdější období. Program rozvoje obce Janová a
jeho zpracování je důležité pro získávání dotací. Program je
rozfázován do více období. V březnu 2017 zpracování
analytické části dokumentu, v dubnu 2017 dotazníkové
šetření mezi občany, podnikateli a neziskovými
organizacemi, zapojení ZŠ Janová – Co se vám líbí nelíbí v
obci, výstava namalovaných obrázků a veřejné
projednávání , v květnu 2017 vyhodnocení dotazníkového
šetření a návrh strategické části, červen 2017 veřejné
projednání, analýza spojená s upomínkovými předměty pro
občany, červenec 2017 schválení zastupitelstvem. Celkový
rozpočet na zpracování Programu rozvoje obce Janová činí
cca 35.000,-Kč.
Návrh usnesení 355/0217: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zapojení do Programu rozvoje obce Janová.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 355/0217 bylo schváleno.
Bod 8 - Různé
Pan Jiří Šimoník informoval zastupitele o jednání na MěÚ
Vsetín s panem Pifkou. Tohoto jednání se zúčastnil sám bez
zástupců obce, kteří byli spolu s ním pověřeni jednáním na
33. zasedání zastupitelstva obce. Vytvořená pracovní
skupina města Vsetína sbírá informace týkající se
radarového měření v republice.
Následně proběhne
výběrové řízení pro dodavatele zařízení pro město Vsetín a
obce Janová a Ústí. Obec Janová, jak uvedl na jednání pan
Pifka, bude mít trvale pevnou bednu na umístění radaru.
Návrh usnesení 356/0217: Zastupitelstvo obce Janová bere
na vědomí informace pana Šimoníka o jeho jednání na MěÚ
Vsetín s panem Pifkou.
Starosta obce informoval zastupitele o předané Petici
občanů proti výstavbě kasina v Janové. Tuto Petice je nutné
podrobné projít, zda jsou data zúčastněných v pořádku.
V opačném případě mohou ti, kteří uvedli nepravdivé údaje,
být pokutováni.

ZÁPIS 35. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ 22.
2. 2017
(bez kontroly a jazykových úprav redakce)
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Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
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. Na návrh
starosty byl program doplněn o Žádost o opravu vozovky (
reklamace).
Návrh usnesení 357/0217: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 357/0217 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Jaroslav
Tomanec a Daniela Mikulcová, zapisovatelem zápisu
starosta obce navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 358/0217: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Jaroslava Tomance a Danielu
Mikulcovou , zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 358/0217 bylo schváleno.
Zastupitel Ing. Karel Eliáš měl k zápisu z 34. Zasedání
zastupitelstva ze dne 8.2.2017 konkrétně k bodu č. 8 Různé
( informace pana Jiřího Šimoníka ze schůzky s panem
Pifkou z MěÚ Vsetín) připomínku, kdy uvedení věty „
Tohoto jednání se zúčastnil sám bez zástupců obce, kteří
byli spolu s ním pověřeni jednáním na 33. Zasedání
zastupitelstva obce “ se jeví jako účelově zaměřené proti
panu Šimoníkovi s tím, že jedná za zády zástupců obce.
Upozornil, že tato informace nebyla předmětem jednání
zastupitelstva a byla do zápisu vložena na žádost
ověřovatelů.Ze strany ověřovatele zápisu bylo uvedeno, že
pan Šimoník získal od pana Pifky informace, které na 34.
Zasedání zastupitelstva odprezentoval. Tohoto setkání se
zúčastnil sám bez zástupců obce a tento fakt byl v zápise
uveden.
Bod 3 – Schválení výroční zprávy ZŠ a MŠ Janová a
rozdělení zisku do fondů
Účetní obce paní Kotrlová seznámila zastupitele podrobně
s výroční zprávou hospodaření ZŠ a MŠ Janová. Roční
závěrka školy se bude schvalovat v červnu 2017 po
hospodářském auditu v ZŠ a MŠ Janová. Hospodářský
výsledek ve výši 26.426,-Kč navrhuje ředitelka ZŠ a MŠ
Janová převést do rezervního fondu.
Návrh usnesení 359/0217: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje převést hospodářský výsledek do rezervního
fondu ZŠ a MŠ Janová.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 359/0217 bylo schváleno.
Bod 4 – Smlouva o zřízení služebnosti
Starosta obce informoval zastupitele o Smlouvě o zřízení
služebnosti mezi obcí Janová a Povodí Morava,s.p. týkající
se přepadu z dešťové usazovací nádrže.
Návrh usnesení 360/0217: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Smlouvu o zžízení služebnosti mezi obcí Janová
a Povodí Morava,s.p.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 360/0217 bylo schváleno.
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Bod 5 – Žádost o finanční příspěvek
Starosta obce seznámil zastupitele se žádostí o příspěvek
na činnost Sdružení pro rozvoj Soláně.
Návrh usnesení 361/0217: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje finanční příspěvek na činnost Sdružení pro
rozvoj Soláně ve výši 5.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6 (J. Machalec, R.Machalec,
B.Soukup, J.Tomanec, A.Olšák,T.Hradová, Proti 1(
D.Mikulcová) Zdrželi se 2 ( K. Eliáš, D.Bartík)
Usnesení č. 361/0217 bylo schváleno.
Bod 6 – Žádost o opravu komunikace
Starosta obce informoval zastupitele o žádosti pana Pavla
Bambucha týkající se opravy cesty v k.ú. obce Janová
parcela 2756/1. Cesta je ve vlastnictví obce Janová,
využívá se k přibližování dřevní hmoty a jako komunikace
pro občany a turisty.
Návrh usnesení 362/0217: Zastupitelstvo obce Janová
bere na vědomí Žádost o opravu komunikace.
Bod 7 – Vyasfaltování pozemku v majetku obce
Starosta obce informoval zastupitele o žádosti pana Jana
Zmeškala na vyasfaltování pozemku č.p. 1492/8 , který je
majetkem obce Janová.
Návrh usnesení 363/0217: Zastupitelstvo obce Janová
bere na vědomí žádost na vyasfaltování pozemku č.p.
1492/8 a pověřuje starostu obce k dořešení dané žádosti.
Bod 8 – Žádost o opravu vozovky
Starosta obce informoval zastupitele o druhé žádosti pana
Chrousta, ve které žádá o opravu vozovky před jeho
rodinným domem. První žádost z jeho strany byla podána
20.8.2015. Problém s tekoucí vodou na vozovce lze
v budoucnu dořešit vsakovacím kanálem. Panu
Chroustovi bude písemnou formou ze strany obce sdělen
návrh dalšího řešení opravy této vozovky.
Návrh usnesení 364/0217: Zastupitelstvo obce Janová
bere na vědomí žádost o opravu vozovky.
Bod 9 – Vyhlášení referenda
Místostarosta informoval zastupitele o předání
podpisového archu přípravným výborem dne 8.2.2017.
Počet podpisů na podpisovém archu splňuje podmínky
pro vyhlášení referenda. Otázka v referendu musí být
jednoduchá a srozumitelná pro odpovědi ANO nebo NE.
Termín referenda byl stanoven na 25.3.2017 a uskuteční se
v budově ZŠ Janová. Znění otázky na hlasovacím lístku,
na kterém se shodli přípravný výbor a zastupitelstvo obce
Janová, je „ Jste pro zřízení kasina nebo herny v obci
Janová ANO – NE “.
Návrh usnesení 365/0217: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje vyhlášení referenda s termínem konání
25.3.2017.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 365/0217 bylo schváleno.
Bod 10 – Různé.
Zastupitelka Daniela Mikulcová informovala zastupitele o
2. Setkání seniorů, které se uskuteční dne 3.3.2017
v kavárně M+Z. Na Setkání vystoupí děti z MŠ Janová,
k poslechu hraje pan Žabčík. Začátek v 16,00 hodin.
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TVRDÝ HAZARD ANO?
Mnohá města a obce se rozhodují, zda na svém území
zakázat tzv. tvrdý hazard - herní automaty. Zda ponechat
herny a kasina se všemi neblahými průvodními jevy, anebo
zakázat a přijít o příjmy z hazardu do obecního rozpočtu.
Příjmy z tvrdého hazardu ale nemůžou vynahradit ztráty –
gamblerství hráčů, které vrhá do problémů nejen je
samotné, ale i jejich rodiny. Patologické hráčství rozvrací
rodinné vztahy a odnáší to především jejich děti. Působí
ale také zvýšenou majetkovou kriminalitu či drogovou
závislost.
Nový zákon, který vešel v účinnost 1. 1. 2017, nejenže
posílil pravomoci obcí, ale také chrání hráče před jejich
patologickou vášní tím, že nařizuje přestávky v hraní,
omezuje maximální výši prohrané částky atp. Výherní
automaty zmizely z hospod, restaurací či benzínových
pump. Hráči budou registrováni v rejstříku a jeho
prostřednictvím budou mít dále hazard zakázaný i lidé,
kteří jsou v insolvenci, lidé, kterým hru zakázal orgán
činný v trestním řízení, či lidé, kteří čerpají dávky pomoci
v hmotné nouzi či jiné sociální dávky. Problémem ovšem
je, že tento rejstřík bude spuštěn nejdříve v polovině
roku 2018.
Hazard se netýká pouze lidí z nejchudších vrstev nebo
okraji společnosti. Naopak, dá se říci, že hazard si nevybírá
a že lidé, kteří mu propadají, pochází z různých vrstev
společnosti bez ohledu na vzdělání a sociální postavení.
Hazardní hry (bez loterií a drobných sázek) hraje přibližně
14 % české dospělé populace. V jisté míře rizika vzniku
problémového, resp. patologického hráčství se nachází asi
5 % populace, přičemž 2,3 % (asi 170 tisíc dospělých
obyvatel ČR) je ve vysokém nebo středním pásmu rizika a
dá se předpokládat, že by mohli mít s hraním nyní nebo v
budoucnu problém. Za patologické hráče je možno označit
40–80 tisíc dospělých Čechů. Počet léčených tvoří sotva 3
% všech patologických hráčů.
Stát na hazardu nevydělává. Pokud někdo na hazardu
(lidském neštěstí a praní peněz) vydělává, tak jsou to
především provozovatelé hazardu, vlastníci automatů,
terminálů a podobných přístrojů a také politici, kteří jsou
nějak s hazardem provázáni. Stát totiž s vysokou
pravděpodobností na řešení následků hazardu vynakládá
mnohem víc, než z něj získává. V řadě zemí proběhly
studie porovnávající výnos ze spotřební daně za alkohol se
škodami, které alkohol působí. U všech takových studií,
které jsou známy, se alkohol ukázal pro společnost
ekonomický nevýhodný, tj. škody, které působí, podstatně
převyšují příjem státu z daní. To se týká i České republiky.
Pokud je podobný propočet použit i u hazardu, je výše škod
způsobených hazardem odhadována na 26,5 miliard Kč za
rok. To je nesrovnatelně více nežli se vybere na daních z
hazardu. Z tohoto hlediska se jeví razantní omezení
hazardu na celospolečenské úrovni jako velmi racionální.
Mezi hlavní okruhy nákladů patří:
Kriminalita - dle údajů ze zahraničí 40 – 60% majetkové
trestné činnosti – zpronevěry, krádeže, nesplácení půjček,
podvody, souvisí právě s hazardem. U poloviny trestné
činnosti je spouštěcím mechanismem tíseň spojená
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s problémy hráčů. Připočítat je třeba i řešení případů
násilné trestné činnosti, které souvisí s chorobnou potřebou
získat peníze na hraní a také praní špinavých peněz v
hernách (policisté odhadují, že polovina prosázených peněz
pochází z trestné činnosti).
Řešení sociálních dopadů – mezi největší náklady
veřejných rozpočtů patří výdaje na potlačování průvodních
negativních sociálních jevů, z nichž některé lze vyčíslit
velmi těžko. Například sociální strádání rodin, rozvody,
neplacení výživného, trpí výchova dětí po stránce citové i
materiální, ztráta bydlení a následně bezdomovectví, velká
část sociálních dávek určených nejchudším příjmovým
skupinám končí v automatech, ale i nájemné. Z různých
zdrojů vyplývá, že jeden patologický hráč způsobí
problémy a utrpení v průměru 10 – 15 dalším lidem ve
svém okolí. Mezi tyto osoby se započítávají vedle
rodinných příslušníků také věřitelé a zaměstnavatelé,
kterým jsou způsobovány veliké ekonomické ztráty, ať již
snížením pracovní výkonnosti, později absencemi a
majetkovými poškozeními.
Zdravotní výdaje – výdaje na léčení patologických
hráčů. Většina ze zhruba 60 tis. patologicky závislých
hráčů u nás se ale stejně neléčí.
Přímé finanční dopady – obcházení a krácení
povinných odvodů, korupce při legislativním i
povolovacím procesu, daňové úniky státu.
Počet hazardních automatů na jednoho obyvatele je v
České republice nejvyšší v celé Evropské unii. ČR
disponuje nejhustší sítí tvrdého hazardu v celé Evropě a má
tak má nálepku „Las Vegas Evropy“. Např. v Německu je
počet technických zařízení na 1000 obyvatel třikrát a v
Polsku nebo Rakousku až desetkrát nižší než v ČR.
Otázku, proč rušit herny a kasina, si v současnosti klade
řada místních samospráv. Při rozhodování se, zda zakázat
hazardní automaty, je nutné brát v úvahu následující
faktory:
•
podstatně klesá faktická cena nemovitostí v těsném
sousedství hazardu a zhoršuje se kvalita života
tamních obyvatel.
•
počet míst, kde se provozuje hazard, úzce souvisí s
kriminalitou v určité oblasti
•
počet míst, kde se hazard provozuje, souvisí s
výskytem patologického hráčství
•
rušení hazardních míst může tamním patologickým
hráčům podstatným způsobem usnadnit abstinenci od
hazardu. Pro patologického hráče je mnohem snazší
abstinovat, jestliže nemusí chodit např. ze zaměstnání
kolem hazardu.
Vyspělé, ale i další země hazard regulují a nechávají pod
svou kontrolou. K provozu hazardních her nemůže být
přistupováno jak k běžné podnikatelské činnosti a musí
být upraveno zvláštními právními předpisy, jak je to
ostatně běžné i ve světě. V České republice již 800 obcí
zakazuje, reguluje či významně omezuje obecně
závaznými vyhláškami provozování hazardu na svém
území.
text: Ing. Karel Eliáš s využitím zdrojů: Národního
monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti,
Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc., Václav Votava, Jasna
Flamiková, SANANIM z. ú., Ministerstvo financí ČR
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JANOVÁ – FINANCE - KASINO
Většina zastupitelů se obrátila na občany s oznámením o
závažné finanční situaci obce, která je způsobena dluhem
z nevyplacené dotace na Revitalizaci obce. Tímto
argumentem zdůvodňují nutnost vybudování kasina v obci
Janová. Co však již neuvádějí, je skutečnost, že se sice
zvedla zadluženost obce, ale na druhou stranu se podstatně
zvedly také její příjmy. Pokud vyjdeme z oficiálních
hodnotících zpráv obce Janová za poslední roky, můžeme
zjistit o výši daňových příjmů následující:
viz tabulku dole na straně 9
Z těchto čísel je patrné, že v roce 2016 došlo
k nečekanému příjmu obce ve výši 1,6 mil. Kč. Z hodnotící
zprávy za rok 2016 můžeme také zjistit, že stav finančních
prostředků k 31. 12. 2016 činil 2 216 343 Kč.
Na rok 2017 je v rozpočtu počítáno s daňovými příjmy o
300 000 Kč vyššími než v roce 2016 a to díky vyššímu
výběru daně z nemovitosti. Vzhledem k zavedení EET
(elektronické evidence tržeb) a také k dobrému vývoji
ekonomiky se dá předpokládat, že výnos z daňových příjmů
(především DPH) bude v roce 2017 ještě vyšší než
v předchozích letech. To, že obec Janová nezískala dotaci
na Revitalizaci obce je sice velmi nepříjemné, ale rozhodně
to nevypadá, že by tato finanční zátěž byla důvodem, aby
bylo nutné zřizovat v obci kasino s velmi nejistými příjmy.
O pravidle dluhové brzdy hovoří zákon 23/2017 Sb.
(nikoliv 22/2017), který v § 14 uvádí: „Činí-li výše dluhu
sektoru veřejných institucí nejméně 55 % nominálního
HDP, musí ÚSC (územní samosprávné celky) schválit svůj
rozpočet na následující rok jako vyrovnaný či přebytkový.“
Jde tedy o dluh všech veřejných institucí nikoliv
jednotlivých obcí. Z těchto čísel je patrné, že v roce 2016
došlo k nečekanému příjmu obce ve výši 1,6 mil. Kč.
Z hodnotící zprávy za rok 2016 můžeme také zjistit, že stav
finančních prostředků k 31. 12. 2016 činil 2 216 343 Kč.
Obce Janová by se týkalo číselné fiskální pravidlo v §
17, které stanoví: „ÚSC hospodaří tak, aby výše jeho dluhu
nepřesáhla 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4
rozpočtové roky, a pokud je tato hranice překročena, má
ÚSC povinnost postupně splácet předchozí dluhy alespoň o
5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % jeho průměrných
příjmů za poslední 4 rozpočtové roky“. Zde je nutné uvést,
že podle dostupných údajů (hodnotící zprávy obce Janová)
by k 31. 12. 2016 výše dluhu byla vyšší než 60 % příjmů za
roky 2013 - 2016. Rok 2017 je však zkušební a oficiální
hodnocení je až od roku 2018. Vzhledem k tomu, že obec
Janová své dluhy splácí a příjmy roku 2017 by měly být
vyšší než za rok 2013, tak by k 31. 12. 2017 mohl být dluh
obce nižší než 60 % příjmů za poslední 4 roky.
text: Michaela Petřeková DiS. (za použití běžně dostupných
zdrojů legislativy; rozpočtů obce Janová aj. dokumentů
zveřejněných obcí Janová)

rok
2013
2014
2015
2016

rozpočet
5 862000 Kč
6 877000 Kč
7 142000 Kč
7 142000 Kč

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH
JANOVÁ
Valnou hromadu v kavárně ZZJM zahájil jednatel sboru
Karel Janiš. Přivítal delegáta Okresního sboru hasičů a
zároveň i za SDH Hovězí bratra Tomáše Filu. Za okrsek
číslo 1 Vsetín a SDH Vsetín – město Jana Bělíčka, za SDH
Ústí starostu sboru Libora Dvořáka a Jana Mončeka
mladšího, za obec Janovou starostu obce Jana Machalce, za
TJ Tatran Janová předsedu Dušana Bazalku, za myslivecký
spolek Janová – Ústí Karla Halaše a redaktora místního
zpravodaje Radomíra Dolanského.
Po obvyklých nutných postupech a schválení programu
schůze následovala zpráva o činnosti za rok 2016, kterou
přednesl starosta sboru Jiří Pončík. V úvodu připomněl
události na celostátní úrovni, které se dotýkají i
dobrovolných sborů velikosti SDH Janová.
V průběhu roku 2016 se setkal premiér Bohuslav Sobotka a
ministr vnitra Milan Chovanec se starostou Sdružení

skutečnost
7 323 598 Kč
7 733 940 Kč
7 956 027 Kč
8 746 317 Kč

rozdíl
+1 461 598 Kč
+ 856 940 Kč
+ 814 027 Kč
+1 604 317 Kč
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hasičů Čech, Moravy a Slezska Karlem Richtrem,
generálním ředitelem HZS ČR brigádním generálem
Drahoslavem Rybou. Jednalo se o podpoře dobrovolných
sborů částkou přibližně 500.000 Kč s tím, že by tato
podpora měla probíhat i v následujících letech.
Jiří Pončík rovněž vzpomněl dění v obci, jako například
nejistý osud místní školy a nezáviděníhodnou situaci
vzniklou zadlužením obce, což se odrazí na činnosti spolků
v obci hasiče nevyjímaje. Vyjádřil naději, že se situaci
podaří stabilizovat.
Na úseku prevence se sbor snaží působit především
pomocí informací umísťovaných ve vitríně SDH Janová.
V předcházejících letech probíhala ve spolupráci se školou
soutěž s názvem Požární ochrana očima dětí. Janovské děti
opakovaně v soutěžích získávaly ocenění, proto starosta
Pončík vyjádřil přesvědčení, že by bylo správné v této
činnosti pokračovat. Pokud by ze strany ZŠ a MŠ nebyl
zájem, mohly by se soutěže zúčastnit v samostatné
kategorii mladší hasiči.
V další části zprávy se Starosta SDH Janová zaměřil na
represi a požární sport. Zásahová jednotka v Janové spadá
do nejnižší skupiny JPO V, určené pro zásahy na území
obce. Jednotka má 10 členů. Je vybavena zásahovou
stříkačkou PPS 12, dále plovoucím čerpadlem,
automobilem Avia Furgon a nově taktéž doprovodným
vozidlem. Hadic má SDH dostatek, scházejí zásahové
přilby novějšího typu.
Na poli hasičského sportu a cvičení se jednotka zúčastnila
28. května 2016 poplachového cvičení v Ústí. Dále se
zúčastnila 17. 9. 2016 dálkové dopravy vody v Senince.
V letošním roce se dálková doprava vody, mezi hasiči
nazývaná putovní kýbl, uskuteční ve Lhotě u Vsetína.
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Do družstva požárního sportu jsou zařazováni členové
družstva mladých hasičů, kteří dosáhli věku patnáct let.
Výsledky se dostavily, což dokazuje několik druhých a
třetích míst získaných v sezóně 2016. V loňském roce
začaly v SDH Janová poprvé v historii cvičit i ženy. Část
členek přešla rovněž z mladších hasičů, kde již získala řadu
zkušeností. Větší část družstva však tvoří ženy – matky,
které se s technikou a hasičským sportem setkaly poprvé.
Přesto se hned v prvním roce existence dovedlo družstvo
umísťovat na bedně.
Na úseku práce s mládeží vyjádřil starosta Pončík
naprostou spokojenost. Mladší a starší žáci se zúčastnili
soutěže Plamen, což znamená v sezóně minimálně jednu
soutěž týdně. V okresní lize se starší žáci umístili na 6.
místě a mladší na 7. místě. Mimo to získala družstva
několik dalších pohárových umístění. Na konto těchto
úspěchů poděkoval starosta SDH vedoucím kroužku
mladých hasičů Janě a Richardovi Machalcovým za
obětavou práci.
V závěru srpna 2016 uspořádal SDH Janová soutěž
Janovské šedesátky. Organizace první akce takového
rozsahu v Janové byla výborně zvládnutá a to i díky
rodičům dětí a dalším pomocníkům, kteří nejsou členy
SDH, za co jim patří velké poděkování. Díky skvělé
zkušenosti budou janovští hasiči pořádat uvedenou akci i
v roce 2017.
Jak již bylo řečeno, SDH Janová využila možnosti
požádat si o dotaci na doprovodné vozidlo a získala ji.
Z důležitých akcí roku 2017 bude výměna průkazů. V roce
2017 bude Sbor dobrovolných hasičů slavit 12. srpna taktéž
své 120. výročí založení a v září tradiční hody.
Po celkovém shrnutí činnosti SDH Janová za rok 2016
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se ujal slova velitel sboru a vedoucí kroužku mladých
hasičů Richard Machalec. Seznámil bratry a sestry
především s činností mladých hasičů. V současné době
navštěvuje kroužek 9 mladších hasičů a 6 starších.
Tréninky mají mladí hasiči každou středu, v zimních
měsících vždy v pátek. Mimo vedoucí Richarda a Jany
Machalcových se na trénincích pomocí podílí taktéž Aleš
Čabla. V uplynulé sezóně se družstva zúčastnila devíti
z celkových dvanácti soutěží okresní hry Plamen.
V kategorii starší mládeže se umísťovali janovští na
předních příčkách a celkově se v sezóně umístili na 9. místě
z celkových 29 družstev. V kategorii mladších se družstvo
umístilo až v druhé polovině výsledkové listiny. Zde
ovšem bratr Machalec upozornil, že janovské družstvo je
věkovým průměrem mezi soutěžícími asi nejmladší. Takže
se nakonec probojovali na krásné 17. místo z 33 družstev.
Za tyto výkony Richard Machalec všem mladým hasičům
ze srdce poděkoval.
Velitel pak vzpomněl krušné začátky vzniku ženského
hasičského družstva, které se vrhlo jen po několika
trénincích do prvních ostrých bojů. Po úvodních nezdarech
se ženy nebývale rychle sehrály, vypracovaly a záhy již
začaly do Janové vozit poháry za dosažené úspěchy.
V sezóně se dvakrát dostaly na 2. místo a jedenkrát na 3.
místo.
Úspěchy ženského družstva navnadily i družstvo mužů,
které se začalo zúčastňovat soutěží společně s ženami. I
muži se dočkali pohárových umístění, 2x třetí a 1x druhé
místo. Hasičský sport však není jen o soutěžení, ale i o
sponzorech, díky nimž mohl velitel SDH Janová dokonale
připravit hasičskou stříkačku, která je nedílnou součástí
výborných výsledků. Za tuto pomoc Richard Machalec
všem sponzorům poděkoval.
Dále se velitel Machalec zmínil o novém hasičském
autě a to především stran problematické dopravy na
soutěže. V předchozích letech byla řešena za pomoci
rodičů dětí, kteří vozili soutěžící vlastními auty stejně jako
Jana a Richard Machalcovi. Za získání dotací velitel
poděkoval ministerstvu vnitra za příspěvek 450.000 Kč,
Zlínskému kraji za příspěvek 300.000 Kč, sponzorům, od
nichž se Richardu Machalcovi podařilo získat 100.000 Kč
a obci Janová, jejíž podíl na získání vozidla byl 58.280 Kč.
Velké poděkování patří tedy sponzorům Veselý grunt,
Štec SVT s.r.o., TM Stav, nástrojárna Matrix, Pavel
Pisklák, turisté Janová prostřednictvím Jiřiny
Machalcové a Karly Vašťákové a velitel SDH Janová
Richard Machalec.
Dalším bodem valné hromady bylo ocenění členů sboru.
Přítomným je předal delegát Tomáš Fila a starosta sboru
Jiří Pončík. Oceněni byli: Karel Machalec, Karel Řepka,
Jaroslav Tomanec věrnostní stužkou za 30 let práce pro
sbor, Jaroslav Šimčík věrnostní stužku za 20 let práce pro
sbor.
Následovaly zdravice všech hostů a spřátelených SDH,
starosty obce Janová Jana Machalce. Za ženské družstvo
poděkovala Janě a Richardovi Machalcovým za vedení
Romana Hromadová. Tímto byla oficiální část valné
hromady ukončena a následovalo slavnostní občerstvení.
text a foto: Radomír Dolanský
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VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
MYSLIVECKÉHO SPOLKU JANOVÁ –
ÚSTÍ
Členskou schůzi zahájil jako každoročně jednatel spolku
Pavel Hloch. Hned v úvodu omluvil nepřítomnost
předsedy Josefa Mikulenčáka z důvodu nemoci. Ostatně
mírně prořídlé řady účastníků jen dokazovaly, že
informace o epidemii chřipky jsou pravdivé.
Hned v úvodu požádal Pavel Hloch všechny přítomné,
aby minutou ticha uctili památku kolegy myslivce
Františka Miklase.
Poté jednatel spolku přednesl v zastoupení zprávu
předsedy Mysliveckého spolku Janová – Ústí. Přivítal
hosty. Za SDH Ústí velitele Martina Mončeka, za SDH
Janová starostu Jiřího Pončíka, za TJ Tatran Janová
Taťánu Hradovou, dále pak srdečně přivítal přátele a
pomocníky spolku, pány Olšáky, Petra Pagáče, Michala
Tkáče a redaktora zpravodaje Radomíra Dolanského.
Předseda Mikulenčák ve své zprávě konstatoval, že
plán, který si myslivecký spolek předsevzal na rok 2016,
byl splněn a v některých bodech dokonce překonán. 23.
dubna proběhla střelecká soutěž, jejíž výsledky předseda
klasifikoval jako průměrné. Na postech vítězů v brokové
střelbě zůstává víceméně vše beze změn. Třetí místo
obsadil Pavel Bambuch, na 2. místo dosáhl Richard
Machalec, vítězství získal Josef Mikulenčák mladší.
Hned následující den 24. dubna 2016 myslivci ve
spolupráci s turisty zahájili turistickou sezónu otvíráním
studánek. Tentokrát byla odemčena zapomenutá
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studánka nahoře na Štěpnicí. Po třech letech myslivci
pořádali kácení máje. Poněvadž si myslivci tradičně
nasazují laťku kvality svých akcí poměrně vysoko, je
docela složité navazovat na předchozí akce, aniž by byly o
něco ochuzeny. Nicméně zaplněný sportovní areál rodiči i
dětmi, řada netradičních soutěží, krásně nazdobená májka,
to vše mluvilo o úspěchu. Celé odpoledne provázela
soutěže kapela No koment, která sklidila od hostů kladné
ohlasy. Po předání cen nastoupila k večerní a noční části
programu kácení máje známá a oblíbená skupina STRAM.
Jak uvedl předseda Mikulenčák, mnozí hosté odcházeli až
s prvním zpěvem kosů, což jen dokazuje kvalitu připravené
akce ze strany spolku.
Ve své zprávě poděkoval Josef Mikulenčák jednateli
Pavlu Hlochovi, že se mu přes mnohé obtíže podařilo
získat řepu na přikrmování zvěře. Navzdory přikrmování a
zprávám, že se v Kadějovém nachází dostatek zvěře,
nebyla mikulášská naháňka zase až tak úspěšná.
Nástin činnosti na rok 2017 Pavel Hloch odsunul na
pozdější čas jednání. Poděkoval obecním úřadům v Janové
i v Ústí za kladný přístup k myslivosti a za jejich pomoc.
Taktéž poděkoval všem složkám za spolupráci a
myslivcům za aktivní činnost.
Následovala zpráva mysliveckého hospodáře Jana
Machalce za uplynulé období roku 2016. S povděkem
kvitoval, že v rámci přikrmování si řada členů pořizuje za
vlastní prostředky kukuřici. Jak již bylo řečeno, nakoupila
se taky krmná řepa a cukrovka. Taktéž byla zajištěna
kamenná sůl a jaderné krmivo. Přikrmování bylo z pohledu
hospodáře dostatečné, i když vzhledem k dlouhotrvajícím
mrazům byla spotřeba krmiva vyšší. Rovněž konstatoval,
že v roce 2016 došlo k snížení plánovaného lovu srnčí
zvěře a i tento plán byl splněn pouze na 73%. Dále byli
uloveni čtyři jeleni. Podařilo se rovněž ulovit čtyři kusy
černé zvěře. Ze zvěře škodící myslivosti bylo uloveno 12
lišek a 5 kun. V závěru hospodář Machalec poděkoval
všem, kteří se podíleli na lovu a rozvoji myslivosti.
Ve zprávě kontrolní a revizní komise poděkoval její
předseda Richard Machalec Michalu Tkáčovi za navezení
sena do Kadějového. Rovněž vyzdvihl aktivitu při
budování nových posedů, ale upozornil na likvidaci
dosluhujících, které můžou být nebezpečné nejen pro
samotné myslivce, ale i pro náhodné turisty, kteří by tyto
rozpadající se posedy použili. Proto Richard Machalec
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apeloval na vedení spolku, aby zajistilo brigády na
odstranění těchto dosluhujících zařízení.
Následoval bod různé, kde si vzal jako první slovo
jednatel Pavel Hloch, aby přednesl nástin činnosti
mysliveckého spolku na rok 2017. Na začátku března
čekalo na myslivce sčítání zvěře, 29. dubna proběhnou
kontrolní střelby v Pozděchově, v květnu proběhne
přehlídka trofejí v Kelči. Při této příležitosti plánování
činnosti na rok 2017 se myslivci přímo na členské schůzi
dohodli na termínech brigád na odstranění dosluhujících
mysliveckých zařízení a opravách stávajících. Na rozdíl od
častého jevu u jiných složek, kdy mají členové na den
brigády „neodkladné“ povinnosti, myslivci se v naprosté
pohodě a naopak se zájmem domluvili, kdy se na brigády
vypraví.
Myslivecký spolek rovněž plánuje opětovné pořádání
rockové noci. Termín ještě upřesní podle konání akcí
v okolí. Dále se myslivci snažili zajistit lov drobné zvěře
na jižní Moravě. Ovšem z prozatímních zjištění vyplývalo,
že buď by byl takový odlov maximálně pro pět až šest
myslivců a navíc taková záležitost stojí nemalé finanční
prostředky jak za místo, tak za odlovený kus.
Dalším důležitým bodem jednání byla žádost Michala
Tkáče, aby byl přijat za adjunkta, povolenkáře a žádost
dalšího zájemce o návrat do spolku Janová – Ústí. Dále
hospodář Jan Machalec všechny upozornil na povolení
odlovu kormorána v několika termínech. Povolení bylo
vydáno na popud rybářů, kterým tento pták způsobuje
velké škody. Rybáři žádali rovněž o zdecimování počtů
volavek, ale zde zatím narážejí na odmítavý postoj
ministerstva životního prostředí. Poté ještě Zuzana
Mikulenčáková všechny seznámila s povinnostmi
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a novinkami veterinární správy.
S velkými obavami hovořili myslivci o chystaném
zpřísnění zákona o držení zbraní (v době konání členské
schůze ještě nebylo zpřísnění Evropským parlamentem
schváleno – pozn. aut.) a rovněž o jeho nesmyslnosti.
Zuzana Mikulenčáková ještě upozornila na nevhodné
dokrmování zvěře občany, kdy například nachází u
krmelců maštěné brambory na cibulce nebo čerstvé pečivo,
sladké pečivo, plesnivé potraviny, apod. Navrhla, aby byly
například před následující zimou občané prostřednictvím
letáků informováni, jaké potraviny a v jakém stavu jsou
pro zvěř vhodné a bezpečné.
Na závěr diskuse vystoupili zástupci složek, kteří
pozdravili výroční členskou schůzi mysliveckého spolku,
popřáli jim mnoho úspěchů v roce 2017 a poděkovali za
dosavadní vzájemnou spolupráci s ostatními složkami.
Tímto byla oficiální část schůze ukončena a následovalo
opravdu slavnostní pohoštění, jak už bývá u myslivců
zvykem, zvěřinové, tentokrát z jeleního masa.
text a foto: Radomír Dolanský

VALNÁ HROMADA SPORTOVCŮ
Přítomné sportovce a hosty přivítala Taťána Hradová. Pro
nemoc omluvila předsedu TJ Tatran Janová Dušana
Bazalku.
Hned v úvodu valné hromady požádala Taťána
Hradová všechny přítomné o minutu ticha za dlouholetého
člena a kamaráda Bohuslava Kováře, který nás nečekaně
opustil.
Poté přednesla výroční zprávu o činnosti TJ Tatran
Janová za rok 2016. Přivítala hosty, členy a především
sportovní mládež. V roce 2016 uplynulo 26 let od nové
registrace tělovýchovné jednoty, která k 31. 12. 2016
evidovala 133 členů, což je v porovnání se závěrem roku
2015 pokles členské základny o 21 členů. Spolek
tělovýchovné jednoty byl založen již v roce 1928, takže
v příštím roce oslaví úctyhodných 90 let svého trvání.
Současným nejmladším členem TJ Tatran Janová je Petr
Svoboda ročník 2007. Členskou základnu tvoří 97 mužů a
36 žen. Základnu zastupoval v roce 2016 sedmičlenný
výbor ve složení: předseda Dušan Bazalka, Josef Pončík,
Taťána Hradová, Jaromír Zbranek, Josef Holec, Michal
Lucbauer a Bronislav Soukup, který zároveň zastává
funkci předsedy oddílu kopané.
Výbor pracoval s cílem a posláním tělovýchovné
jednoty organizovat sportovní činnost v Janové,
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napomáhat rozvoji veřejného života a kultury v obci,
udržovat a opravovat zařízení v majetku TJ Tatran Janová.
Hlavními úkoly na rok 2016 bylo sestavení vyrovnaného
rozpočtu, což bylo v roce, kdy tělovýchovná jednota
nepořádala klasické kulturní akce, jako například stavění a
kácení máje, dosti složité. Přesto se díky úsporám a
pronájmům areálu podařilo dostat rozpočet do mírného
plusu. K tomu samozřejmě napomohla i finanční podpora
od obce. V plánu je i nadále hledat sponzory, díky nimž by
TJ mohla i nadále zvelebovat sportovní areál.
Na jaře roku 2016 proběhla kompletní výměna
elektrického rozvaděče a posílení jističů na 380V, aby
nedocházelo k výpadkům napětí při zatížení při akcích.
Tato úprava by měla TJ do budoucna přinést finanční
úspory. Dalším úkolem bylo zajištění svépomocného
natření střechy nad tanečním kruhem, který se opakovaně
nepodařilo splnit. Dále bylo v plánu činnosti opravit plot
za východní zábranou, což se rovněž nepodařilo splnit
především z organizačních důvodů. TJ se dohodlo rovněž
na prořezání stromů vedle hlavní cesty. Akci se nepodařilo
zrealizovat do konce období vegetačního klidu.
Dalším bodem byla spolupráce s obecním úřadem,
základní školou a ostatními organizačními složkami v obci
na kulturně-sportovním plánu. Spolupráce s obecním
úřadem probíhala na standardní úrovni a TJ tímto děkuje
za podporu své činnosti. Taťána Hradová konstatovala, že
i s ostatními složkami probíhá spolupráce bez větších
problémů. Podařilo se najít i novou účetní, což byl další
bod z úkolů minulého roku. Dalším průběžným úkolem je
sledování dotačních titulů
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pro možnost rekonstrukce sportovního areálu. V minulém
roce TJ podala dvě žádosti o dotaci. Jedna byla zamítnuta,
na výsledek druhé sportovci teprve čekají.
Nemálo starostí tělovýchovné jednotě přidal oddíl
kopané. Z důvodu nízkého počtu hráčů musela janovská
kopaná opustit okresní přebor uprostřed soutěže, aby
nebyla penalizována pro nenastoupení k zápasu. Od května
roku 2016 se činovníci TJ snažili vytvořit nový tým
kopané, s kterým by nastoupili do III. třídy kopané. Tuto
snahu se podařilo realizovat.
Dalšími zrealizovanými akcemi byl především
Memoriál Antonína Soukupa, taneční zábava, hody –
vodění barana ve spolupráci s místní humoristickou partou
Džejmsovci. Na tomto místě patří poděkování Jiřímu
Bezděkovi, který zapůjčil vůz pro kapelu. Taneční zábava
na konci srpna se skupinou Hej možná nebyla co do počtu
z těch lepších, ale určitě příjemně překvapila ty, kteří se
zúčastnili. Zimní sportovní hry se neuskutečnily vzhledem
k nevhodnému rozložení volných a pracovních
kalendářních dnů, kdy bylo riziko malé účasti soutěžních
družstev příliš vysoké.
V závěru hodnotící zprávy poděkovala Taťána Hradová
výboru, všem aktivním členům TJ za jejich pomoc,
sponzorům, obecnímu úřadu za podporu a ostatním
organizačním složkám za spolupráci.
Zprávu o stavu oddílu kopané a rovněž i starých pánů za
rok 2016 přednesl Luboš Čabla. Konstatoval, že před
rokem se na valné hromadě hovořilo o výborné
připravenosti na sezónu a během několika týdnů bylo
všechno jinak. Rozutekli se hráči, oddíl kopané musel
odhlásit mužstvo z okresního přeboru, tím pádem se
mužstvo Janové stalo prvním sestupujícím. Po takovém
zlomu to zpočátku vypadalo, že fotbal v Janové zcela
zanikne. Během jara a léta se podařilo složit nový kádr.
Největším plusem nového oddílu bylo angažování Radima
Jakeše a Petra Šuláka z Halenkova, díky nimž se podařilo
získat řadu dalších hráčů alespoň na počet dvanácti, aby na
tom mužstvo nebylo úplně nejhůře.
Jak zpočátku vše vypadalo nadějně, skutečnost byla
jiná. Dostavila se zranění, nové pracovní povinnosti,
někteří hráči nesplňovali očekávané předpoklady, takže
mnohdy se mužstvo před zápasy dávalo poměrně těžce
dohromady. Dokonce až tak, že někdy museli nastoupit
staří páni a trenéři, aby bylo na hřišti jedenáct hráčů.
Nakonec vše dopadlo tak, že je mužstvo kopané po
podzimní části na předposledním třináctém místě s devíti
body se skóre 6:36. K tomuto výsledku poznamenal Luboš
Čabla s ironickým nádechem, že i podle fotbalových
odborníků mít devět bodů s šesti vstřelenými góly je
unikát.
V současné době se jedná o posilách. Někteří hráči
odejdou, protože buď nemají požadovanou výkonnost,
nebo k tréninku a hře přistupují tak, že v kádru nemají co
dělat. Příprava, mimo jiné, probíhala i na umělém trávníku
u průmyslovky. Jak dopadne jarní část, záleží na přístupu
hráčů a samozřejmě na výsledcích.
Staří páni jako doposud trénují každý pátek. Za minulý
rok se mimo několika přátelských zápasů zúčastnili dvou
turnajů. Na Memoriálu Antonína Soukupa, kde skončili na
druhém místě, v Ústí pak na místě třetím.
Zprávu o činnosti rekreačních sportů přednesl Josef
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Pončík. V současné době provozuje Janová tři rekreační
sporty – badminton, volejbal a turistiku. Badmintonu se
věnuje v Janové asi 25 sportovců. Trénují několikrát týdně
a učastní se soutěže Badet Cup, ale i série, kterou pořádá
Martin Surovčík. Na turnajích dosahují střídavých úspěchů.
Volejbalisté se scházejí k tréninkům každý pátek. Pro
zpestření jezdí v letních měsících na Hovězí k zápasům
plážového volejbalu. V roce 2016 se uskutečnily dva
volejbalové turnaje, velikonoční a mikulášský, které
uspořádali Džejmsovci za podpory tělovýchovné jednoty.
Turnajů se zúčastnilo vždy kolem třiceti hráčů.
Za turisty přednesla zprávu o činnosti v roce 2016
Zdenka Chudějová. Vyjmenovala všechny akce, které
turisté během roku uspořádali, a krátce u všech uvedla,
čeho se akce týkaly. V mnoha případech nešlo jen o
vycházky, ale i naučné výlety, taneční čaje o páté, zájezdy
po republice, návštěvy divadel, posezení u táboráků, apod.
Za podporu poděkovala především obecnímu úřadu a
všem, kdo propagují akce turistů a pomáhají s jejich
uskutečněním.
Následovala diskuse, kde si jako první vzal slovo
starosta obce Jan Machalec. Vyzdvihl širokou škálu
činnosti TJ Tatran Janová. Popřál oddílu kopané, aby se
podařilo fotbal v Janové udržet. Pochválil činnost turistů a
poděkoval Zdence Chudějové za přípravu všech
vyjmenovaných akcí.
Se svými zdravicemi se připojili taktéž zástupci
Mysliveckého spolku Janová – Ústí a SDH Janová. Dále se
přihlásil do diskuse Pavel Hromada s dotazem, jakým
způsobem prosperuje tělocvična, přestože není majetkem
TJ Tatran Janová? Na dotaz odpověděl starosta obce Jan
Machalec s tím, že tělocvična vydělá na pronájmech
mnohem více, než činí náklady na provoz.
Pavel Hromada ještě připomněl, že jsou v poslední době
slovně napadáni někteří občané Janové a mezi nimi i paní
Chudějová. A to většinou lidmi, kteří pro Janovou neudělali
vůbec nic nebo téměř nic a jen roznášejí blbou náladu
mnohdy založenou na neověřených informacích. Při této
příležitosti vyjádřil Zdence Chudějové podporu s tím, že
těch pár pomlouvačných individuí jí za to nestojí, aby se
nechala vyvést z rovnováhy. Důkazem, že se bezúplatně
věnuje výborné věci pro občany Janové, jsou početné účasti
na těchto podnicích a to zdaleka nikoliv jen seniorů.
Za podporu osoby Zdenky Chudějové a činnosti, kterou
pro zájemce z Janové, ale i širokého okolí organizuje, se
osobně postavila i Taťána Hradová a ještě jednou
poděkovala Pavlu Hromadovi za podporu turistů. Tím byly
nejdůležitější body valné hromady sportovců vyčerpány a
oficiální část setkání byla ukončena.
text a foto: Radomír Dolanský

MACH A ŠEBESTOVÁ I KRÁLOVNA
NOCI
V sobotu 28. ledna 2017 obsadilo tělocvičnu několik
zbylých, stále akčních lidiček ze Sdružení janovských
rodičů, kteří s plným nasazením sil se svými horkotěžko
dohledanými pomocníky připravili šoumenské odpoledne
pro děti a noc pro dospělé. Jak je na janovském karnevalu
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běžné, sjíždějí se zde děti z širokého okolí. Nejinak tomu
bylo i nyní. A bodejť by ne! Vždyť kdo by si nechal ujít
tolik soutěží, skotačení, promenády masek, které i bez
kouzelného zrcadla byly na světě nejkrásnější. To vše pro
děti připravil Honza Rohlík, Mach a Šebestová.
Samozřejmě, že za každou soutěží se rozdávaly
pamlskové odměny z košíku a nikdo nepřišel zkrátka, ať už
skončil na kterémkoliv místě žebříčku.
Komu nestačily bonbóny, mohl se zásobit ruličkami, které
mu prozradily, co vyhrává. Prostě zábavy a veselí na děti
čekaly v množství nevídaném.
Po páté se vytratily poslední karnevaloví účastníci a pro
partu ze Sdružení janovských rodičů začala nejpernější část
dne. Proměna tělocvičny z dětské na dospělou. To by však
nebyla zkušená parta, aby se vše nezdařilo připravit pro
ples královny noci. Po loňském výpadku, zaviněném
nečekanými zdravotními problémy jednoho z hudebníků,
čekala na hosty opět stará a dobrá
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kapela Silver Men, která lákala tanečníky od avizovaného
začátku v osm hodin večer.
Malou změnou bylo snad jen pozdější vystoupení
skupiny Benkari, taneční skupiny, která ples v Janová
rovněž tradičně otevírá. Čas nehrál roli, protože Benkari
opět předvedly pohledné taneční kreace, radost z tance a
fakt, že předávat tuto radost a krásu lze takřka v každém
věku, což platí snad už od dob Ginger Rogersové a Freda
Astaira. Že je tanec radostí pro všechny, dokázaly tanečnice
v závěru vystoupení, kdy vtáhly na parket většinu
přítomných hostů.
Hostů nebylo málo, ale ani mnoho. Není se co divit.
V záplavě plesové sezóny je nelehké prorazit na výsluní.
Snad se to v příštích ročnících podaří i janovskému plesu,
ať už jej bude připravovat kdokoliv. Určitě by bylo škoda
obnovenou tradici zrušit.
Za sponzorskou podporu karnevalu a plesu děkují
pořadatelé firmám a jednotlivcům: Valmon –
Růžičkovi, Eico Plus – Pospíšilovi, Stanislav Olšák –
papírnictví, Michal Halko – autoservis, Veselý grunt
Janová, Tomáš Střítezský čerpadla, Irena Maloušková
masáže, Irisa Vsetín, Pavel Bambuch, Lenka a Karel
Trlicovi, Redo – reklamní agentura, Elpos Vsetín,
Markéta Spurná, Halašová, BK JOAC Janová
text a foto: Radomír Dolanský

JANOVSKÉ ŠIPKOHRANÍ U
HROMADŮ
V naší obci opravdu není nouze o rozmanitost aktivit, ať už
sportovních či kulturních. Jejich výčet zde ale neuvádím,
neboť bych nerada některou opomněla. S potěšením zde ale
připomenu jednu novou, vedle různých zájmových oddílů
aktivitu taktéž sportovního ducha, a to Janovské šipkohraní.
Akce je ještě velmi mladá, ale má předpoklady stát se
oblíbenou a vyhledávanou disciplínou v naší obci.
Nápad uspořádat šipkový turnaj vznikl zcela spontánně
v řadách nadšenců tohoto sportu v penzionu U Hromadů.
Zpočátku, a pánové mně jistě prominou, málokdo věřil, že
se vše podaří dotáhnout do konce. Podařilo. A nejen to.
První ročník proběhl již 18. února tohoto roku a byl nejen
úspěšný, ale proběhl také na profesionální úrovni a v
přátelské atmosféře.
Za tímto svým hodnocením akce pevně stojím, neboť
jsem měla možnost se několik let jakožto divák účastnit
republikových šipkových turnajů i extraligových utkání a
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ne vždy to bylo ze strany hráčů na profi úrovni. Rozepře,
snaha měnit pravidla, nepřejícnost, opožděné starty. Jistě,
liga, v které jde především o co nejlepší výsledek v sezoně,
je přece jen něco jiného než pohodový turnaj několika
nadšenců.
Podstatou by ale měla být slušnost, férovost a smysl pro
fair play. A ta na turnaji v Janové nechyběla.
Snad také proto, že hráči měli zajištěny perfektní
podmínky a příjemné zázemí, o které se postaral provozní
a předseda turnaje pan Čestmír Režňák. Zajistil
nejen šipkový herní automat, který je v restauraci
penzionu k dispozici hostům s možností tréninků během
otevírací doby, ale zapůjčil ještě druhý profi terč z kavárny
ZZJM pana Jarka Machalce, za což mu moc děkujeme.
Díky tomu byla hra plynulá a nedocházelo k dlouhému
čekání na další hru. Pro nezasvěcené jen podotýkám, že
standardně hraje osm šipkařů a hra na jednom terči trvá
zpravidla pět i více hodin.
Dobrá organizace umožnila hru pro 16 přihlášených
šipkařů v perfektním čase se začátkem v 15 hodin a
vyhlášením vítězů po 20. hodině. Bylo to velmi příjemné
odpoledne, neboť hráče přišly povzbudit rodiny a
kamarádi. U stolů se sešlo více jak čtyřicet hostů.
Janovjany potěšila i účast rodáků, kteří v Janové nyní
nežijí, ale šipky si přijeli zahrát a jistě se rádi zúčastní i
dalších plánovaných turnajů. Ten nejbližší proběhl 18.
března.
Na stupních vítězů sice stanuli zkušení hráči, ale i ti,
kdo se neumístili, hráli férovou hru a bojovali statečně.
Vítězům přáli a jim bude přáno možná příště.
Pohár pro vítěze si odnesl Martin Řihák, druhým
nejlepším byl Petr Haničák a třetím Michal Eliáš. Byly
uděleny ještě dva diplomy v kategorii skokan turnaje pro
šipkaře, který se umístil na čtvrtém místě. Ten si hrdě
odnesl Vlastimil Horák. Druhý diplom pro začátečníka
turnaje, pro hráče, který se šipkám věnuje jen rekreačně, si
převzala Nikola Rovnaníková jako jediná umístěná žena.
Tímto chci poděkovat všem hráčům, hostům za
podporu, především však organizátorům. Vítězové si
odnesli nejen diplomy a poháry, ale taky dárkové balíčky
s vynikajícím valašským lékem a dobrotami z Veselého
gruntu, pálenice a výrobny povidel z Janové.
Ceny a poháry pořídil pan Čenda Režňák ze
startovného hráčů, které, jak by někdo mohl namítnout, si
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nenechal pro sebe, ale v rámci cen je tímto vrátil hráčům
zpět. Díky jemu i slečně Kateřině za vynikající pizzu,
kterou hráči dostali na stůl jako pozornost. Poděkování
patří taktéž Zlati Svobodové za vytvoření plakátu a
vtipných diplomů, Michalu Eliášovi, který s myšlenkou
uspořádat turnaj přišel a byl jedním z organizátorů.
Info o dalších turnajích naleznete na facebookových
stránkách i na plakátech v obci. Všichni jsou zváni, nejen
profi šipkaři. Zkusit štěstí může kdokoliv a je vítán. Ty,
co nesdílejí nadšení pro šipky, prosíme, aby nesoudili ty,
co si u hry dají třeba kapku dobrého moku a nepovažovali
šipkový automat za hazard. Je to zcela něco odlišného,
neboť umět hrát šipky není zase až tak snadné a jedná se
především o oficiální sportovní disciplínu, která má svá
přísná pravidla určená ČMŠS, kterých se nebojí ani
janovská parta a od podzimu bude zapsaná jako profi
šipkový tým. Držím palce a přeji všem, ať to lítá.
text: Martina Výkrutová, foto: Michaela Pírková

V JANOVÉJ NA KOŠTĚ GĹGALI
LUDÉ SLIVOVICU
Už pošestéj Džejmsovci, partyja srandystú z Janovéj,
dala dokupy fajné zásoby valašského zlatého poklada,
aby ludé mohli okoštovať, jak je to s kvalitú.
V temto roce sa dalo pyšniť dohromady 34 vzorků,
z teho 29 tých najsvětějších trnkových slivovic, potem
dvě jabka, dvě hrušky a jedna třešňa. Džejmsovci chytro
posunuli start oproti loňsku o hodinu pozdějc. Zaprvéj je
to zkúška na opravdické posunování času a zadruhéj
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koštéři vjecéj pamatujú směrem do hlubokéj noci.
Koštérů sa v temto roce zlézlo dvaadvacet. Ze začátku to
ale v kavárni ZZJM vypadalo na školení batolat.
Roby obtúlaly z láskú svoje haranty, kerým dovčilška
koštoval enem ten najvzácnější lektvar celéj sací živočišnéj
říše – mléko od mamy. No včil jim dávali ňuchať
k valašskéj živéj vodě, kerá Valachom od nepaměti léčí
předevšeckým dušu, ale aj všecky ty trubky a kostry, co
máme v sebje naskládané a obalené pytlem z kože.
Dalo by sa řécť, že to byly takové valašské křtiny,
pasování děcek za Valachy a Valašky. Je sice možné, že
gdyby to viděl doktor Nešpor, tož by sa z primářa
Psychiatrickéj nemocnice Bohnice stal v ten moment
pacientem a aj jeho knížka Léčivá moc smíchu by sa dala
brečať a všeci koštéři by skončili v odmašťovni. Ale Pražák
nigdy nepochopí svátosti valašské! Lebo aspoň většina z
nich, česť výjimkám.
Na svoje by si v Janovéj určitě přišli aj zloději děcek
z norského Barnevernetu, jak by to valašské přijímání
zmerčili. Možná aj dajaká česká trúba, kerá má v lebeni
enem paragrafy a ani kúšček ludskosti.
No jestli to bude s tyma únyjníma trdlama pokračovať
tajak dovčilška, mohlo by to skončiť aj takto: Rok 2099.
Haranti z roka 2017 spomínajú před svojima vnukama.
„Tož čújte, děcka. Vtedy partyja blboňú v Bruseli hrála hru
Blbější vyhrává a zakazovali všecko krásné, ludové, naše.
Všecko bylo šedé a nigdo nesměl vyčnívať. Moja stařenka
spomínala, že skořéj už neco podobného existovalo a říkalo
sa temu socialismus. No bruselská knuta byla ešče horší.
Co sa nestalo, ti blboni zakázali páliť aj slivovicu. A to byl
konec Únyje. Valaši sa najedovali, spomněli svojich
předků, slavných Portášů,
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keří aj Turka hnali (jak byzme jich aj dneskaj potřebovali
- 2017). Ogaři vzali valašky a dali sa napravovať ty
pomýlené lebeně. A čújte, všeci! Od téj doby sa v celéj
Evropě vícú prezidenti slivovicú a chlebem, ludé možú piť
rum z kobzolí, chleba si mazať nečím, čemu sa može říkať
pomazánkové máslo a přikusovať oharky křivé jak
paragraf, či si pochutnávať na dva dni proleženém guláši.
Tož buďte dycky hrdé na Valašsko, děcka!“
Sál sa zapĺňal, koštovali chlapi aj roby bez rozdílu. Včíl
bylo viděť, jaké máme v tem našem najkrajším kútě
republiky odborníky a odbornice. Nechať si naléť na silu
malíčka nekerého z lektvarů, zavříť očiska a jemno
poňuchať vúňu tak, aby pohladila aj tu poslední mozkovú
buňku. Potem dať okoštovať jazýčisku, poválať v papuli,
polknúť a sledovať cestu trubkama až sa rozleje fajné teplo
v bachoroch. Zajesť škvarkama či chlebem natřeným
domácím sádlem. To je ta pravá valašská koštovačka.
Okolo desátej už roby od Džejmsovcú počítaly až sa jim
z lebení kúřilo. V sále bylo plno, šak košt v Janovéj už je
vyhlášený a aj Vsetíňáci rok co rok poctija dědinu
návštěvú. Na rozeznání koštéra od hosta nemosel byť
člověk génius, lebo v očiskách bylo fest nablikané, jak
gdyby byl v Janovéj kurz svařováňá acetylénem. No přišel
čas odměniť tých najlepších. První sa odměňovali ti, keří
si poznali svoju vlastní slivovicu. Byl to Jarek Zbranek,
kerý poznal svoju trnkovicu 2016. Daléj Marek Zich, kerý
nezaváhal u svojí trnkovéj 2013. Jaroslav Makyča poznal
dokonca dvě gořalky. Jabko 2016 a třešňu 2014. Hneď
všeckým prozradil ohromné tajemství, jak na to přišel.
„Hrušky byly dvě, tož to bylo padesát na padesát a třešňa
enem jedna, tož nebylo co řešiť,“ a hihňal sa na celé kolo.
Veselý grunt udělal fajnú.
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Súboj o najlepší slivovicu vyhrál už ponekolikátéj Pepa
Měrka z Janovéj. Druhú příčku obsadil takéj opakovaně
dekorovaný Milan Grygara z Janovéj a třetí místo si odvezl
do Lužnéj Rosťa Polách. Tož tak to všecko bylo. A aby teho
málo nebylo, všeckým k tanci a téj najfajnější náladě zahrál
do hlubokéj noci DJ (pro starší ročníky dýdžej a pro ešče
starší gdysik púšťač vinylových desek na diskotékách –
pozn. aut.) Mirek Zabloudil.
Tož ahoj příští rok, pokáď to nejaký blboň nezakáže. A že
už sa na to keřísi štelovali!!!
text a foto: Radomír Dolanský

DRUHÉ SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE
SENIORŮ V JANOVÉ
Již podruhé zorganizoval výbor pro kulturu a sport při obci
Janová setkání seniorů, kteří pozvání s povděkem přijali
stejně jako loni.
Před čtvrtou odpolední byl sál janovské kavárny takřka
zaplněn muži a ženami užívajícími si zaslouženého
odpočinku po celoživotní práci ať už ve fabrikách,
družstvech na záhumencích nebo dokonce menších
políčkách, při stavbách vlastních domů a výchově dětí,
z nichž některé na jejich odkaz ani dnes nezapomínají.
Na stolech lákaly krásně načančané pamlsky, voněla
káva, zlatě či rudě pableskovalo víno v pohárech. I když je
obec Janová malá obec, domy jsou přesto z Hořanska po
konec obce rozházená jako zrnka rýže i několik kilometrů
od sebe. Proto není divu, když už nohy moc neslouží, že se
mnozí kamarádi a kamarádky nevidí, jak je rok dlouhý. O
to více jim přijde vhod pozornost mladé generace, která se
snaží zachovat zvyk dříve chápaný jako samozřejmost, dnes
spíše vzácný úkaz.

Co by to bylo za setkání, kdyby své babičky a dědečky
nepřišla pozdravit nejmladší generace školou povinná.
S trochou úsměvné nadsázky můžeme říci, že seniory
pozdravila celá škola. Ale na to se dnes nikdo neohlížel,
protože krásná vystoupení a nadšení dětí vydala bez
nadsázky za dvacetičlenný sbor. Co bylo na vystoupení
dětí vzácné? Jejich projev byl bezprostřední, bez
jakýchkoliv nervů z vlastních chyb a zaškobrtnutí, kterých
si naopak děti užívaly a navzájem si se smíchem pomáhaly
a napovídaly. Co může být nakažlivější než dětská radost a
smích?
Za krásnou půlhodinku zpěvu, hry na flétny a tance byly
děti každou chvíli odměňovány srdečným potleskem. A
samozřejmě na ně čekala zasloužená pamlsková odměna,
nedbajíc na praštěné nápady paní ministryně školství.
Poté se rozproudila zábava plná vzpomínek, nových
informací, ale i zpěvu při doprovodu harmoniky Martina
Žabčíka. Prostě odpoledne a nastávající večer seniorů, jak
má být.
text a foto: Radomír Dolanský

SILVESTR TURISTŮ NA
JANOVSKÝCH PASEKÁCH
Již pošesté za sebou se Janovjané s přáteli a blízkými
vydali pod hlavičkou turistického volného uskupení přátel
na Janovské paseky, aby se v přírodě rozloučili se starým
rokem.
Původně to byl jen další ze stovek nápadů janovských
turistů, že si jejich parta před večerními oslavami udělá
vycházku na Janovské paseky, kde se před lety rozjížděl
úžasný nápad o turistickém středobodu široširého okolí.
Lidé se zde míjeli po stovkách stejně jako desítky
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úspěšných akcí, potlachů, výstav… Prostě na kolibě u
Kocurků se v minulosti opravdu žilo.
Plány se neuskutečnily, alespoň prozatím, ale řada lidí
si svůj středobod vycházek už nedala vzít. Tak to dopadlo
i s janovskými turisty. V roce 2015 je nahoře vítal Honza
Kocurek o rok později zase Kocurková Jana. Hned brzy
zrána, ještě hodiny před příchodem silvestrovských hostů,
se svými mladými pomocníky vařila, ohřívala, pivo
chystala… prostě cvrkot skoro jako za starých časů.
Janovjané vyrazili po desáté, jako každý rok od
obecního úřadu poté, co je pozdravil starosta obce Jan
Machalec a šéfová turistů Zdenka Chudějová. Již odtud
odcházela početná tlupa a další se přidávali cestou. Nějaká
stovka nadšenců, to v posledních letech bývá pro janovské
normálka. Letos se, díky starostově umění jízdy po ledu,
mohli na paseky dostat i turisté, kterým už přece jen tak
dobře nesloužil vlastní pohon. I když chvílemi to byla
opravdu dobrodružná jízda.
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Před polednem začala opuštěná stavení ožívat. Sluníčko
pěkně hřálo a po zledovatělých stezkách se blížily dvojice,
skupinky i davy. Od Huslenek, od Hovězí, od Vsetína a
samozřejmě největší banda z Janové. Proto nad územím
Janové na kolibě zavlála krásná převážně sytě žlutá vlajka
s janovských znakem. Pod kolibou bylo vidět celé
zbrojovácké údolí. Ale tam to smrdělo prací a na tu v den
Silvestrova svátku opravdu nikdo nemyslel.
Bylo zde najednou lidí jak psů a psů jako lidí. Potkali
se po roce lidští přátelé, ale i ti psí. Hafani se naháněli,
váleli se po sobě, samým nadšením se kousali, očichávali
se všude možně. Lidé, přestože pocházejí ze stejné
živočišné říše, se pro tuto chvíli mírně krotili, ale taky se
objímali, pusinkovali a prostě se radovali. Radovali se, že
prostě jsou a že je tady taková perfektní parta lidí. Známý,
neznámý, to je fuk. „A ty si dáš taky pohárek slivovice?
Tak ať žijem, kamaráde“, přáli si lidé, kteří se viděli
poprvé v životě. To je totiž na Silvestrův den na
Janovských pasekách normální. Proto je tam poslední den
v roce tak krásně.
Po necelých dvou hodinách se nadšení účastníci
pomalu začali loučit a spěchali odpočívat před dalšími
oslavami. Ale janovští? Kdepak! Ti spěchali do Janové do
kavárny, kde na ně už čekal harmonikář Laďa a slavilo se
dále. Jedna lidovka stíhala druhou. Potlesk, smích, líbačky
a objímačky… Prostě klasická turistická paráda v Janové.
text a foto: Radomír Dolanský
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DIVADLO ZLÍN – SRPEN V ZEMI
INDIÁNŮ
Letošní turistickou sezonu jsme pojali zlehka a zahájili ji
kulturní akcí a to návštěvou Městského divadla Zlín.
Organizačně bylo zajištění vstupenek a dopravy opět v režii
paní Marty Machálkové ze Lhoty u Vsetína a Zdeničky
Chudějové. Tentokrát nás do Zlína v první březnový den
dopravil pan Kašpar z Ústí, který musel díky velkému
zájmu přistavit autobus pro 49 osob. Z toho 24 elegantních
diváků tvořila skupina janovských turistů a přátel z
blízkého okolí.
Všichni byli opět plni očekávání, neboť prosincové
shlédnutí komedie Charleyova teta bylo hodnoceno velmi
kladně. Tentokrát nás ale čekala náročnější podívaná,
tragikomedie podle dramatu Tracyho Lettse, která patří k
nejoceňovanějším divadelním textům současnosti.
Divadelní hra rovněž oceněná Pulitzerovou cenou Srpen v
zemi indiánů.
Děj se odehrává v Oklahomě, v rodinném domě, kterým
tiše prochází pečovatelka jménem Johna, indiánka čistých
morálních hodnot, která s empatií sleduje, čeho jsou lidé
vůči sobě schopni. Hra nabízí pohled do traumatických
vazeb jedné rozvětvené rodiny, jíž vládne manipulativní
matka Violet, bojující s rakovinou a silnou závislostí na
lécích. Pod tíhou života vedle takové ženy se její muž
Beverly, čtyřnásobný otec, alkoholický intelektuál a kdysi
nadějný básník, rozhodl zmizet. Poté dobrovolně ukončil
svůj život a svedl tak rodinu do venkovského domu, jehož
zdi ukrývají nejedno tajemství, které díky rodinné tragédii
vyplouvá na povrch v celé své syrovosti a kruté pravdě.
I když je hra uváděna jako tragikomedie,
veselé komediální prvky v ní nehledejte. Pozorný divák
vnímá, že se mu naskýtá pohled na smutný konec
mezilidských vztahů, na projevy lásky, pochopení a
odpuštění, které díky egoismu a pokrytectví některých
zúčastněných, přicházejí pozdě a nemohou mít už patřičnou
váhu. Důsledkem je jen pocit zrady a osamělosti.
Pozornému diváku neujde, že se dívá na obraz vztahů,
které jsou běžné i v našich životech. Proto lze hru doporučit
divákům náročnějším, neboť je plná silných momentů a
emocí, u nichž si nelze odpočinout. Potlesk patřil všem
hercům, nicméně vyčnívající byl výkon hlavní hrdinky,
matky Violet, v podání Jany Tomečkové. Dostávat se z
poloh staré dámy držící tvrdě rodinné opratě do poloh
bláznivé, pod vlivem opiátů zmatené vystrašené ženy, to byl
boj s vlastními emocemi, které jsou i pro zkušeného herce
těžkým oříškem.
My, kdo jsme hru shlédli, bychom se asi shodli a pro její
lidský obsah bychom ji doporučili i ostatním. Nicméně
divák, který divadlu moc neholduje, by spíš uvítal její
filmové zpracování pod názvem Blízko od sebe s Meryl
Streep a Julií Roberts v hlavních rolích. Pokud by přece jen
někdo rád hru viděl, má možnost ji shlédnout v Městském
divadle ve Zlíně. K vidění je zde i skvělá komedie
Charleyova teta, kterou jsme shlédli v prosinci a
informovali o ní v Janovských listech. Pro milovníky
komedií stojí za zmínku představení Blbec k večeři.
Jistě mohu i ústy Zdenky Chudějové říci, že ještě
nedávno by sama nevěřila tomu, kolik nadšenců pro
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divadlo se v Janové najde. Od předchozího představení se
počet více než zdvojnásobil a to svědčí nejen o
sympatiích janovských turistů a přátel ke kultuře a umění,
ale především o chuti sdílet společně čas a zážitky, které
jak se říká, nevezme ani voda. Zdeni díky.
text: Martina Výkrutová

MAŠKARNÍ ČAJ O PÁTÉ
Některé opakované akce ztrácejí časem kvalitu, jakou se
chlubily při svém zrodu. To se však vůbec netýká čajů o
páté v Janové, kde kvalita strmě stoupá. Kreativita hostů,
radost ze společné zábavy, kopa srandy má spíše stoupající
tendenci, což pokaždé dostatečně naplní sál kavárny
ZZJM. Pod taktovkou turistů se tak stalo i tentokrát.
Čaj o páté, je úžasným večerem, poněvadž se zde lidé
přichází bavit a nikoliv rozebírat politické otázky obce, ať
už má kdo jakýkoliv názor. Díky tomu si všichni užívají
perfektní a přátelské atmosféry od samého počátku.
U dveří za pořádající turisty všechny příchozí vítal
myslivec a zdravotní sestřička. Myslivec jako vyhazovač a
sestřička jako první pomoc pro vyhozeného po dopadu –
vždy měla po ruce plucaňu valašského všeléku. Myslivec
s flintou zde byl taktéž možná jednou z posledních
alegorií, poněvadž jestli se naši politici opět shrbí pod
knutou kašparů z Bruselu, příští hon bude již s luky a šípy.
Ústřední trojicí večera však byla Karkulka, vlk a
myslivec. Pohádka zde byla stylově poněkud překopaná,
jelikož zájem, především něžnější poloviny osazenstva,
nebyl ani tak o vlkovy tesáky jako o jeho ocas. Na přílišnou
zvědavost doplatila (nebo možná naopak na ní vydělala)
Šmoulinka. Zato myslivec měl na podobné hrátky zcela
jiný názor a několikrát za večer se snažil tento objekt zájmu
výstřelem z flinty odstraniti. Do ideální provozní teploty
dostalo tanečníky Duo Vera, půl Vsetín, půl Karolinka,
které zde výborně bavilo hosty již při minulé akci.
Zájem mužského osazenstva se zase soustřeďoval na
ztepilou plavkyni tvary předčící záchranářky z Pobřežní
hlídky. V davu se našel i Lotrando se svojí žínkou, dvojka
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Hlavní cenou večera byl poukaz na přelet nad Alpami. Ten
vyhrála hříšná abatyše. A vyhrála dvakrát, poněvadž nad
Alpami přeletěla v náručích svalnatých krasavců. Ano, díky
kouzlům skvělých pořadatelů se přelet nad Alpami mohl
uskutečnit přímo v sále kavárny. To vše byl úžasný čaj o
páté s turisty.
text a foto: Radomír Dolanský

TURISTÉ SI POCHUTNALI NA
ZVĚŘINĚ
Poněvadž zimní počasí nepřálo turistickým vycházkám,
oblažují si turisté z Janové jednou svého ducha, podruhé
zase žaludky.

námořníků, vynikající klaun, bílá paní, strašidlo z Ústí,
která celý večer místo vlka vyla…
Ostatně zde se potvrdila platnost rčení – vlk se tak
nažral, že skoro nemohl stát a Karkulka zůstala celá. Na čaji
o páté je vynikající, že se do něj zapojují i obsluhující
krasavice. Jedna jako vzrušující čarodějnice pěkně
nažhavila obecenstvo a druhá jako hasička je naopak velmi
rychle zchladila chladivými tekutinami. To vše sledovala
třetí princezna servírka, která měla volno.
Hazardu se vášnivě oddala abatyše, která prodávala po
sále odpustky. Poněvadž je lidstvo velmi rádo hříšné,
kasička se utěšeně plnila a Jan Hus nechápavě kroutil
hlavou, že sprostý lid se ani po šesti stech letech nezměnil.
Dokonce i Jindřich František Boblig z Edelstadtu zíral, že
lid páchá prostopášnosti s čarodějnicemi, přestože jich
tolik upálil.
Vrcholem večera byla již velmi očekávaná akce za
lístečky dárečky, kde pravidelně vyhrávají povětšině stejné
persony.
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U dobrého jídla samozřejmě vládla výborná nálada.
Turisté si v klidu a pohodě užili sobotní odpoledne, probrali
snad všechno možné, na co jim při vycházkách nezůstával
čas, ale taktéž začali pomalu plánovat turistickou sezónu na
rok 2017. Jen na Valašsku stále čeká řada neobjevených
krás, zručných vzácných lidí a tajemství výroby mnohých
dědictví našich předků… V takové atmosféře pak zvěřinové
hody chutnaly dvojnásob.
text a foto: Radomír Dolanský

VÝLET NA WELLNESS DO VELKÝCH
KARLOVIC
Tentokrát využili víkendových zvěřinových hodů
v kavárně ZZJM a prožili tak velmi příjemnou a netradiční
akci. Přeposlali si mezi sebou nabídku pochoutek, které si
objednali předem, a pak stačilo jen přijít a užívat si
královské tabule. A že bylo z čeho vybírat!
Vše zahájily již netradiční zvěřinové polévky. Třeba
zvěřinový vývar s knedlíčky a špenátovými nudlemi nebo
vynikající krémová polévka s masovými knedlíčky. Kdo si
chtěl vyzkoušet jak chutná oběd gurmánů, objednal si ještě
předkrm v podobě zvěřinové paštiky s brusinkami a
bagetkou s bylinným máslem.
A pak to přišlo! Nabídka, že člověk nevěděl co dříve a
nejraději by ochutnal vše. Dalo se vybírat z daňčího,
jeleního nebo kančího. Už jen z názvů vyhlašovaly chuťové
buňky stávkovou pohotovost pro případ, že by si turisté
některou ze specialit neobjednali. Byl to například dančí
steak ve špekovém kabátku s omáčkou se zeleným pepřem
a koňakem, dekorovaný pošírovanou hruškou vařenou
v bílém šafránu s brusinkami a bramborem. Nebo jelení
zvěřinový špíz s omáčkou z pravých hříbků, brambor
pečený ve slupce, přelitý česnekovým přelivem. Chuťové
pohárky omdlévají samou chutí už jen při psaní názvů
pochoutek.

Ve čtvrtek 9. března 2017 uspořádal klub turistů z Janové
výlet do Velkých Karlovic k termálnímu bazénu hotelu
Wellness Horal. Celou akci naplánovala Zdenka Chudějová.
O půl desáté se i přes nepřízeň počasí sešlo na
autobusové zastávce sedm žen. Vyjely jsme směrem ke
Karlovicím. Kolem desáté jsme vystoupily na rozcestí
Soláň. Chvilku čekání na další autobus jsme si zkrátily v
místní hospůdce malým občerstvením. Půlhodina rychle
uběhla a my se vydaly k cíli naší cesty do Velkých Karlovic
údolí Léskové na Horal.
Tam nás čekalo příjemné relaxační odpoledne s
koupáním v termálním bazénu se slanou vodou a teplotou
34° C. V proskleném areálu s krásným výhledem ven jsou
dva bazény relaxační se spoustou masážních trysek, jeskyní
a divokou řekou. A jeden bazén plavecký.
Dvě a půl hodiny uteklo jako voda a následovalo krátké
posezení se svačinou na kryté terase hotelu. Potom focení a
cesta dolů na zastávku Pod javorem. Chvilka čekání na
autobus a pak hodinová cesta domů.
Do Janové jsme dorazily před čtvrtou hodinou. Myslím,
že všem zúčastněným se tato super akce líbila.
text: Zdena Šimarová

FOTBAL III. TŘÍDA TABULKA JARNÍ ČÁST
02. 04. 2017
08. 04. 2017
15. 04. 2017
23. 04. 2017
29. 04. 2017
06. 05. 2017
13. 05. 2017
20. 05. 2017
27. 05. 2017
03. 06. 2017
10. 06. 2017
17. 06. 2017
24. 06. 2017

15:00 hod.
15:30 hod.
16:00 hod.
15:00 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.

Kladeruby – Janová
Lačnov – Janová
Janová – Loučka
Střelná – Janová
Janová – Zubří B
Janová – AJAX Valašská Senice
Janová – Branky na Moravě
Halenkov B – Janová
Janová – Ústí
Choryně B – Janová
Janová – Růžďka
Hošťálková – Janová
Hutisko B - Janová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítej do života

Blahopřejeme k jubileu
Únor
Kotrlová Zdeňka
Machalec Josef
Řezník Lubomír

č.p. 98
č.p. 163
č.p. 104

80 let
75 let
60 let

Březen
Světlíková Miroslava
Šamaj Miroslav

č.p. 94
č.p. 249

70 let
60 let

Filip Hatlapatka
David Dobeš
Adriana Pěchová

Janová 281
Janová 240
Janová 153

S tichou vzpomínkou…
Josef Machalec
Bohuslav Kovář

Janová 219
Janová 203

KŘÍŽOVKA
Tajenka z čísla 4/2016: …kolik nadšenců se na Janovské hry sejde? Vylosována byla Věra Filová, Janová 143.
Blahopřejeme. Výhru si převezměte na OÚ Janová.
Křížovka č. 1/2017: Ani v zimě janovští turisté nelenoší, ale… (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:

