JANOVSKÉ LISTY
ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ

Vážení spoluobčané,
neúprosně se blíží konec volebního období 2014 – 2018 a
proto nastal čas hodnocení volebního programu a co se z
něj podařilo zrealizovat.
Pokud se týká investičních akcí, tak bylo zdárně
dokončeno odkanalizování obce nákladem 59.098.000 Kč,
chodníky a nasvětlení přechodů nákladem 4.820.000 Kč.
Dále to byla revitalizace území nákladem 7.558.000 Kč. U
této akce však došlo k pochybení a obec neobdržela dotaci
ve výši 6.124.000 Kč. Zajištěním dlouhodobého úvěru u
KB celou akci hradíme z vlastních prostředků. To byl taky
hlavní důvod, proč došlo ke změně ve vedení obce.
V současné době probíhá akce Revitalizace hřbitova, která
spočívá v opravě budovy márnice, zpevněných ploch,
novém oplocení a osvětlení, a to vše celkovým nákladem
3.339.429 Kč. Neplánovaně musela být provedena
stabilizace sesuvu Janová – Snozek, a to nákladem
4.599.361 Kč.
Pro nedostatek dětí byl v tomto volebním období
ukončen provoz Základní školy Janová. Aby byla budova
bývalé ZŠ i nadále využita, rozhodlo zastupitelstvo, že se
do ní přemístí mateřská škola. Aby budova odpovídala
všem protipožárním, bezpečnostním a hygienickým
předpisům, musela být nákladem 1.287.412 Kč
zrekonstruována. V současné době slouží ke spokojenosti
dětí i rodičů Náklady na její rekonstrukci byly hrazeny z
rozpočtu obce.
Dětské hřiště u mateřské školy bylo doplněno novými
hracími prvky v hodnotě 105.000 Kč. Na všechny
plánované akce jsme se snažili v co největší míře využívat
dotací.
Revitalizační nádrž má v pronájmu Rybářský spolek
Janová a byla u ní vytvořena odpočinková zóna, kterou
využívají k návštěvám lidé ze širokého okolí. Stále se
snažíme podporovat činnost spolků a sdružení. Díky
Nadaci Synot, od které jsme obdrželi nemalý nadační
příspěvek na náklady spojené s podporou mládeže v obci,
hasičského sportu, udržování tradic, sportovních
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i kulturních aktivit v obci jsme mohli všem spolkům,
které něco pořádaly, přispět na jejich činnost.
Chtěl bych poděkovat hasičům a turistům za jejich
reprezentaci obce. Dále bych chtěl poděkovat
místostarostovi a předsedkyni pro kulturu a sport, kteří
mají největší zásluhu na tom, že se uskutečnil historický
první Sraz rodáků a přátel obce Janová. Tato akce měla
velký ohlas u široké veřejnosti.
V průběhu volebního období došlo ke změně složení
členů zastupitelstva. Tři členové rezignovali na mandát a
zastupitelstvo bylo doplněno náhradníky. Na závěr bych
chtěl poděkovat všem členům zastupitelstva obce za
jejich práci a novým zastupitelům, kteří budou zvoleni v
říjnových volbách, přeji hodně úspěchů v osobním i
pracovním životě a především pevné nervy.
text: Jan Machalec, starosta obce Janová
ZÁKLADNÍ BODY VOLEBNÍHO PROGRAMU
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
JANOVÁ
Přestože v komunálních volbách 2018 kandiduje v obci
Janová pouze jediné sdružení a žádný jednotlivec,
sestavili kandidáti svůj vlastní volební program na další
volební období. Jedná se o základní body, které jsou dle
jejich názoru v současné době nejaktuálnější.
Tyto se samozřejmě budou během volebního období
rozšiřovat, přesouvat nebo i odkládat tak, jak to bude
vyžadovat situace nebo možnosti, a to především
finanční, v době, kdy obec stále nahrazuje ztrátu více
než 6 mil. korun.
Dobudování parkoviště u hřbitova:
Akce doplňuje celkovou revitalizaci hřbitova a je
důležitým krokem k zajištění parkování na pozemcích
obce
Autobusová zastávka – směr Hovězí:
I když směrem na Hovězí jezdí v porovnání s opačným
směrem nepatrný zlomek cestujících, chtějí kandidáti
vybudovat alespoň základní ochranu před nepřízní
počasí například na bázi zastávek z polykarbonátu, které
lze dnes vidět na řadě míst v republice
Sesuv Štěpnice:
V současné době je podána žádost a čeká se na vyřízení
dotace na opravu sesuvu. Nové zastupitelstvo bude
pokračovat v řešení problému, aby byl napraven
současný nevyhovující stav
Postupná oprava chodníků a komunikací:
Kandidáti chtějí pokračovat v započaté snaze o
odstranění vad podáním reklamace na stavbu
revitalizace komunikací v obci, ale průběžně zlepšovat i
stav těch, kterých se akce revitalizace nedotkla
Oprava sloupů veřejného osvětlení:
I v tomto případě hodlají kandidáti postupně opravovat,
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popřípadě zcela vyměňovat zoxidované a jinak
poškozené sloupy veřejného osvětlení v obci
Podpora Mateřské školy Janová:
Jako zřizovatel chtějí kandidáti i nadále zlepšovat
podmínky pro rozvoj dětí v místní mateřské škole
z pozice možností zřizovatele
Podpora spolků a sdružení:
Aktivní spolky, které vytvářejí podmínky pro zájmovou,
kulturní a osvětovou činnost pro obyvatele obce hodlají
kandidáti i nadále podporovat v rámci možností finančně
i celkovou podporou jejich činnosti, nikoliv však
celoplošně, bez ohledu na výsledky činnosti
Využití fondů EU a dotací k rozvoji obce:
Stejně jako v předchozích volebních obdobích chtějí
kandidáti vyhledávat vhodné dotační tituly, které
pomůžou obci v realizaci programů, na něž by samotná
obec bez vnější finanční pomoci nedosáhla
Zlepšení úklidu v obci:
Jeden z bodů, který je pro kandidáty svou důležitostí
stěžejní ve vztahu k občanům. Nezájem místních
nezaměstnaných o práci s podporou Úřadu práce Vsetín
chtějí kandidáti řešit náborem zájemců v okolních obcích
a ve Vsetíně
Regulace rychlosti při průjezdu Janovou:
Dlouhodobou snahu o řešení bezpečnosti na silnici II/487
chtějí kandidáti řešit i nadále, dle možné změny postojů
města Vsetín ke spolupráci s okolními obcemi nebo
jinými, finančně dostupnými, ale především účinnými
způsoby
Dlouhodobé vytváření podmínek pro dostavbu
sportovní haly:
Splacení závazků vztahujících se k sportovní hale
dovoluje započít se snahami o možnost její dostavby. To
se týká v první řadě sociálního zázemí a dále možnosti
rozšíření prostor pro diváky. Hala je dlouhodobě sice
mírně zisková, ale dostavbou by se její využití znásobilo
a umožnilo konání řady mistrovských utkání a tím opět
pomohlo zviditelnit samotnou obec
Spolupráce s občany při aktualizaci územního plánu:
I nadále chtějí kandidáti utvářet územní plán ve
spolupráci s občany, tedy je informovat o možnostech a
termínech změn

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ JANOVÁ
Ing. Jaroslav Tomanec, 47 let,
ženatý, 2 děti. Vystudoval Ekonomickou
fakultu VŠB Ostrava. V současnosti
zaměstnanec firmy Zlaté mince –
Numismatika v obchodně ekonomickém
oddělení. Zastupitel obce a člen
finančního výboru.
Richard Machalec, 44 let,
ženatý, 1 dítě. Vystudoval Střední
lesnickou školu ve Šluknově.
V současnosti pracuje jako OSVČ a je
místostarosta obce.
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Ing. Romana Hromadová, 30 let,
vdaná, dvě děti. Vystudovala technickou
fakultu UTB ve Zlíně, obor Inženýrství
polymerů. V současnosti pracuje ve firmě
Nástrojárna Matrix s.r.o. jako účetní. Je
zastupitelka obce a předsedkyně komise
pro kulturu a sport.
Ing. Lubomír Květoň, 57 let, ženatý,
dvě děti, tři vnoučata, FAST VUT Brno,
autorizace ve stavebnictví. Dnes OSVČ.
Dlouholetý výkon inženýrské a manažerské činnosti při stavebních developerských
projektech. Bude-li zvolen, rád by své
zkušenosti zúročil ve prospěch obce.
Dalibor Bartík, 50 let, ženatý, 1 dítě.
Vystudoval SPŠE v Rožnově pod Radhoštěm. Pracuje ve firmě Kovar a.s.,
Leskovec jako konstruktér. Je zastupitel
obce a předseda kontrolního výboru.

SAG

Taťána Hradová, 54 let, rozvedená,
2 děti.Vystudovala Gymnázium Vsetín,
obor výpočetní technika Valašské Meziříčí
V současné době pracuje jako ředitelka
agentury Raiffeisen stavební spořitelny a.s
oblasti Zlín. Je zastupitelka a předsedkyně
finančního výboru.
Lubomír Kotrla, 48 let, ženatý, dvě děti.
Absolvent SOŠ Vsetín. V současnosti
zaměstnán jako vedoucí prodejny potravin
ve společnosti Jednota SD Vsetín.
Je zastupitel.

Aleš Olšák, 58 let, čtyři děti. Absolvent
SOU strojírenského Vsetín. Dnes OSVČ
v přibližování dřeva, dřevorubecké a lesotechnické práce. Je zastupitel a člen
kontrolního výboru.

Bronislav Soukup, 46 let, 1 dítě.
Absolvent SOU elektrotechnické MEZ
Vsetín. V současnosti pracuje u České
pošty s.p. jako stavební technik. Je zastupitelem obce a členem kontrolního výboru.
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ZÁPIS 53. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ
KONANÉHO DNE 13. 6. 2018
(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 8 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Omluven
zastupitel Olšák Aleš.
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 Schválení
účetní závěrky MŠ Janová za rok 2017 a bod Závěrečný
účet sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko.
Program zasedání zastupitelstva obce Janová č. 53:
1. Zahájení zasedání zastupitelstva
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
4. Rozpočtové opatření č. 6
5. Schválení Závěrečného účtu 2017
6. Schválení účetní závěrky 2017
7. Schválení účetní závěrky MŠ Janová za rok 2017
8. Smlouva o zřízení věcného břemene
9. Rušení OZV č. 1/2002
10. Rušení OZV č. 8/2007
11. Rušení OZV č. 6/2007
12. Rušení OZV č. 1/2006
13. Schválení OZV č.1/2018
14. Schválení Řádu veřejného pohřebiště
15. Schválení zprávy o uplatňování územního plánu
Janová za období 8/2014 – 4/2018
16. Závěrečný účet sdružení obcí Mikroregionu
Vsetínsko za rok 2017
17. Různé
Návrh usnesení 521/0618: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 521/0618 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Dalibor
Bartík a Romana Hromadová, zapisovatelem zápisu
starosta obce navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 522/0618: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Dalibora Bartíka a Romanu
Hromadovou, zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 522/0618 bylo schváleno.
Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
Bod 3 – Rozpočtové opatření č. 6
Účetní
obce
seznámila
zastupitele
podrobně
s rozpočtovým opatřením č. 6.
Návrh usnesení 523/0618: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 6.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 523/0618 bylo schváleno.
Bod 4 – Schválení Závěrečného účtu 2017
Účetní obce požádala zastupitele o schválení Závěrečného
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účtu 2017 se kterým zastupitele podrobně seznámila na
52. zasedání Zastupitelstva dne 23.5.2018 .
Návrh usnesení 524/0618: Zastupitelstvo obce Janová
souhlasí dle ustanovení § 17 odst. 7 písm.) zákona č.
250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, na základě zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Janová za rok 2017, a to bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Janová schvaluje převedení výsledku
hospodaření roku 2017, tj. zisku po zdanění ve výši
13 986 087,42 na účet 432 – Výsledek hospodaření
předcházejících účetních období.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 524/0618 bylo schváleno.
Bod 5 – Schválení účetní závěrky 2017
Účetní obce požádala zastupitele o schválení účetní
závěrky obce Janová za rok 2017.
Návrh usnesení 525/0618: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje podle ustanovení § 84 odst. 2b) zákona č.
128/2000Sb., o obcích, účetní závěrku obce Janová za
účetní období roku 2017 sestavenou ke dni 31.12.2017.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 525/0618 bylo schváleno.
Bod 6 – Schválení účetní závěrky MŠ Janová za rok
2017
Účetní obce předložila zastupitelům účetní závěrku MŠ
Janová za rok 2017 požádala zastupitele o její schválení.
Návrh usnesení 526/0618: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje dle ustanovení § 102,m odst. 2, písm.o) Zákona
č. 128/2000Sb., o obcích, roční účetní závěrku MŠ Janová,
Janová 58, PO, IČ 71005366, sestavenou k 31.12.2017.
Hospodářský výsledek k 31.12.2017 celkem ztráta 37 113,18Kč. Ztráta bude pokryta z rezervního fondu MŠ
ve výši 32 739,58 Kč. Rezervní fond bude přečerpán o
4 373,60 Kč a tato ztráta by mohla být pokryta ze
zlepšeného HV za rok 2018.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 526/0618 bylo schváleno.
Bod 7 – Smlouva o zřízení věcného břemene
Starosta obce předložil zastupitelům Smlouvu o zřízení
věcného břemene služebnosti č. IV-12-8013520/006 na
pozemku p. č. 2813 ostatní plocha mezi obcí Janová a
ČEZ Distribuce a.s.
Návrh usnesení 527/0618: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti
č. IV-12-8013520/006 na pozemku p. č. 2813 ostatní
plocha mezi obcí Janová a
ČEZ Distribuce a.s.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 527/0618 bylo schváleno.
Bod 8 – Rušení OZV č. 1/2002
Místostarosta obce seznámil zastupitele na základě
kontroly z Ministerstva vnitra s návrhem vyřadit nebo
doplněnit některé vyhlášky po konzultaci s panem
Čechem.
Návrh usnesení 528/0618: Zastupitelstvo schvaluje
zrušení OZV č. 1/2002 – Veřejné pohřebiště.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 528/0618 bylo schváleno.
Bod 9 – Rušení OZV č. 8/2007
Návrh usnesení 529/0618: Zastupitelstvo schvaluje
zrušení OZV č. 8/2007 – Požární řád obce.
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pokračování ze strany 3
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 529/0618 bylo schváleno.
Bod 10 – Rušení OZV č. 6/2007
Návrh usnesení 530/0618: Zastupitelstvo schvaluje
zrušení OZV č. 6/2007 – Místní poplatek ze vstupného.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 530/0618 bylo schváleno.
Bod 11 – Rušení OZV č. 1/2006
Návrh usnesení 531/0618: Zastupitelstvo schvaluje
zrušení OZV č. 1/2006 – Podmínky zabezpečení
požární ochrany při akcích.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 531/0618 bylo schváleno.
Bod 12 – Schválení OZV č.1/2018
Místostarosta seznámil zastupitele s OZV č. 1/2018,
která řeší vytvoření společného školského obvodu
Základní školy vytvořené mezi obcí Janová a městem
Vsetínem. Tímto se revokuje usnesení č. 498/0318 ze
dne 28.3.2018
Návrh usnesení 532/0618: Zastupitelstvo schvaluje
OZV č. 1/2018
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 532/0618 bylo schváleno.
Bod 13 – Schválení Řádu veřejného pohřebiště
Místostarosta informoval zastupitele o návrhu Řádu
veřejného pohřebiště, který byl zpracován dle
Ministerstva vnitra na základě konzultace s paní
Gajošovou ze Stavebního úřadu Zlínského kraje. Na
základě změn budou nové smlouvy s občany
podepisovány na dobu 12 let, staré smlouvy dobíhají
s dobou na 10 let.
Návrh usnesení 533/0618: Zastupitelstvo schvaluje
Řád veřejného pohřebiště.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 533/0618 bylo schváleno.
Bod 14 – Schválení zprávy o uplatňování územního
plánu Janová za období 8/2014 – 4/2018
Starosta obce informoval zastupitele se zprávou o
uplatňování územního plánu Janová za období 8/2014
– 4/2018.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Zprávu o
uplatňování územního plánu Janová za období 8/2014
– 4/2018.
Bod 15 - Závěrečný účet sdružení obcí
Mikroregionu Vsetínsko za rok 2017
Starosta obce předložil zastupitelům Závěrečný účet
sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2017.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet
sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2017.
Bod 16 - Různé
Zastupitel Jaroslav Tomanec informoval zastupitele
o žádosti ze strany Mateřské školky o odstranění
plevele na dětském hřišti.
Zastupitel Lubomír Kotrla připomněl uplatnění
reklamací týkajících se nově vybudovaných cest
firmou Mobiko. Na základě této připomínky se
zastupitelé dohodli do příštího zasedání Zastupitelstva
na soupisu a nafocení míst, které budou reklamaci
podléhat a danou reklamaci zaslat firmě Mobiko.
Radomír Dolanský navrhl zastupitelům způsob
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vyčlenění stránek v Janovském zpravodaji pro předvolební
prezentaci. Politické strany a sdružení dostanou v
Janovských listech ve výtisku 3/2018 v měsíci září zdarma
prostor pro svoji prezentaci o dvou stranách A4.
Kandidující jednotlivci dostanou jednu stránku A4.
Pokud strany, sdružení a jednotlivci překročí odsouhlasený
prostor, bude jim prostor navíc zpoplatněn dle běžného
ceníku.
Návrh usnesení 534/0618: Zastupitelstvo schvaluje pro
kandidáty komunálních voleb podmínky ke zveřejnění
volebních informací v tomto formátu: Politické strany a
sdružení dostanou v Janovských listech ve výtisku 3/2018 v
měsíci září zdarma prostor pro svoji prezentaci o dvou
stranách A4.
Kandidující jednotlivci dostanou jednu stránku A4.
Pokud strany, sdružení a jednotlivci překročí
odsouhlasený prostor, bude jim prostor navíc zpoplatněn
dle běžného ceníku.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 534/0618 bylo schváleno.
Místostarosta informoval zastupitele o kontrole HZS ze
Vsetína týkající se krizového plánování v případě
krizových akcí. Při kontrole nebylo shledáno žádné
pochybení. Doporučení z jejich strany bylo zakoupení
nové elektrocentrály a vysoušeče pro občany.
Radomír Dolanský připomněl zastupitelům, aby
připravili žádost o překontrolování stavu mostu vedoucího
přes řeku Bečvu v obci a potvrzení o stavu mostu.

ZÁPIS 54. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ
KONANÉHO DNE 15. 8. 2018
(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 8 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Bod 2. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v
souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Na
návrh starosty byl program doplněn o bod Schválení
vnitřní organizační směrnice pro účtování nákladů a
výdajů spojených s akcí „ Dětské hřiště Janová“ a
Schválení vnitřní organizační směrnice pro účtování
nákladů a výdajů spojených s akcí „ Revitalizace
hřbitova Janová“
s doporučením se schválením
v rozpočtovém opatření v bodu č. 3.
Program zasedání zastupitelstva obce Janová č. 54:
1. Zahájení zasedání zastupitelstva
2. Schválení programu
3. Rozpočtové opatření č. 7
4. Neuhrazené místní poplatky za rok 2018
5. Hospodaření za I. pololetí
6. Závěrečný účet SVHV za rok 2017
7. Žádost o prodej části pozemku
8. Žádost o pronájem pozemku
9. Žádost o pronájem hospodářské budovy
Návrh usnesení 535/0818: Zastupitelstvo obce Janová
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pokračování ze strany 4
schvaluje zveřejněný a doplněný program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 535/0818 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Bronislav
Soukup a Aleš Olšák, zapisovatelem zápisu starosta obce
navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 536/0818: 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. 536/0818 bylo schváleno.
Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
Od 17,10 hodin potvrzena účast zastupitelky Romany
Hromadové – v zastupitelstvu přítomno 9 členů.
Bod 3 – Rozpočtové opatření č. 7
Účetní
obce
seznámila
zastupitele
podrobně
s rozpočtovým opatřením č. 7.
Návrh usnesení 537/0818: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 7.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 537/0818 bylo schváleno.
Starosta obce navrhl zastupitelstvu schválit Vnitřní
organizační směrnici pro účtování nákladů a výdajů
spojených s akcí „ Revitalizace hřbitova Janová“.
Návrh usnesení 538/0818: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Vnitřní organizační směrnici pro účtování
nákladů a výdajů spojených s akcí „ Revitalizace
hřbitova Janová“.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 538/0818 bylo schváleno.
Starosta obce navrhl zastupitelstvu schválit Vnitřní
organizační směrnici pro účtování nákladů a výdajů
spojených s akcí „ Dětské hřiště Janová“.
Návrh usnesení 539/0818: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Vnitřní organizační směrnici pro účtování
nákladů a výdajů spojených s akcí „ Dětského hřiště
Janová“.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 539/0818 bylo schváleno.
Bod 4 – Neuhrazené místní poplatky za rok 2018
Účetní obce předložila zastupitelům a podrobně
informovala zastupitele o neuhrazených místních
poplatcích neuhrazených do 30.4.2018, kde neplatícím byl
zaslán platební výměr.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí neuhrazené
místní poplatky za rok 2018 .
Bod 5 – Hospodaření za I pololetí
Účetní obce velmi podrobně informovala zastupitele o
hospodaření za I. pololetí.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí zprávu o
hospodaření za I. pololetí.
Bod 6 – Závěrečný účet SVHV za rok 2017
Starosta obce seznámil zastupitele se závěrečným účtem
SVHV za rok 2017.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí závěrečný účet
SVHV za rok 2017.
Bod 7 – Žádost o prodej části pozemku
Starosta obce informoval zastupitele o žádosti prodeje
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části pozemku č.p. 2795/1 katastrální území Janová.
Návrh usnesení 540/0818: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku č.p.
2795/1 katastrální území Janová.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 540/0818 bylo schváleno.
Bod 8 – Žádost o pronájem pozemku
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o pronájem
pozemku o rozměru 2m x 3m na parkovišti před
sportovní halou Janová . Na pronajaté ploše chce
zájemce o pronájem v mobilním stánku provozovat
prodej valašských frgálů, štramberských uší a
doplňkového zboží.
Návrh usnesení 541/0818: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje
pronájem pozemku na parkovišti před
sportovní halou Janová a pověřuje starostu k vyhotovení
Smlouvy o pronájmu za cenu 800,-Kč/měsíčně s čtvrtletní
platbou a podmínkou udržováním pořádku pronajaté
plochy a jejího okolí.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 541/0818 bylo schváleno.
Bod 9 – Žádost o pronájem hospodářské budovy
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí
Mysliveckého spolku Janová – Ústí o pronájem
nevyužité hospodářské budovy u MŠ Janová.
Návrh usnesení 542/0818: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje pronájem hospodářské budovy u MŠ Janová
za cenu 1200,-Kč/ročně.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 542/0818 bylo schváleno.
Bod 10 – Různé
Starosta obce informoval zastupitele o využití celé
budovy prodejny Jednota, kde má pan Válek Dodatkem
prodlouženou podepsanou nájemní smlouvu s Družstvem
Jednota až do 31.9. 2021.
Starosta a účetní obce podrobně seznámili zastupitele
s rozhodnutím finančního ředitelství odboru nedaňových
agend a evidence tržeb.
Starosta a místostarosta zodpověděli dotazy zastupitelů
ohledně rekonstrukce hřbitov, kde koncem srpna bude
dokončena márnice a bude možné čerpat první část
dotace. Práce na novém dětském hřišti v prostorách
školní zahrady se uskuteční 27.8.2018.

V JANOVSKÉM LESE ŽIJÍ
POHÁDKOVÉ BYTOSTI

JANOVSKÉ LISTY

Děti z mateřské školy se o tom přesvědčily na vlastní oči.
Ve spolupráci s janovskými turisty jsme pro ně připravili
na závěr školního roku hledání pokladu. Celou akci jsme
začali plánovat již v dubnu. Mapu k pokladu, kostýmy,
stanoviště...
Dne 26. 6. 2018 se turisté proměnili na lesní víly,
čarodějky, loupežníky, vodníky, pohádkovou babičku a
kouzelníka. Ukryli v lese poklad a čekali. Děti se na
hledání pokladu moc těšily. Paní učitelky je připravily na
to, že poklad hlídají lesní bytosti a nebude lehké jej
získat, ale společně to jistě dokážeme.
Po fáborkami vyznačené cestě jsme se dostali k
prvnímu stanovišti, kde děti pomohly vílám posbírat
rozsypané korále z náhrdelníku. Víly dětem za odměnu
darovaly kouzelné motýlky a mapu k pokladu. A pomohly
jim splnit první úkol - projít začarovaným temným lesem,
kde nebylo vidět na krok.
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V lese děti čekaly další pohádkové bytosti - kouzelná
babička, která děti naučila poznávat léčivé byliny,
vodníci, kterým děti pomohly vyčistit rybník, s
čarodějkou uvařily kouzelný lektvar a dostaly sladkou
odměnu. U kouzelníka hádaly hádanky a loupežníci jim
dovolili ohřát se u ohně, seznámili je s loupežnickým
řemeslem a společně si pochutnali na jablíčkách.
Loupežníci dali dětem poslední indicii, kde hledat poklad.
Všechny pohádkové bytosti byly moc hodné. Děti si je
získaly svými vědomostmi o přírodě a písničkami. K
místu, kde se poklad nachází, pohádkové bytosti děti
doprovodili a drželi jim pěsti. Hurá, podařilo se! Děti
našly truhlici plnou dárků a dobrot.
Děkujeme turistům za nezapomenutelné dopoledne
plné kouzel. Zažila jsem již hodně akcí, ale tak dokonale
připravená jednotlivá stanoviště a nádherné kostýmy s
doplňky, do detailů propracované úkoly... Silný zážitek
nejen pro děti. Ještě jednou moc děkuji a těšíme se na
další spolupráci.
text: Martina Borsíková Ďurinová, foto: Jana Kaňůrková

NETRADIČNÍ LOUČENÍ VE VODĚ I NA
SUCHU
Minulý školní rok jsme do první třídy ZŠ připravovali jen
jednu předškolačku Terezku Tomancovou, která byla
velkou pomocnicí paní učitelek, protože už skoro všechno
uměla, moc se toho ve školce naučila a úspěšně zvládla
zápis do základní školy.
Když se blížil konec školního roku, Terezčini rodiče
nás pozvali na slavnostní rozloučení spojené s koupáním
v bazénu. Terezka s maminkou pro kamarády připravily
hostinu na krásné zahradě. Jelikož se všichni moc těšili do
bazénu, loučení začalo právě tam. Děti se na chvíli
proměnily v mořské panny, potápěče, skokany a
závodníky.
Až si všichni užili vody do sytosti, přemístili jsme se k
slavnostní tabuli plné dobrot. Pochutnali jsme si na
frgálech, melounu, domácí limonádě... A začalo loučení.
Pasovali jsme Terezku na prvňáčka a předali dary.
Popřáli jsme jí hodně úspěchů ve škole, ať si tam najde
skvělé kamarádky a kamarády, ať má hodnou paní
učitelku a přijde se do školky občas pochlubit, jak se jí ve
škole daří a co už umí. Slíbila, že nám přijde do školky
přečíst pohádku, až se naučí všechna písmenka.
text a foto: Martina Borsíková Ďurinová

JANOVSKÉ LISTY

VE ŠKOLCE SE LÍBÍ I STONOŽKÁM
aneb ZAJÍMAVÝ HOST
Navštívila nás zvědavá stonožka. Jedno ráno jsme při hře
zpozorovali malou stonožku, která si vesele cupitala mezi
stolečky. Děti byly nadšené. Uspořádali jsme záchrannou
akci a stonožku společně odchytili. Chvíli nám to trvalo,
protože si chtěla hrát na schovávanou. Zalézala pod hračky,
za dveře, a když už jsme si mysleli, že ji máme, odvážně
skočila na zem a utíkala, co jí síly stačily.
Vyrobili jsme jí provizorní domeček, který jsme vystlali
šťavnatými listy a podělili se o svačinku. Děti fascinovaně
pozorovaly, jak si stonožka pochutnává na jablíčku a hrušce,
zkoumaly stavbu těla a zajímaly se o její způsob života.
Celý den se chodily dívat, co právě dělá. Další den jsme se s
ní rozloučili a pustili ji na svobodu. Stonožka teď určitě
všem vypráví, jak se jí ve školce líbilo. Provizorní domeček
jsme proto schovali, až se ve školce objeví další zvědavec.
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Od 3. 9. 2018 se ze školky opět ozývají dětské hlásky.
Děti se po prázdninách do školky moc těšily. Tento školní
rok MŠ navštěvuje 20 dětí. Čtyři nově přijaté děti si díky
adaptačnímu programu zvykají na odloučení od svých
rodičů a změny, které s sebou nástup do školky přináší.
Díky skvělé spolupráci s rodiči a vydatné pomoci svých
vrstevníků a učitelek, se děti do školky těší a velmi dobře
adaptují. Letos máme pět předškoláků, které připravíme na
další životní etapu, kterou je přechod do ZŠ.
Čekají nás společné hry, sportování, zpívání, zkoumání
a poznávání, nebudou chybět divadla, výlety. Těšíme se na
spolupráci s rodiči, zřizovatelem, občany obce i
organizacemi Janové a Vsetína. I letos budeme pravidelně
navštěvovat sportovní halu a ve spolupráci s turisty
pokračujeme v programu Čteme dětem. A už jsme začali
sbírat starý papír.
Vycházíme z přesvědčení, že základy výchovy a
vzdělávání získané právě v MŠ jsou důležité pro celý další
život.
text: Martina Borsíková Ďurinová, foto: Jana Kaňůrková

JANOVSKÁ ROCKOVÁ NOC
Janovská rocková noc, jak zněl oficiální název akce,
přivítala vpodvečer mlsouny vysazené na myslivecké
speciality a teprve kolem osmé večerní baby a ogary
hladovějící po rocku.
Akci již několikátý ro(c)k pořádá Myslivecký spolek
Janová – Ústí. Byli to právě tito muži a ženy v zelených
kamizolách, kteří vrátili rock a zábavy po dlouhých letech
do Janové. Skoro nikdo si nepamatuje, jak se ve staré
tělocvičně v Janové zpevňovaly kostry a svalstvo sportem,
ale takřka celé Hornovsacko a Hornolidečsko může dlouze
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o tom, jak se pařilo na zábavách v Janové. A právě díky
myslivcům z Janové a Ústí, a dnes už i dalších složek, se
zde paří znovu.
Akce začíná pro fanoušky valících se decibelů příliš
brzy, a to záměrně. Sedmnáctá hodina je totiž určena pro
taškáře. Nikoliv šibaly, šelmy, šprýmaře či filuty, ale
frontu mlsounů, kteří ze všech částí vesnice dorazí
s taškami plnými kastrólů, aby si myslivecké speciality
donesli domů a tam se cpali u svého oblíbeného seriálu,
na terase nebo u ohníčku, což je po čtyřicítkách na slunci
opravdové potěšení. K mysliveckému mlsu se však stahují
i cyklistické hordy, které se mučením těla připravily o
nebezpečné tuky. Ženské nadšené, že spálily 4.000
kalorií, při závanu z porce divočáka se zelím a knedlíkem
nebo srnčího guláše, mávly rukou a strhly řidítka do
kalorického pekla. Takže i jídlo v Janové tvrdilo muziku.
Jako první z rockových kapel přišla na řadu skupina
Špagát, která sice není na hudební scéně žádným
nováčkem, ale v tento večer vystoupila jako předskokan
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večera, což sebou nese jistá rizika především stran
nerozhýbaného publika. Nicméně to, co Špagát předvedl,
bohatě stačilo k nastartování rockové horečky v prostoru
janovského sportovního areálu.
Ovšem pódium rockové noci v Janové čekalo na
legendy valašského rocku. Na kapelu, která zde
vystoupila na den přesně v předvečer svého vzniku. Ano,
skupina Intolerance vznikla 29. srpna 1978. Z původní
sestavy je kapele dodnes věrný pouze Honza Fojtík.
Takže do Janové přijeli rockeři a rockerky v nejlepších
letech, kterým už jakési malé děcka říkají dědo a babi,
aby zavzpomínali na doby, kdy jako přibližně patnáctiletí
chodili pařit na krajskými komunisty skoro zakázanou
kapelu.
Intolerance musela máknout, aby vylákala, vyjma
skalních fanoušků, zlenivělé obecenstvo na taneční kruh.
Ale historické pecky přesvědčovaly stále více a více
přítomných, aby zvedli zadky a šli si zatrsat jako před
čtyřiceti lety. Je sice pravda, že Laďa Loucký, který přišel
do kapely v roce 1987, už není takový pačesáč, takže
pohazování hárem používá střídmě. Ale zase třeba Vojta
Rosenberg, rovněž v kapele od roku 1987, je podoby
téměř neměnné. Co je však rozhodující, celá kapela má v
duši pořád stejně let ja
ko v době, kdy Jurský park ještě nebyl parkem, ale
skutečností.
Rockovou noc uzavřela kapela Traverza, která je
naopak velmi mladá jak existenčně, vznikla v roce 2016,
tak věkem svých členů, kdy by asi všichni mohli být syny
Inťáků. To ovšem nic nevypovídá o jejich chuti dělat
pořádný bigbít. Ani trochu se nezalekli skutečnosti, že
jim staří bigbíti nasadili laťku pěkně vysoko a po
vynucené přestávce na výměnu aparátu, která v Janové
díky stísněné kapacitě pódia trvá o něco déle, rovněž
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dokázali rockery vrátit na plac. V playlistu má kapela
Traverz povětšinou české skladby, ale zkouší i vlastní
tvorbu, což ostatně letos oslavili svým prvním CD
Zrcadlo. Nicméně kapela si troufá i na tak vybroušené
diamanty hard rocku, jako je víceméně náhodou vzniklá
legenda Nothing Else Matters nebo Smells like teen spirit
od Nirvany. Kapela Traverza byla důstojnou třešničkou
na narozeninovém dortu Inťáků. Ať všem rockerům
chutná muzika i nadále a Intoleranci zvláště!
text a foto: Radomír Dolanský

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Dne 30. června 2018 uspořádal Rybářský spolek Janová
pro místní děti rybářské závody. Soutěž byla limitována
počtem, proto se zájemci museli včas nahlásit dle
pravidla, kdo dřív přijde, ten dřív mele.
Nakonec se přihlásilo 15 dětí z celkově možných
šestnácti, což lze považovat za velký úspěch, co se týká
zájmu o rybaření mezi dětmi. Samozřejmě nebyla to jen
soutěž v rybaření, za kterou spolek vítězům sliboval ceny,
ale i špekáčky, které na dětské soutěžící čekaly poblíž
ohniště.
Sraz soutěžících byl již v 7:30 ráno u vodní nádrže.
Poněvadž prázdniny teprve začínaly, nebylo vstávání pro
děti nijak náročné. Děti na slavnostním nástupu přivítal
Michal Tkáč a pak se již běželo k prutům, vodní tvorové
se lákali na mlsání a všichni vně potichu a vevnitř
hulákali nadšením v očekávání velkých dobrodružství na
břehu rybníka.
Velikosti úlovků byly opravdu rozdílné, nicméně mladým
lovcům by určitě udělala radost jakákoliv mřenka. Prostě,
co je doma, to se počítá a zde se počítal každý centimetr.

Jaké bylo překvapení, když souboj nad drtivou
chlapeckou účastí vyhrála dívka! Ano, diplom a cenu
nejvzácnější za 1. místo si ze závodů odnesla Terezka
Moudrá. Na druhé místo dosáhl Pavel Bambuch a třetí se
umístil David Sůva. Velkou medaili od všech
zúčastněných zajisté alespoň v duchu dostali členové
Rybářského spolku Janová za uspořádání báječné akce.
K lesku celé akce pomohli zajisté i sponzoři jak
dětských rybářských závodů, tak závodů samotných členů
rybářského spolku, které se uskutečnily v jiném termínu.
Byli to: Obecní úřad, Koloniál Kotrlová, Rybářské
potřeby Vsetín, Penzion ZZJM.
text: Radomír Dolanský, foto: Michaela Machalcová

JANOVÁ CUP 2018
Rybářský spolek Janová si připravil v sobotu dne 4. srpna
soutěž sám pro své členy. Zúčastnilo se jich od brzkého
rána jedenáct.
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Rybáři si tímto zúročili celoroční starost nejen o ryby z
vodní nádrže, ale o celkovou údržbu okolí nádrže, její
zušlechťování, což láká ke konání akcí i jiné spolky a
party třeba k líbání pod neexistujícími třešněmi.
Ovšem největší zásluhu má spolek janovských rybářů
na pořádání soutěží pro děti, poznávacích setkání u vodní
nádrže, jak pro školkáče z místní MŠ, tak například pro
žáky ZŠ Ohrada a v neposlední řadě pro všechny děti
z Janové. Za tuto činnost by si určitě zasloužili vlastní
soutěže třeba každý týden. Ale protože to by pak brzy
chytali dřevěné kapry na magnet, stačí Janová cup jednou
ročně.
Z letošního snažení o nejlepší úlovek vyšel vítězně
Michal Ficek. Na druhém místě skončil Josef Mikulenčák
ml. a třetí místo vybojoval Tomáš Spurný, který starším
kolegům šlapal na paty. Na to, že vládlo neskutečné
vedro, si závodů všichni užili už jen tím, že se zde setkali
jako dobrá parta, kterými janovští rybáři bezpochyby
jsou.
Akci samozřejmě podpořili sponzoři uvedení již
v předchozím článku u dětské soutěže, kterým určitě
náleží velké poděkování.
text: Radomír Dolanský, foto: archiv Rybářský spolek

MYSLIVECKÝ DEN PRO ZŠ OHRADA
Školáci ze školy na Ohradě mají velkou výhodu v tom, že
jejich kamarádem je Filip Tkáč z Janové. Filip může být
zase rád, že je tatínek myslivec i rybář v jedné osobě. A
tatínek Michal má zase to štěstí, že myslivci z Janové a
Ústí jsou jeho dobří kamarádi. A pokud se toto všechno
hodí do kotle a zamíchá, je z toho další z dobrodružných
dnů u vodní nádrže v Janové pro řadu dětí ze Vsetína a
okolí.
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Zblízka vidět brokovnice a kulovnice nebo kulobroky,
zaměřovače, patrony a podobné vychytávky, to se každý
den jen tak nepoštěstí. A dětem už vůbec ne. Navíc, moci
si vyslechnout, na jakou zvěř se která zbraň používá, co
dovede, to už dokonce měly i holky oči jak talíře.
Myslivost však zdaleka není jen o lovu. Myslivec toho
musí především hodně znát o lese a zvěři, tedy o flóře a
fauně.
Proto se i děti snažily poznat, který list patří ke
kterému stromu a jak se ten strom jmenuje. I kousky
dřeva se hádaly třeba podle kůry. U druhého stolu se
mohly děti dozvědět, jak podle lebky nebo paroží poznat
určitý druh zvěře. To bylo nadšení, když myslivec
zatroubil na doopravdický lesní roh.
S takovou spoustou nových informací dětem patřičně
vyhládlo, a tak se vrhly k ohni a špekáčkům
nachystaným k opékání. Díky myslivcům Mysliveckého
spolku Janová – Ústí prožili školáci z Ohrady zajímavý a
pěkný den.
text: Radomír Dolanský, foto: archiv myslivců

DEVADESÁT LET KOPANÉ
V JANOVÉ
Tělovýchovná jednota Tatran Janová letos uspořádáním
V. ročníku Memoriálu Antonína Soukupa oslavila
rovněž 90 let od počátků organizované kopané v obci.
Začátek Memoriálu jako obvykle připadl starým
pánům. Klání se letos zúčastnila mužstva domácího TJ
Tatran Janová, dále TJ Sokol Hovězí a TJ Sokol
Valašská Polanka. Všechna utkání se hrála systémem
2x20 minut. Utkání řídili rozhodčí Miroslaw Teter a
Drahoslav Holáň. Poněvadž vládlo úmorné vedro,
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Během dne byl pro děti na hřišti připraven v rámci
oslav nafukovací hrad, odpoledne se mohli projet na
koni a pro dospělé večer následovala zábava se
skupinou Dewer.
text a foto: Radomír Dolanský

JANOVSKÉ ŠEDESÁTKY

rozhodčí několikrát zápasy přerušili, aby se mohli
fotbalisté občerstvit a doplnit tekutiny. V klání starých
pánů si nakonec první příčku vybojovali muži TJ Sokol
Valašská Polanka, druhé místo připadlo TJ Sokol
Hovězí, kdy se s Janovou rozhodoval zápas až na
penalty. Třetí skončila TJ Tatran Janová.
Po zápasech starých pánů nastoupili k zápasům na
zmenšeném hřišti žáci FC Vsetín a TJ Sokol Hovězí.
Chlapci hráli systémem 4x10 minut za velkého zájmu
publika tvořeného převážně rodinnými příslušníky
jednotlivých borců.
Následovalo vyvrcholení Memoriálu Antonína Soukupa
mistrovskými zápasy. Těch se zúčastnila mužstva
domácích TJ Tatran Janová, dále dorost TJ Juřinka a TJ
Sokol Perná, mužstva, které přijelo až z okresu Břeclav,
kde nakonec putovala i cena za 1. místo. Druhé místo
vybojovala TJ Tatran Janová a na třetím místě skončil
dorost TJ Juřinka.

Již na třetím ročníku soutěže pro malé a mladé hasiče
přivítali pořadatelé z domácího SDH Janová celkem
105 dětí, které bojovaly s překážkami na dráze, ale i
s počasím.
Zatímco většina občanů Valašska jásala nad jevem,
který jejich předkové znali pod názvem déšť, v Janové
byli velmi na rozpacích. Prázdniny v rozpálené peci a
zrovna týden před koncem studená koupel.
Aby toho nebylo málo, tak podle barvy listí a množství
spadu vládl v srpnu listopad. Navíc obavy, jestli po
všem tom chystání rada mládeže nakonec akci nezruší.

JANOVSKÉ LISTY

strana 14
Machalec a jeho pomocníci, rodiče a všichni fanoušci
janovských hasičů.
Začal lítý boj. Na dvě tratě vyběhli ti nejmenší,
minipřípravka. Střídaly se kategorie a všichni závodili
dvoukolově. Když nastoupili ti starší, vypadalo to
chvílemi jako na výcviku shaolinských mistrů, kdy
všichni létali vzduchem a téměř se nedotýkali země. Na
trati se odehrávala dramata i okamžiky štěstí. Nikdo už
vlastně ani nevnímal padající vodu a pro drtivou většinu
přítomných byly Janovské šedesátky pěkným dnem.
Určitě i díky snaze organizátorů, členů SDH Janová a
jejich přátel a rodinných příslušníků a samozřejmě
rozhodčích. Díky všem, to byl úžasný den!
V celkovém poli soutěžících o sobě dalo vědět i
hasičské mládí z Janové. Mezi staršími žačkami se na
nepopulárním, ale přesto úspěšném 4. místě
z jednadvaceti celkem umístila Adéla Kubicová.
V mladších žácích se už tak nedařilo 17. Davidu Sůvovi a
18. Simonovi Vaculínovi. Ale kontakt se soupeři je
v tomto případě důležitější než umístění. Mezi mladšími
žákyněmi se Veronika Sůvová umístila na 15. místě
z celkových dvaadvaceti, v přípravce skončila Ema
Hromadová na pěkném 9. místě, Jan Hromada na 16.
místě a Miroslav Žlebek na 22. místě.
text a foto: Radomír Dolanský

Zvítězil však rozum a především děti. Rozum dospělých
vyloučil ze soutěže z bezpečnostních důvodů kladinu, po
které na šedesátkách běžně absolvují trať všechny
kategorie, a pro starší žactvo byla vertikální překážka ze
150 cm změněna na 70 cm.
Rozhodujícím faktorem byl však příjezd zástupů dětí.
Ani místy hustý déšť sto a pět dětí nedonutil, aby si začaly
vymýšlet, že je najednou bolí hlava, je jim špatně…
Nikoliv! Něco takového tvrdí hasiči z Valašska neznají. A
zatímco si valibukové doma u monitorů museli hrát
s vymyšlenými hrdiny, ve sportovním areálu v Janové se
chystali na soutěž opravdoví dětští hrdinové.
Pořadatelé zahájili velkovýrobu horkého čaje, pro
dospělé kafíčko a úžasný den mohl začít. Na dráze svítily
oranžové signální pláštěnky rozhodčích, vedoucí kroužků
nervózně přešlapovali podél dráhy a čekali, jak se zúročí
v boji dětí jejich rady a stovky hodin dobrovolné práce. Se
stejnými pocity sledovali výsledky svých svěřenců
samozřejmě i vedoucí kroužku mladých hasičů Richard

VODĚNÍ BARANA LETOS V REŽII
ČTYŘ SPORTOVCŮ
Tento rok organizovali hody respektive vodění barana
sportovci. Tato tradice je na Valašsku stále větší vzácností
a Janová se do dnešních dnů může pyšnit, že je jednou
z těch, kde se tato tradice každoročně dodržuje a je stále
kladně přijímána pořád ještě většinou rodin v obci.
Letošní vodění barana bylo však z jedné strany hodno
pochvaly a hlubokých poklon, ze strany druhé však,
mírně vyjádřeno, bylo poněkud rozpačité. Všichni, kdo
tuto akci po léta připravují, ať už sportovci nebo hasiči,
potvrdí, že tou nejnáročnější prací na organizaci celé
hodové oslavy je sehnat lidi ochotné navléci se do masek
a absolvovat nesmírně náročný okruh celou vesnicí.
A absolvovat jej s úsměvem, nadšením a neutuchající
chutí brát k tanci obyvatele jednotlivých stavení. Když
někdo znaven pohostinností slavících rodin ztratí síly
k tanci, včerty, to nikoho, kdo těmito oslavami žije,
nepohorší. To jsou prostě hody.
Zde patří opravdu velká poklona Džejmsovcům, kteří
celou náročnou túru procházeli opakovaně s úsměvem na
rtech a s vytančenou vesnicí za zády.
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bezprecedentní poděkování za snahu udržet dlouholetou
tradici v obci pro ty, kteří na ni každoročně čekají a jsou
za ni rádi. Poděkování zaslouží také každoroční
souputníci janovských hodů, kapela Hověžanka v čele
s Tondou Putalou. A snad bude pro příští ročníky výkon
výše jmenované čtveřice živou vodou – nebo taky
umíráčkem – pro tuto akci v Janové.
text: Radomír Dolanský, foto: Zdena Chudějová, Ing.
Pavel Hromada

VYSOKÉ TATRY

rtech a vytančenou vesnicí za zády.
Dle vyjádření samotných Džejmsovců, očekávali, že je
bude někdo s dostatečným předstihem kontaktovat, ale
stalo se tak teprve tři dny před samotnou akcí. To je na
přípravu masek, které měli Džejmsovci vždy perfektní,
opravdu šibeniční termín. Nehledě na to, že si již zajistili
program s vlastními rodinami. Proto odmítli a určitě je za
to nelze kritizovat.
Přesto se z tak široké základny (128 členů TJ k 31. 12.
2017) podařilo zorganizovat vodění barana pouze takřka
v rodinném balení. Místopředsedkyni TJ Janová Táňu
Hradovou, mimochodem velmi pěknou čarodějnici ☺,
doprovázeli jedni z nejstarších členů janovské
tělovýchovné jednoty, Vlasta a Milan Babovcovi. Tuto
rodinnou trojici doprovázel během dopoledne ještě
Michal Dobeš, který šel odpoledne reprezentovat obec
zase jako fotbalista. Kde byla zbývající cca stovka
sportovců v čele s výborem TJ?
Jak bylo v úvodu řečeno, tito čtyři sportovci zaslouží

Květen, měsíc lásky, svůdných vůní jara a plného slunce
pod krásnými štíty Vysokých Tater.
Splněný sen mnohých z nás, kteří jsme se 19. května
vydali do těchto krásných slovenských velehor
připomenout si místa, kterými jsme mnozí procházeli už
jako děti, či tam později trávili dovolené s rodinami.
Nostalgie, pěkné vzpomínky a příjemně
zorganizovaný program díky cestovní kanceláři Valaška,
byly zárukou skvělých zážitků pro bezmála
padesátičlennou výpravu Janovských turistů.
Vyrazili jsme s nadšením a v plné síle v pět hodin
ráno přes Velké Karlovice do Žiliny, kde na nás čekala
průvodkyně paní Poganyová, pohodová horalka, která je
v Tatrách jako doma.
I když byl plán naší horské trasy daný předem, bylo
jasné, že se skupina rozdělí, a ti zdatnější, jako správní
horalé, podniknou výšlap, jak se patří.
Obavy z náročnosti terénu některých z nás byly
rozptýleny v okamžiku, kdy jsme dorazili na parkoviště
pod Štrbským plesem, neboť nás Tatry přivítaly krásným
počasím, které nám dopřálo poklidné putování bez obav z
bouřky a deště. Především nám ale byly dopřány
nádherné výhledy, které v těchto horách nejsou
samozřejmostí.
Skupina se vydala kolem Štrbského plesa, s
dominujícími skokanskými můstky po levé straně, k
rozcestníku, kde se rozdělila na dvě části. Menší,
jedenáctičlenná výprava, se rozhodla pro výstup na
vodopád Skok.
Ta početnější s průvodkyní, zvolila magistrálu na
Popradské pleso. Někteří z nás váhali, kterou cestu zvolit.
Všichni ale procházeli krásnou čistou tatranskou přírodou
s cílem, který jistě předčil jejich očekávání.
S parťáky menší výpravy jsme začali mírně stoupat
lesem Mlynické doliny přes pásmo kosodřeviny s příměsí
tatranských limb k vodopádu Skok. Na trase nás čekalo
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převýšení okolo 400 výškových metrů. Pocit mírné zátěže
se ale vytratil v okamžiku, kdy se před námi objevil v
celé své kráse Štrbský štít, který vévodí jedné z
nejkrásnějších tatranských dolin.
I když se dá k vodopádu vystoupat velmi svižným
krokem za dvě hodiny, my jsme zvolili tempo pohodové,
abychom mohli obdivovat štíty, které začaly vystupovat
z mráčků. Především Satan a Predné Solisko.
Když jsme dorazili k vodopádu Skok, dopřáli jsme si
odpočinek s pohledem na jeden z nejkrásnějších a třetí
největší vodopád ve Vysokých Tatrách v nadmořské
výšce 1730 m, padající z výšky 25 metrů.
Nedokázali jsme odolat a po vydatné svačině jsme se
rozhodli, že odhodíme strach z výšek a řetězů a po
skalním zajištěném prahu podél vodopádu vystoupáme
ještě výš k Plesu nad Skokom ve výšce 1801 m.n.m.
Odpočinek na tajícím sněhu, koulovačka při sestupu
dolů, osvěžení v potoku Mlynica i pěkně vychlazené pivo
pod skokanským můstkem byly příjemným bonusem při
čekání na skupinu, která se vydala na Popradské pleso.
Jejich zážitky byly velmi podobné, protože stejně jako
menší skupina stoupali pěkným lesem nenáročnou
turistickou cestou. V cíli v nadmořské výšce 1500 m se
před nimi otevřelo ústí Mengusovské a Zlomiskové
doliny s klidným a tichým Popradským plesem.
Mengusovská dolina mnohé nejspíš zaujala svojí
mohutností ustupující do dálky, s dominujícím
Koprovským štítem a Mengusovským Volovcem.
Zlomisková, nepřístupná dolina, jim ukázala v plné kráse
Dračí štít, Ošarpance a královnu Tater Vysokou.
Ti zdatnější stačili vyběhnout i na protější svah
vedoucí na Ostrvu, odkud jsou výhledy na trasu vedoucí
na Rysy. Ti měli štěstí a zahlédli i kamzíky a sviště.
Na Popradském plese si mnozí skutečně odpočinuli.
Mohli se projít pěšinkou okolo plesa, navštívit
symbolický cintorín založený v roce 1936 jako pamětní
místo těch, kteří zahynuli v Tatrách či jiných horách.
Jejichž počet na pamětních tabulkách už přesahuje 500
obětí.
Turisté, kteří se vydali alespoň k rozcestníku
vedoucímu na opačnou stranu na Rysy, si mohli
vyzkoušet nosičskou krosnu s nákladem 10 kg a více, s
kterou denně vyrážejí nosiči do těžkého terénu na Chatu
pod Rysmi s nákladem mnohdy převyšujícím 100
kilogramů.
Ti, kteří nebyli natolik odvážní, se šli občerstvit na
terasu hotelu u plesa, anebo se pomalu vydali zpět k
Štrbskému plesu, kde se postupně setkali s druhou
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skupinou a společně pak pokračovali na parkoviště k
autobusu.
Všichni měli možnost se občerstvit, zakoupit si
suvenýry, především si ale odváželi krásné vzpomínky a
fotografie z nejkrásnějších míst, které jsou pro nás na
Slovensku jako pro turisty dostupné. Děkujeme Valašce
za bezpečnou cestu k našemu cíli i k domovu, Zdence a
Staníkovi Chudějovým za skvělý nápad vyrazit do Tater
a všem zúčastněným bez výjimky za pokoru, s jakou
turistiku v těchto horách pojali, Tatrám za krásné počasí
a přijetí.
Pokud sa do Tater ještě někdy vydáte, dejte vědět,
poletuju tam často kade tade, slivovica tam nikdy
nevyschne, medvědů sa taky není třeba bát. Buďte na
sebe v horách vždycky opatrní, nepřeceňujte své síly,
nikdy neutečte svému parťákovi a pamatujte, co říká
Reinhold Messner: dělej pomalé kroky, dál dojdeš.
text: Marťa Výkrutová, foto: Iva Zbranková, Ing. Lenka
Trlicová, Martina Výkrutová

OSMNÁCTÝ MERIDIÁN –
VYCHÁZKA NA POSLEDNÍ CHVÍLI
Že turisty z Janové hned tak něco nepřekvapí, se zpívá i
v jejich hymně. Tentokrát to byla zpráva od Zdenky
Chudějové, v které všechny srdečně zvala k vycházce do
míst, kudy prochází 18. poledník (a nebyla to vsetínská
Panská zahrada). I přesto, že byla akce organizovaná na
poslední chvíli, sešlo se 22 turistů a jejich příznivců.
Byla to pestrá skupina. Nejmladšímu účastníkovi bylo 7
let a nejstaršímu 80 let.
V dopoledních hodinách jsme se vydali autobusem
nejdříve do Vsetína a pak přes Jasenku směr Dušná.
Vystoupili jsme na zastávce Serpentiny a dál
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pokračovali pěšky. Celou trasu už předem projel Staňa
Chuděj na kole, takže jsme bezpečně směřovali k cíli
naší cesty. Krátce před polednem jsme dorazili k místu,
kudy prochází 18. poledník a kde je instalován v krajině
nepřehlédnutelný 3 metry vysoký obelisk od
akademického sochaře Miroslava Machaly.
Je zhotoven z brazilské žuly a jeho středem vede
úzká štěrbina, kterou vždy v pravé poledne prosvítá
slunce. Na boční straně je vytesán přesný čas pro každý
měsíc v roce, kdy je tento úkaz možné pozorovat. Přišli
jsme právě včas, abychom mohli několik minut vše
sledovat na vlastní oči. Po krátkém odpočinku jsme se
vydali zpět ke Vsetínu.
Příjemná cesta vedla převážně ve stínu lesa. Po levé
straně údolí Jasenky, vpravo jsme dohlédli na Bobrky. A
protože nebyla zrovna houbová sezona, věnovaly se
cestou některé turistky sběru léčivých bylin. V
odpoledních hodinách jsme dorazili na Hrbovou a odtud
k nádraží. Ještě zastávka v restauraci Na špici pro
doplnění tekutin a pak už vlakem domů.
Vycházka na Dušnou k 18. poledníku je důkazem
toho, že i v našem blízkém okolí jsou zajímavé turistické
cíle, které určitě stojí za návštěvu.
text: Helena Kajšová – Josefíková, foto: Jarda Krňa

HRČAVA A TROJMEZÍ
Jednou z dalších turistických tras se pro janovský
turistický oddíl stala výprava na česko - slovensko polské trojmezí u Jablunkova. Pod vedením manželů
Chudějových a průvodce Jirky Klapky jsme se vydali
autokarem pana Kašpara v počtu cca 40 osob do výše
zmíněného příhraničí. Cesta vedla přes Velké Karlovice,
Makov, Turzovku a Čadcu, projeli jsme Jablunkovem do
obce Bukovce, tedy do oblasti těšínských Beskyd.
Po vystoupení z autobusu a nezbytném fotografování
jsme nabrali pěší směr k nejvýchodnějšímu místu naší
republiky. Tuto skutečnost připomíná zde instalovaný
kamenný monolit s příslušnou informační deskou. Odtud
pak následoval výšlap směrem na tzv. Trojmezí, tj.
území, kde se propojují hranice tří evropských zemí ČR, SR a Polska. (K tomu jenom malá poznámka - zde
na Trojmezí bylo možno platit jak českými korunami,
polským zlotým, tak i eurem).
Po nezbytném, ale jen krátkém odpočinku s
doplněním potřebných kalorií se naším definitivním
cílem stala obec Hrčava. S velkým ulehčením jsme po
příchodu do cíle vzali za vděk posezením ve zdejší
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malé letní zahrádce s možností uhasit nejen žízeň, ale i
dát trochu odpočinku tělesné schránce. Absolvovaná
turistická trasa odčerpala dost z našich sil, a to i proto, že
celou dobu vytrvale svítilo sluníčko, teplo nepolevovalo
a navíc vetšina doby, strávené na cestě byla v otevřeném
terénu. Na druhé straně však nádherné letní počasí
umožnilo všem obdivovat krásu zdejšího kraje.
A nyní již k samotné obci Hrčava. Nachází se v
oblasti těšínských Beskyd, v nadmořské výšce okolo 610
m, má přibližně 250 obyvatel a je nejmladší českou obcí.
Statut obce získala v roce 1927. Na svém území má
mateřskou i základní školu, hřbitov, kterému vévodí
dřevěný kostel sv. Cyrila a Metoděje s nejvyšší stavbou
obce, věží kostela vysokou 16 m. Pro nás bylo
zajímavým zjištěním, že v současnosti navštěvuje MŠ 15
dětí a ZŠ 11 dětí.
Svým způsobem patří ke kostelu i další církevní
stavba v obci - Lurdská jeskyně. Tato stavba vznikla tak,
že při stavbě kostela bylo nalámáno a dovezeno více
kamene než bylo zapotřebí a z tohoto zbytku byla
jeskyně postavena. Vysvěcena byla v roce 1937. O vodě
u jeskyně se říká, že je zázračná, že léčí oční neduhy ať
už vnitřním užíváním nebo omýváním očí.
Po krátké procházce obcí a seznámením se s jejími
pamětihodnostmi, zasedli mnozí z nás v místní restauraci
a krátili si takto čekání na odjezd. Návrat pak byl již
rutinní záležitostí, a to téměř po stejné trase příjezdu.
Naplněni zážitky a též i zdravě znaveni a za stálého
prozpěvování jsme spěchali k domovu. Díky
organizátoři.
text: Milan Babovec, foto: Zdena Chudějová

K HISTORII VELMI DÁVNÉ –
JANOVŠTÍ TURISTÉ V DOLNÍCH
VĚSTONICÍCH
Prázdniny začínají a s nimi nové náměty turistických
výletů. Zaujmout programem všechny generace je náš
společný cíl. Co tak podívat se za mamuty do Dolních
Věstonic? Prý je tam nová moderní expozice. Hezké
téma, dobrá parta, chuť něco nového poznat. To vše
janovské turisty při jejich častých aktivitách provází a
spojuje.
Sobota 30. 6. 2018 kolem šesté hodiny ranní jsme se
začali pomalu scházet na zastávce v Janové, kde byl
přistaven nový autobus pana Kašpara s fungující
klimatizací. Tu budeme na jihu určitě potřebovat.
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No, a už sa jede.
Letní cestování v době prázdnin, kdy opravy cest jsou
v plném proudu. „No co si budem namlůvať, fakt enem
pro otrlé.“ Ale náš dopravce jede vždy na jistotu a sem
tam něco nám aj prozradí. Břeclav. „Toťkaj je ten moderní
kostel a hen zas je ten jiný s týma baňama.“
No a po třech hodinkách s občerstvovací zastávkou
jsme najednou v Dolních Věstonicích. Malá dědinka, ale
světově známá. To kvůli nálezu nejstarší keramické sošky
poslední doby ledové a známé éry lovců mamutů. Už
tehdy ti chlupatí chlapi podle tvarů sošky mysleli jenom
na to jediné. Živočišné pudy u lidstva stejně jako u jiných
živočichů vítězí nad vším.
Velmi zajímavá expozice v malém věstonickém muzeu
nám rovněž odhalila dobu nedávnou, kdy se zde budovaly
Novomlýnské nádrže, které velmi významně ovlivnily
stávající ekosystém v oblasti Dyje. Dolní nádrž je uváděna
jako největší vodní plocha na Moravě a pyšní se bohatou
flórou a faunou.
Po prohlídce muzea jsme se vydali do nedalekého
Pavlova, kde následovala exkurze v moderní expozici
velmi architektonicky zdařilého muzea, vybudovaného
přímo na lokalitě nalezišť z dob dávno minulých. Člověk
se neustále učí a dozvídá nové a nové věci, a my jsme se
zde seznámili s tím, že je teorie lovu mamutů do
vykopaných jam naprosto mylná, a že člověk začal
migrovat v různých vlnách asi před 250 000 léty z
rovníkové Afriky. Takže nakonec jsme vlastně všichni
jedna velká černošská rodina.
Krásné letní počasíčko pohled na Nové Mlýny a na
kopci zřícenina hradu Děvičky. To byl náš další cíl.
Příjemná procházka lesíkem kolem vinic, sadů a sklepů a
za necelou hodinku jsme na místě. Při pohledech z hradu
všemi směry fakt svatá pravda „Ta Jižní Morava je jistě
krásná zem…“.
„To sa mosí zapiť a zajesť.“ Před našim posledním místem
výletu Mikulovem jsme využili Pavlovské hospůdky s
moravskou kuchyní a vyhlášenou dobrosrdečností.
Závěr, jak jsem již zmínil, byl v Mikulově. Prošli jsme se
po Křížové cestě až na vrchol ke kapli na Svatém
kopečku. Rovněž i zde se při krásných scenériích a
pohledech na okolí mnohým vybavila nedávno ukončená
doba totality, kde do zakázaného kapitalistického světa
bylo, co by kamenem dohodil. Individuální procházky a
posezení v kavárničkách Mikulova pak zakončily náš
velmi krásný letní výlet.
Kolem 17. hodiny jsme se začali scházet u autobusu
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a vydali zpět směrem Valašsko. A i když je na jihu krásně,
tak věřím, že všichni se moc těšili. Doma je prostě doma,
ale to se musí člověk stále přesvědčovat na svých cestách
a toulkách po vlasti, ale i mimo ni.
Jo, a ta klima fakt funguje a kdo nevěří, ať se s námi vydá
za dalšími krásnými turistickými zážitky.
Děkujeme a těšíme se všichni na další cesty a túry za
poznáním. Jste všichni srdečně zváni.
text: Ing. Karel Trlica, foto: Jana navrátilová, Ing. Lenka
Trlicová

NA CO Z VÝLETU NA VELKOU FATRU
NEZAPOMENEME
S mojí ženou chodíme po horách rádi a často. Taky rádi
(ne tak často, jak bychom si přáli) zajíždíme za kamarády
na Vsetín. Výlet, který jsme díky nim absolvovali 8. září
na Velkou Fatru, pro nás byl přesto jedinečný a zůstane z
mnoha ohledů nezapomenutelný.
Začal pro nás budíčkem ve 4:50, což se ukázala být
jen první z mimořádností počínajícího dne. Slezli jsme už
řadu hor, a byť mezi nimi dosud nebyly žádné z těch
slovenských, necítili jsme před cestou velkého
znepokojení. Určitě také proto, že výlet nám byl
anoncován jako akce organizovaná primárně pro seniory.
Proč se tedy obávat, že?
Dodatečné uklidnění přišlo na palubě autobusu, ještě
po cestě na Slovensko, kdy Martina, jež byla zodpovědná
za výběr trasy, na mikrofon od pana řidiče ujistila, že se
není čeho bát, neboť se půjde příjemným terénem
(příznivějším než při dřívějších výletech, jichž jsme se
však neúčastnili) a navíc v dobrém počasí.
Po příjezdu na místo, do obce Turecká, se výletníci
rozdělili na dvě skupiny. Větší, vedená Martinou, se
vydala k cíli na Kráĺovu studňu pozvolnější cestou.
Menší skupinka čítající jedenáct účastníků zájezdu se
vydala trasou náročnější, přesvědčena o tom, že si přeje
„dát si trochu do těla“, jak se Martina vyjádřila.
Zažertoval jsem, že si do těla rozhodně dát chci, aniž
bych tou dobou tušil, že mě žerty vcelku záhy přejdou.
Turistickou značku jsme málem ztratili při první
příležitosti. Ne že bychom se tak brzy přestali prostorově
orientovat, to jsme spíš jen nechtěli uvěřit, že by nás cesta
tak záhy měla vést prudkým stoupáním vprostřed
sjezdovky. Mapa na parkovišti u autobusu přece takový
krpál slibovala mnohem později!
Plni sil, protáhli jsme krok a téměř při chůzi přilepili
své nosy k travnatému povrchu hory – tak svažitý terén
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k vystoupání byl. To jsme netušili, že ještě prudší, zato o
hodně delší výstup sjezdovkou nás teprve čeká. Síly bylo
třeba doplnit, a tak jsme si Pod Líškou udělali delší
zastávku na pořádné občerstvení.
Bylo to při výšlapu k tomuto místu, kde Tomáš,
nejmladší člen naší skupiny, který neomylně táhl z pozice
lídra ostatní nahoru a vpřed, náhle zastavil. Důvodem byl
respekt z psa, který se nečekaně na cestě před ním
objevil. Bát se nebyl důvod. Pes, resp. fenka se ukázala
být mimořádně poslušnou. Ačkoli zjevně měla hlad, po
řízkách, jimiž jsme zaháněli hlad, se nevrhla a jen
způsobně z odstupu přihlížela, jak se jimi krmíme.
Stala se od té chvíle naší věrnou průvodkyní. Tak
věrnou, že se každých zhruba padesát metrů ohlédla, aby
zkontrolovala, že dále pokračujeme po cestě s ní. Prošla s
námi přes Krížnou, k prameni Bystrice až na Kraĺovu
studňu. U ní pohasla naděje, že by mohla patřit někomu z
hotelu, a vydala se s námi i na sestup zpátky k Turecké.
Navzdory tomu, že klesání zaměstnávalo permanentně
zrak i nohy, začala se do hlavy vkrádat myšlenka, co s
pejskem uděláme, až budeme na parkovišti v Turecké
nasedat zpátky do autobusu a on se na nás bude dál dívat
stejným, důvěřivým a oddaným pohledem. Necháme ho
tam?
Nepříjemnou myšlenku se naštěstí podařilo zahnat
dřív, než jsme se k parkovišti dotrmáceli. U prvního
stavení, kde jsme na zahradě zmerčili lidi, jsme se
dotázali, zda pejska neznají a nevědí, komu by mohl
patřit. Naštěstí znali i věděli a poslali nás o pár desítek
metrů dál, kde jsme ho v penzionu Sant Bernard předali
majitelům (pejsek odešel ráno s jedněmi z hostů
penzionu a zjevně se jim po cestě zaběhl).
Šťastní, že jsme dokázali našeho věrného průvodce
dostat k jeho majitelům, zapomněli jsme na chvíli, jak
náročný sestup máme v nohách. Každá následná
vzpomínka na něj přivolávala na mysl obrovský respekt
před staršími spoluvýletníky, kteří se o pár hodin dříve
stejnou cestou vydali nahoru. Ano, sráz to byl o něco
méně prudký než naše cesta po sjezdovkách, ale přesto
nám přišlo jako výkon až k neuvěření, co členové větší
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z obou skupin zvládli (a na co my bychom v jejich věku
zřejmě ani nepomysleli).
Než nás pan řidič dovezl zpátky na Vsetín, ozvaly se
naše nohy. Bolestí dlouho či snad dokonce nikdy
nepoznanou. Původní představa, že bychom týž večer šli
do centra města ještě pořádně „valašsky zazářit“, byla
rychle opuštěna a vydali jsme se nejkratší cestou domů.
Ráno bylo milosrdnější večera, nohy se ozývaly
méně, než jsme se obávali. Mysl se tak mohla věnovat
libým vzpomínkám na nádherný výlet, dechberoucí
panoramata zalesněných, zelených vrcholů Velké Fatry,
milou společnost nesmírně srdečných lidí, kalíšky zas a
znovu dolévané dobrým pitím, které vždy zahřeje, a
jednu z nejkrásnějších horských túr, jaké jsme kdy šli.
Pocit vděku za zážitek, který nám umožnila nabídka
Zdenky Chudějové a Radky Turpišové, přetrvává i
necelý týden poté v Praze, v pozdní večer měnící se v
noc, kdy vznikají v křesle pod lampou tyto řádky.
Děkujeme!
text: Pavel Tomášek, šéfredaktor Nového deníku
(jeho předplatné si můžete zakoupit na:
https://podporte.novydenik.cz/ )
foto: Ing. Lenka Trlicová, Martina Výkrutová

Periodický tisk územně správního celku. Čtvrtletník Janovské listy vydává Obecní úřad Janová nákladem 250 ks.
Vydání je distribuováno zdarma. Odpovědný redaktor Radomír Dolanský. Redakční rada: Ing. Romana Hromadová,
Dalibor Bartík, Zdenka Chudějová. Neprošlo jazykovou úpravou. Redakce si vyhrazuje právo na krácení a úpravu
příspěvků. Janovské listy 4/2018 vyjdou v prosinci 2018. Uzávěrka je cca 15. den včetně v daném měsíci. Za
materiály použité v reklamě a dokumentech jiných subjektů redakce nezodpovídá. E-mail redakce:
janovske.listy@email.cz

JANOVSKÉ LISTY

strana 20

FOTBAL – III. TŘÍDA – ROZPIS ZÁPASŮ PODZIM
So 25. 08.
Ne 02. 09.
So 08. 09.
Ne 16. 09.
So 22. 09.
Ne 30. 09.
So 06. 10.
Ne 14. 10.
Ne 21. 10.
Ne 27. 10.
Ne 04. 11.

16:30
16:30
16:00
16:00
15::30
15:30
15:00
15:00
15:00
14:30
14:30

Janová
Val. Polanka BJanová
Huslenky
Janová
Leskovec
Janová
Halenkov B
Branky n M. Janová
Kladeruby
-

Lačnov
Janová
Střelná
Janová
Choryně B
Janová
Liptál
Janová
Janová
Ratiboř B
Janová

1:4
4:1
3:2
6:0
2:3

KŘÍŽOVKA
Tajenka z čísla 2/2018: …historicky první setkání rodáků z Janové. Vylosován byl Michal Tkáč, Janová 200.
Blahopřejeme. Výhru si převezměte na OÚ Janová.
Křížovka č. 3/2018: Dříve, nežli vítěze této tajenky, zjistí… (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:

