ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ

VÝZVA PRO MÍSTNÍ ŘEMESLNÍKY A
POSKYTOVATELE SLUŽEB
Obec Janová vyzývá místní řemeslníky a poskytovatele
služeb, pokud máte zájem, abyste nahlásili na obecním
úřadě druh svého podnikání nebo provozování služeb.
Odkazy na vaše firmy, kontakty na vás, budou zveřejněny
na webových stránkách obce a ve zpravodaji Janovské
listy.

VOLBY DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU V OBCI JANOVÁ
Volební účast v Janové byla 30,28%. Z 601 oprávněných
voličů se dostavilo 182. Všechny hlasy byly platné. Na
předních místech se umístila tato uskupení:
ANO 2011
35 hlasů/19,23 %
ODS
33 hlasů/18,13 %
SPD
26 hlasů/14,28 %
Piráti
19 hlasů/10,43 %
KDU-ČSL
16 hlasů/8,79 %
KSČM
15 hlasů/8,24 %

ČÍSLO 2/2019

Jednoduše chceme produkovat zdravá zvířata ze
zdravých polí, bez chemie. Ve středisku Janová
budujeme malou bourárnu hovězího masa, kde
budeme prodávat kvalitní hovězí pouze ze zvířat z
naší ekologické farmy. Předpokládáme zájem
místních občanů. Maso jednotlivých partií by mělo
končit na talíři v regionu. Bourárna a prodejna bude
pod státním veterinárním dozorem a bude splňovat
všechny veterinární a hygienické předpisy.
Abychom představili tento region a v něm
chované plemeno, zúčastní se zvířata z našeho chovu
tradiční Národní výstavy hospodářských zvířat v
Brně. Mladé jalovice, zapsané v plemenné knize,
budou soutěžit se zvířaty nejlepších chovatelů z celé
České republiky. Věříme, že neudělají ostudu a v
ringu budou skvěle reprezentovat plemeno Masný
simentál z Valašska.
Za vedení společnosti Kristián Roik

ZÁPIS 6. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ
KONANÉHO DNE 8. 4. 2019
(bez kontroly a jazykových úprav redakce)

VSACKO HOVĚZÍ, a.s.
Zemědělská společnost Vsacko Hovězí, a.s. hospodaří ve
Vašem regionu v katastrech obcí Janová, Hovězí,
Zděchov a Huslenky. V tomto roce společnost vstoupila
do režimu ekologického zemědělství. Kontrolní
organizací je KEZ, o.p.s., která bude dohlížet na zvolený
způsob hospodaření, který je šetrný k životnímu prostředí
a krajině.
Při pěstování rostlin se již nebudou používat žádné
chemické prostředky. Při obdělávání většinou pronajaté
půdy od Vás občanů zmíněných obcí, se bude dbát na
přirozené postupy a půdní závislosti bez používání
pesticidů a umělých hnojiv. Přihnojování pozemků bude
prováděno pouze statkovými hnojivy, jako hnůj a kejda od
chovaných zvířat. I chovaná zvířata budou samozřejmě

chována v ekologickém režimu. Zvířata budou
krmena pouze krmivy z Vašich polí a luk.

Bod 1 - Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Janová bylo zahájeno
v 17:00 hodin. Starosta obce konstatoval, že zasedání
bylo řádně svoláno. Dále konstatoval, že přítomno je 9
členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Bod 2 - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v
souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Starosta
obce program doplnil o bod 16. Kamenný koberec –
sportovní hala, bod 17. Schválení prodeje části pozemku
p.č. 1563/28(1 534m2), bod 18. Rozpočtové opatření č. 3,
bod 19. Příkazní smlouva autorský dozor „Sesuv Janová
– Štěpnice“ a bod 20. Smlouva o poskytování služeb
v oblasti životního prostředí.
Program zasedání zastupitelstva obce Janová č. 6:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Příspěvek obce na plat kuchařky MŠ
4. Schválení prodeje části pozemku p.č. 2772(41m2)
5. Žádost o odkup pozemku p.č. 647/9
6. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 924/7(6m2)
7. Revokace usnesení 206/0116 a 63/0319
8. Záměr obce darovat pozemky p.č. 2992/4, p.č.
2783/9 a p.č. 2783/13
9. Vánoční LED výzdoba
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10. Žádost o finanční příspěvek ELIM Vsetín o.p.s.
11. Žádost o sponzorský dar pro děti MŠ a ZŠ při
nemocnici Vsetín
12. Žádost o finanční příspěvek
13. Souhlas s umístěním stavby
14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene
15. Vyčlenění vlastních prostředků – Stabilizace sesuvu
Janová – Štěpnice
16. Kamenný koberec – sportovní hala
17. Schválení prodeje části pozemku p.č.
1563/28(1 534m2)
18. Rozpočtové opatření č. 3
19. Příkazní smlouva autorský dozor „Sesuv Janová –
Štěpnice“
20. Smlouva o poskytování služeb v oblasti životního
prostředí
21. Různé
Návrh usnesení 69/0419: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 69/0419 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Lubomír
Kotrla a Romana Hromadová, zapisovatelem zápisu
starosta obce navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 70/0419: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Lubomíra Kotrlu a Romanu
Hromadovou, zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 70/0419 bylo schváleno.
Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
Bod 3 – Příspěvek obce na plat kuchařky MŠ
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem ředitelky
MŠ týkajícího se platu kuchařky MŠ. Návrh ze strany
ředitelky MŠ je, aby se poměrná část platu kuchařky MŠ,
v období, kdy se nevaří pro cizí strávníky, platila
z příspěvku obce, který obec MŠ Janová poskytuje.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí informaci o
příspěvku obce na plat kuchařky MŠ.
Bod 4 – Schválení prodeje části pozemku p.č.
2772(41m2)
Starosta obce navrhl zastupitelům schválení prodeje části
pozemku p.č. 2772(41m2). Navrhovaná cena je 75,Kč/m2.
Návrh usnesení 71/0419: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje prodej části pozemku p.č. 2772 o výměře 41m2
za cenu 75,-Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 71/0419 bylo schváleno.
Bod 5 – Žádost o odkup pozemku p.č. 647/9
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o odkup
pozemku p.č. 647/9. Vzhledem k tomu, že se jedná o
přístupy na pozemky některých občanů, starosta navrhl
vyvolat jednání s občany, kterých se to týká, ohledně
možného odprodeje obci.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí Žádost o
odkup pozemku p.č. 647/9.
Bod 6 – Žádost o pronájem části pozemku p.č.
924/7(6m2)
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o pronájem
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Návrh usnesení 72/0419: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje záměr na pronájem části pozemku p.č. 924/7 o
výměře 6m2.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 72/0419 bylo schváleno.
Bod 7 – Revokace usnesení 206/0116 a 63/0319
Starosta obce navrhl zastupitelům obce na doporučení KÚ
Zlín revokovat usnesení 206/0116 a 63/0319.
Návrh usnesení 73/0419: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje revokaci usnesení 206/0116 a 63/0319.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 73/0419 bylo schváleno.
Bod 8 – Záměr obce darovat pozemky p.č. 2992/4, p.č.
2783/9 a p.č. 2783/13
Starosta obce informoval zastupitele o záměru obce
darovat pozemky p.č. 2992/4, p.č. 2783/9 a p.č. 2783/13
Zlínskému kraji.
Návrh usnesení 74/0419: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje záměr obce darovat pozemky p.č. 2992/4, p.č.
2783/9 a p.č. 2783/13.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 74/0419 bylo schváleno.
Bod 9 – Vánoční LED výzdoba
Starosta obce předložil zastupitelům návrh na sepsání
Smlouvy na pronájem vánoční LED výzdoby od firmy
MK-mont illuminations s.r.o.
Návrh usnesení 75/0419: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje pronájem vánoční LED výzdoby a pověřuje
starostu k sepsání Smlouvy s firmou MK-mont
illuminations s.r.o. na pronájem vánoční LED výzdoby.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 75/0419 bylo schváleno.
Bod 10 – Žádost o finanční příspěvek ELIM Vsetín
o.p.s.
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o finanční
příspěvek společnosti ELIM o.p.s., která se stará o občany
bez přístřeší. Navržená částka na finanční příspěvek ze
strany obce je 2.000,-Kč.
Návrh usnesení 76/0419: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje finanční příspěvek pro společnost ELIM o.p.s.
ve výši 2.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 2(Květoň, Soukup),
Zdrželi se 1(Kotrla)
Usnesení č. 76/0419 bylo schváleno.
Bod 11 - Žádost o sponzorský dar pro děti MŠ a ZŠ při
nemocnici Vsetín
Starosta obce předložil zastupitelům žádost o sponzorský
dar pro děti MŠ a ZŠ při nemocnici Vsetín. Zastupitelstvo
obce navrhlo, aby byla oslovena ředitelka MŠ Janová a
interaktivní pomůcky ze zrušené ZŠ Janová, které děti MŠ
Janová nevyužijí, byly darovány dětem MŠ a ZŠ při
nemocnici Vsetín.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí žádost o
sponzorský dar pro děti MŠ a ZŠ při nemocnici Vsetín.
Bod 12 - Žádost o finanční příspěvek
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o finanční
příspěvek pro imobilního občana obce Janová. Návrh ze
strany zastupitelů byl příspěvek ve výši 10.000,-Kč.
Návrh usnesení 77/0419: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje finanční příspěvek pro imobilního občana obce
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Janová ve výši 10.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 77/0419 bylo schváleno.
Bod 13 – Souhlas s umístěním stavby
Starosta obce informoval zastupitele s žádostí o umístění
stavby v místě na rozcestí ke hřbitovu, dotčené pozemky
p.č. 1164, p.č. 1162, p.č. 1163, p.č. 2806/1, p.č. 2808, p.č.
1165 a p.č.1166/1.
Návrh usnesení 78/0419: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje souhlas s umístěním stavby.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 2 (Bartík,
Květoň)
Usnesení č. 78/0419 bylo schváleno.
Bod 14 – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene
Starosta obce seznámil zastupitele se Smlouvou o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene pro ČEZ.
Návrh usnesení 79/0419: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 79/0419 bylo schváleno.
Bod 15 - Vyčlenění vlastních prostředků – Stabilizace
sesuvu Janová – Štěpnice
Starosta obce navrhl zastupitelům schválit vyčlenění
vlastních prostředků na Stabilizaci sesuvu Janová –
Štěpnice.
Návrh usnesení 80/0419: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje vyčlenění vlastních prostředků na Stabilizaci
sesuvu Janová – Štěpnice.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 80/0419 bylo schváleno.
Bod 16 - Kamenný koberec – sportovní hala
Místostarosta obce předložil zastupitelům zpracované
nabídky na zhotovení nového povrchu schodiště u
sportovní haly. Jednalo se o dvě cenové nabídky firmy ILN
Stavebniny Valašské Meziříčí.
Návrh usnesení 81/0419: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zhotovení nového povrchu schodiště sportovní
haly a pověřuje starostu sepsáním Smlouvy s firmou ILN
Stavebniny Valašské Meziříčí dle navržené cenové nabídky.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 81/0419 bylo schváleno.
Bod 17 - Schválení prodeje části pozemku p.č.
1563/28(1 534m2)
Starosta předložil zastupitelů ke schválení prodej části
pozemku p.č. 1563/28 o výměře 1 534m2. Navržená cena
je 80,-Kč/m2 a 1.200,-Kč (bez DPH) za m3 dřeva.
Návrh usnesení 82/0419: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje prodej části pozemku p.č. 1563/28 o výměře
1 534m2 cena pozemku 80.-Kč/m2 a 1.200,-Kč (bez DPH)
za m3 dřeva.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 82/0419 bylo schváleno.
Bod 18 - Rozpočtové opatření č. 3
Účetní
obce
seznámila
zastupitele
podrobně
s rozpočtovým opatřením č. 3.
Návrh usnesení 83/0419: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 3.

strana 3
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 83/0419 bylo schváleno.
Bod 19 - Příkazní smlouva autorský dozor „Sesuv
Janová – Štěpnice“
Starosta obce předložil zastupitelům návrh Příkazní
smlouvy na autorský dozor „Sesuv Janová – Štěpnice“.
Návrh usnesení 84/0419: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Příkazní smlouvu na autorský dozor „Sesuv
Janová – Štěpnice“ a pověřuje starostu k podepsání této
Smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 84/0419 bylo schváleno.
Bod 20 - Smlouva o poskytování služeb v oblasti
životního prostředí
Starosta obce seznámil zastupitele se Smlouvou o
poskytování služeb v oblasti životního prostředí
s Technickými službami Vsetín.
Návrh usnesení 85/0419: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Smlouvu o poskytování služeb v oblasti životního
prostředí a pověřuje starostu podepsáním této Smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 85/0419 bylo schváleno.
Bod 15 - Různé
Radomír Dolanský se zajímal, zda obec už navštívil
odborník na revizi mostu přes řeku Bečvu. Zatím ještě
nenavštívil, nicméně revize byla přislíbena.
Starosta obce informoval zastupitele o žádosti odkupu
částí pozemků p.č. 1067/2 a 1067/17 občanem obce Janová.
Starosta byl pověřen jednáním ohledně tohoto odkupu.
Bambuch Pavel vysvětloval zastupitelům nutnost úpravy,
údržby a opravy cesty v místech Hořansko směrem
k Čaníkům. Starosta souhlasil, že bude potřeba podívat se
na dané místo a vymyslet způsob, jak cestu upravit a
zároveň oslovit Lesy České republiky, aby se na úpravě
podílely společně s obcí Janová a to z toho důvodu, že cestu
taktéž využívají.
Starosta zastupitelům sdělil, že na VPP se přihlásil jeden
zájemce a byla s ním podepsána smlouva.
Taťána Hradová se dotazovala, zda bude opravena
křižovatka u hlavní cesty směrem na vlakovou zastávku,
kde při deštích zůstává na cestě vodní laguna několik dnů.
Starosta sdělil, že v nejbližších dnech bude cesta opravena.
Bronislav Soukup se zajímal, do jaké doby bude Veselý
grunt poskytovat obci kontejner na ořezy. Starosta
ubezpečil zastupitele, že tuto informaci zjistí.
Aleš Olšák upozornil na protékající hydrant u hřbitova,
který by bylo potřeba opravit a poničené nově vysazené
thúje pravděpodobně od psů.

ZÁPIS ZE 7. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ ZE
DNE 13. 5. 2019
(bez kontroly a jazykových úprav redakce)
Bod 1 - Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Janová bylo zahájeno v 17:00
hodin. Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno. Dále konstatoval, že přítomno je 8 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
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Omluven Bronislav Soukup.
Bod 2 - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v
souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a
v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Starosta obce program doplnil o bod Zpráva o činnosti
Mateřské školy Janová, Žádost o dotaci - rybářský
spolek, myslivecký spolek a Oprava komunikace.
Program zasedání zastupitelstva obce Janová č. 7:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Zpráva o činnosti Mateřské školy Janová
4. Smlouva – Analýza ekonomiky lesního podniku
5. Úprava schodiště u OÚ
6. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí
7. Žádost o vybudování sjezdu
8. Schválení pronájmu části pozemku p.č. 924/7
9. Schválení darování pozemků Zlínskému kraji
p.č. 2992/4,2783/9 a 2783/13
10. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
11. Vnitřní organizační směrnice - Sesuv Janová
Štěpnice
12. Hospodaření za 1. čtvrtletí 2019
13. Rozpočtové opatření č. 4
14. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 924/7
15. Žádost o dotaci – rybářský spolek, myslivecký
spolek
16. Oprava komunikace
17. Různé
Návrh usnesení 86/0519: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 86/0519 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Aleš
Olšák a Richard Machalec, zapisovatelem zápisu
starosta obce navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 87/0519: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Aleše Olšáka a Richarda
Machalce, zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 87/0519 bylo schváleno.
Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
Bod 3 – Zpráva o činnosti Mateřské školy Janová
Ředitelka MŠ Janová seznámila zastupitele se zprávou
o činnosti MŠ Janová. Informovala o zvýšeném počtu
strávníků, o zápisu dětí do MŠ, o výběrovém řízení na
školního asistenta, o dvou kontrolách bezpečnosti
práce, s následnou zprávou z těchto kontrol a o
schváleném příspěvku Zlínského kraje pro MŠ. Dále
zastupitele seznámila s provozem MŠ Janová v době
prázdnin, kdy prvních 14 dnů bude MŠ v provozu a
následně bude do konce prázdnin uzavřena.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí zprávu o
činnosti Mateřské školy Janová.
Bod 4 – Smlouva – Analýza ekonomiky lesního
podniku
Starosta obce seznámi zastupitele s návrhem Smlouvy o
poskytnutí poradenské služky mezi obcí Janová
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a firmou Foresta SG,a.s. Jedná se o analýzu ekonomiky
lesního podniku a příprava na možný vyhlášený dotační
titul v následujících letech na obnovu lesního porostu po
kůrovcové kalamitě.
Návrh usnesení 88/0519: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Smlouvu o poskytnutí poradenské služby mezi
obcí Janová a Forestou SG,a.s.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 88/0519 bylo schváleno.
Bod 5 – Úprava schodiště u OÚ
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem úpravy
schodiště u OÚ a předložil návrhy možné úpravy
konzultované s Ing. Lenkou Trlicovou.
Návrh usnesení 89/0519: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje úpravu schodiště u OÚ.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 89/0519 bylo schváleno.
Bod 6 – Žádost o podporu provozu Linky bezpečí
Starosta obce informoval zastupitele s žádostí o podporu
provozu Linky bezpečí.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí žádost o
podporu provozu Linky bezpečí.
Bod 7 – Žádost o vybudování sjezdu
Starosta obce předložil zastupitelům obce žádost občana
Janové o vybudování sjezdu v lokalitě Řečiska.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí žádost o
vybudování sjezdu.
Bod 8 – Schválení pronájmu části pozemku p.č. 924/7
Starosta obce informoval zastupitele o žádosti na pronájem
části pozemku p.č. 924/7. Smlouva by byla vyhotovena na
dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou ze strany
obce, nebo nájemníka.
Návrh usnesení 90/0519: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje pronájem části pozemku p.č. 924/7.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 90/0519 bylo schváleno.
Bod 9 – Schválení darování pozemků Zlínskému kraji p.č. 2992/4,2783/9 a 2783/13
Starosta obce navrhl zastupitelům schválit darování
pozemků p.č. 2992/4, 2783/9 a 2783/13 ostatní plocha
v k.ú. Janová Zlínskému kraji.
Návrh usnesení 91/0519: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje darování pozemků p.č. 2992/4, 2783/9 a 2783/13
Zlínskému kraji.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 91/0519 bylo schváleno.
Bod 10 – Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení Smlouvu
o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi obcí Janová
a ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou na základě písemně
udělené plné moci ENPRO Energo s.r.o. Jedná se o zemní
vedení nízkého napětí včetně sloupu, nadzemní vedení
vysokého napětí na pozemcích p.č. 1928/4, 2780, 2931/14
a 1928/8 katastrální území Janová na LV č. 10001.
Návrh usnesení 92/0519: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene
služebnosti.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 92/0519 bylo schváleno.
Bod 11 - Vnitřní organizační směrnice - Sesuv Janová
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pokračování ze strany 4
Štěpnice
Účetní obce seznámila zastupitele s vnitřní organizační
směrnicí pro účtování nákladů a výdajů spojených s akcí „
Stabilizace sesuvu Janová – Štěpnice“ registrační číslo
projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/18-095/0008316.
Tato směrnice upravuje oběh dokladů, účtování nákladů a
výdajů spojených s veškerými účetními případy a účtování
přijatých finančních prostředků, které se vztahují k projektu
„ Stabilizace sesuvu Janová – Štěpnice“.
Návrh usnesení 93/0519: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Vnitřní organizační směrnici – Sesuv Janová
Štěpnice.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 93/0519 bylo schváleno.
Bod 12 - Hospodaření za 1. čtvrtletí 2019
Účetní obce dále seznámila zastupitele podrobně
s hospodařením obce za 1. čtvrtletí roku 2019.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí zprávu o
hospodaření za 1. čtvrtletí roku 2019.
Bod 13 – Rozpočtové opatření č. 4
Účetní obce předložila zastupitelům ke schválení
Rozpočtové opatření č. 4.
Návrh usnesení 94/0519: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Rozpočtové opatření č. 4.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 94/0519 bylo schváleno.
Bod 14 – Žádost o pronájem části pozemku p.č. 924/7
Starosta obce seznámil zastupitele s Žádost o pronájem
části pozemku p.č. 924/7.
Návrh usnesení 95/0519: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 924/7.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 1 (D. Bartík), Zdrželi
se 0
Usnesení č. 95/0519 bylo schváleno.
Bod 15 - Žádost o dotaci – rybářský spolek, myslivecký
spolek
Starosta obce předložil zastupitelům žádosti o dotace pro
rybářský spolek v Janové ve výši 3 000 Kč a pro
myslivecký spolek Janová - Ústí ve výši 5 000 Kč.
Návrh usnesení 96-1/0519: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje dotaci 3 000 Kč pro rybářský spolek.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 96-1/0519 bylo schváleno.
Návrh usnesení 96-2/0519: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje dotaci 5 000 Kč pro myslivecký spolek Janová Ústí.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 96-2/0519 bylo schváleno.
Bod 16 - Oprava komunikace
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o opravu
komunikace v lokalitě Hořansko. Jedná se o položení
asfaltového koberce na části cesty v délce asi 40m.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí žádost o opravu
komunikace.
Bod 17 - Různé
Dolanský Radomír požádal starostu obce, aby zaurgoval
revizi mostu přes řeku Bečvu.
Dolanský Radomír informoval zastupitele o nádobách na
tuky, které od roku 2020 budou povinné.
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Květoň Lubomír upozornil zastupitele, že na vlakové
zastávce chybí odpadkový koš a hromadí se v okolí
odpadky. Dle ČD byl betonový odpadkový koš viděn
v korytu protékajícího potoka pod zastávkou.
Květoň Lubomír informoval o problému porostu na
střeše tělocvičny, který by se měl co nejdřív začít řešit.
Starosta obce seznámil zastupitele s nutnými opravami
v MŠ Janová. Prioritou je oprava mostku přes potok na
školní hřiště a podlaha ve výdejně obědů v budově MŠ.
Místostarosta předal zastupitelstvu poděkování od
občana obce Janová za příspěvek na auto pro imobilního
syna.

OBVODOVÉ KOLO HRY PLAMEN V
JANOVÉ
A je to tady! Začíná další ročník požárních sportů a k jeho
zahájení se na mnoha místech České republiky sjíždějí
tisíce dobrovolných hasičů, dětí, dospělých i tzv. veteránů
na obvodová kola. Do Janové přijelo soutěžit téměř 200
dětí.
Po zimní přestávce byly děti tak nedočkavé, že se
dostavily do Janové s takovým předstihem, že díky tomu
mohlo být obvodové kolo hry Plamen zahájeno téměř o
hodinu dříve, což se na konci projevilo jako velmi
prozíravé vzhledem k vývoji počasí.
Hra Plamen v Janové sestávala ze soutěží družstev ve
čtyřech disciplínách. Jako první přišla na řadu štafeta 400
m CTIF, poté štafeta 4x60 metrů a jako vrchol celé soutěže
byly po poledni zahájeny požární útoky a štafety dvojic.
Všechny soutěže byly samozřejmě založeny především na
rychlosti, ale oříškem v nich byla i zručnost. Teprve
zvládnutí tohoto umění otevíralo dveře
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k možnému umístění mezi dekorovanými. Bez ohledu na
umístění zvítězilo všech takřka dvě stě dětí, jejich vedoucí,
rozhodčí a v neposlední řadě pořadatelé, protože u nich
vítězí celodenní dřina, pot a mnohdy bolest z naštěstí jen
mírných zranění, které trénink hasičské obětavosti přináší.
Tato parta od capartů tak, tak se teprve postavivších na
nohy, až po stařešiny sborů, maminky, tatínky, babičky,
dědečky a široké rodinné zástupy podporovatelů vědí, že
hasič, to zní hrdě. Ať si říkají cokoliv valibukové od
počítačových konzol, ať se šklebí desetileté fifleny. Ti
všichni se orosí hrůzyplným potem, už jen když vidí
tělocvičnu a společně s rodiči vymýšlí různé omluvenky
jen, aby se nemuseli pohybovat rychleji. Zato mladí hasiči,
to je chytrá šelma puštěná na svobodu, která bojuje proti
času, aby jednou mohla pomáhat těm, kteří se jim dnes
mnohdy pošklebují.
Na hřišti ve sportovním areálu v Janové, se rodily
chvíle radosti z úspěchů, střídány zklamáním, když se
závod nepodařil. Nechyběla ani bolest, ale mladé hrdinky
a hrdinové ji snášeli jako nutné zlo se sevřenými čelistmi
a bez slz. Taková je hasičská mládež z Valašska.
Dřina spaluje kalorie jako požár ve stodole plné sena.
Proto byly před stánky s pochoutkami takřka nekončící
fronty a pořadatelé se museli otáčet, aby žízeň a hlad
bojovníků alespoň trochu utišili. Klobásy mizely před
očima, horcí psové skákali do rohlíků na povel (rozuměj
hot dog ☺), sladké palačinky mizely nadzvukovou
rychlostí – zde janovské ženy i muži za pultem rovněž
zasloužili velké medaile.
Bylo dobojováno a po změně počasí se mezi kapkami
deště všichni hrdinové dne sešli na závěrečném nástupu.
Dětem za jejich neuvěřitelnou bojovnost poděkovali
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Roman Silvestr jako vedoucí soutěže a Richard Machalec
velitel pořádajícího sboru a vedoucí kroužku hasičské
mládeže v Janové. Roman Silvestr upřímně poděkoval i
pořadatelskému sboru za výborně připravenou organizaci.
Nejenže svůj um již opakovaně prokázali při pořádání
Janovských šedesátek, ale nyní i poprvé jako pořadatelé
náročné obvodové soutěže hry Plamen. K tomu jim
samozřejmě dopomohli ve spolupráci rozhodčí, vedoucí
kroužků z ostatních SDH…, prostě hasiči se musí spoléhat
jeden na druhého.
A jak dopadli janovští hasiči? Z devíti družstev se
mladší žáci umístili na velmi hezkém 5. místě. V kategorii
starších žáků si Janová bude muset počkat, až jí doroste
parta z mladé generace, protože ti starší zase dorostli do
družstev dospělých.
text a foto: Radomír Dolanský

OBVODOVÁ SOUTĚŽ DOSPĚLÝCH
HASIČŮ V JANOVÉ
Týden s týdnem se sešel a do Janové se v sobotu opět sjeli
hasiči. Tentokrát to nebyly děti, ale jejich dospělí
kolegové. Dvoukolově soutěžilo ve sportovním areálu
sedmnáct družstev v požárním útoku.
Družstva soutěžila v kategoriích muži, ženy a muži nad
pětatřicet let. Počasí bylo slunečné a slunečným až do
závěru zůstalo přesně tak, jak meteorologové
NEpředpovídali. Letos se do bojů přihlásilo minimum
ženských družstev, z toho navíc dvě domácí, takže
eventuálně by janovským ženám stačilo k dosažení
předních míst mít platný pokus. Ale na to se mezi
hasičkami nehraje. Když soutěž, tak se vším všudy.
Do bojů zasáhlo rovněž pět družstev mužů nad 35 let. Časy
těchto zkušených chlapů ukázaly, že jejich fyzička
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je pořád na vysoké úrovni. Pro porovnání - čas čtvrtého
družstva mužů se rovnal vítěznému času žen a na druhou
stranu, od vítězného času mužů vítěze v kategorii nad 35
let dělily necelé tři vteřiny. To vše dokazuje, jak jsou ženy,
muži i veteráni celkově ve vynikající formě.
Muži bojovali o setinky. Mezi prvním a druhým
družstvem byl rozdíl 0,38 vteřiny a mezi druhým a třetím
dokonce pouhých 0,02 vteřiny.
Úvodní obvodové kolo bývá před zahájením sezóny
hasičských soutěží místem setkání party dobrých
kamarádů. Jakmile se však postaví mašina na základnu,
kamarádství jde bokem a následuje tvrdý boj o co nejlepší
umístění. A to je pak podívaná pro fanoušky, kteří přijeli
podpořit své týmy. Pokud se někomu nedaří, třeba se
rozpojí hadice nebo dojde k zádrhelu s vodou u savice, v tu
chvíli se soupeřící družstva i jejich fanoušci semknou a
alespoň potleskem podporují kolegy v nesnázích. To jsou
ty nejkrásnější chvíle na sportovním kolbišti. Pocit, že
patříte do jedné veliké rodiny hasičů.
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Při takové akci je samozřejmě žízeň a hlad. Zde je prostor,
kde se janovští hasiči a jejich přátelé předvedli i něčím
jiným než s vlastními výkony. Hned poblíž otevřených
stanů lákala vůně opékaných klobás, opodál zval k mlsání
kotel dobrého guláše. Jak si při závěrečném nástupu
pochvaloval velitel hasičů z Janové Richard Machalec,
vše bylo vypito a vše bylo snědeno. Není to nejlepší
pochvala od gurmánů?
V takové chvíli je pak nejlepší svolat závěrečný nástup
a provést celkové zhodnocení. Svým nemalým dílem
k úspěchu akce přispěli rozhodčí včetně časomíry bratra
Josefa Fialy SDH Liptál a velením Michala Lukáše SDH
Lhota u Vsetína. Pochvaloval si i velitel soutěže Libor
Dvořák zvaný mezi bratry a setrami národní umělec SDH
Ústí u Vsetína, který prováděl s jednotlivými družstvy
během dne pořadová cvičení. Na kladné hodnocení
nezapomněl za OSH Vsetín Jan Bělíček, ale u něj šlo o
zjevný střet zájmů, protože byl členem vítězného družstva
mužů nad pětatřicet let. Nicméně, i tak pořadatele a
zúčastněné pochvala zahřála. Všem za účast poděkoval
velitel místního SDH Janová Richard Machalec.
A jak dopadli janovští hasiči a hasičky v poli? Muži
obsadili 6. místo z jedenácti registrovaných, což je
uspokojivý výsledek uprostřed závodního pole.
Janová nemá prozatím družstvo starších 35 let, takže
v této kategorii se bojů neúčastnila. V kategorii žen
zůstalo zlato v Janové, kdy 1. místo vybojovalo družstvo
SDH Janová A. I domácí stříbro zůstalo domácím
v podobě 2. místa SDH Janová B. Důkazem, že se ženy –
hasičky z Janové nedostaly na bednu pouze díky
neúčasti dalších ženských družstev, je jejich 3. místo
na okresním kole, kde zůstaly pouhé dvě setiny vteřiny
za druhým postupovým místem. Tak snad příští rok
naše družstvo již uvidíme na krajském kole.
V místní pálenici probíhal zrovinka úplnou náhodou
den otevřených dveří spojený s koštem specifické výroby,
takže se množství hasičů přesunulo z bodu A do bodu B,
aby mohli i nadále hodnotit, čím Janová přispívá
k celkovému blahu občanů na Valašsku a v širokém okolí.
text a foto: Radomír Dolanský

MUZIKOTERAPIE V MŠ
V úterý 2. dubna 2019 k nám již podruhé zavítala paní Eva
Sádlíková z Brna se vzdělávacím prožitkovým
programem s prvky muzikoterapie.
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Tentokrát byl program Putování Afrikou pojat trochu
jinak. Děti byly seznámeny s africkými rytmickými
nástroji, které si mohly ohmatat a zahrát si na ně. Poznaly
tak africký buben, při jehož doprovodu si vyslechly píseň
Bamua, bamua. Rytmický hudební nástroj Kabasa a
chřestidlo s tamburínou připomínalo poušť a jedovaté
hady, oříškové chřestidlo štíry a žabičkové drhlo
připomínalo žabí koncert.
Afriku, kde víc svítí a hřeje sluníčko než u nás, ztvárnil
drnkací hudební nástroj Kalimba vyrobený z kokosové
skořápky, dřeva a kovových prvků, na které se drnká.
Moře představoval Mořský buben - zvuk šplouchání moře
vytvářely kovové kuličky uvnitř bubnu. Poušť a písek
zastupoval rytmický hudební nástroj Guiro vyrobený
z tykve. Déšť napodobovala Dešťová hůl vyrobená
z kaktusů, uvnitř které byly mušličky a semínka, jejichž
zvuk připomínal padající déšť. Bouřku znázorňoval
Hromozvuk, který byl vyroben z válce s pružinou.
Rezonující pružina navozovala dojem bouřky.
Děti si se zájmem tyto hudební nástroje prohlížely,
osahaly a zahrály si na ně. Silným zážitkem pro ně byly
Tibetské mísy, jejichž rozeznívající tóny rozechvějí celé
tělo. Na závěr muzikoterapie si děti vyslechly pohádku,
při které ležely a měly zavřené oči. Vnímaly tak rytmické
hudební nástroje celým tělem. Pohádka byla příjemnou
relaxací a hezkou tečkou, která ukončila vyprávění o
Africe.
text a foto: Jana Kaňůrková

PAPÍR SPOLU SBÍRÁME, TÍM
PŘÍRODU CHRÁNÍME
I letos jsme s Vaší pomocí, milí občané obce Janová, učili
děti vážit si naší planety Země a nezatěžovat ji zbytečnými
odpadky. Jak říkávala moje babička: „Co se v mládí
naučíš, ve stáří jako když najdeš.“ Toto moudré přísloví
mne provází na každém kroku.
V době od 18. března do 30. dubna 2019 probíhal v MŠ
Janová sběr starého papíru. Tuto akci organizovala paní
učitelka Kaňůrková. Díky úžasné spolupráci rodičů,
občanů obce Janová a organizačním schopnostem paní
učitelky byl letošní sběr papíru úspěšnější než loňský.
Celkem se nasbíralo 1440 kg novin a časopisů a 600 kg
kartonu, za které jsme obdrželi 3.060,- Kč. Polovina peněz
posloužila k zakoupení 7 skvělých dětských knih, které
děti věnují místní knihovně, a druhá k doplnění
kreativních pomůcek na tvoření a rozvoj výtvarného
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nadání našich malých umělců.
Většinu nově zakoupených knih mohou zvídavé děti ve
věku od 2 do 7 let vnímat vícero smysly – hmatem,
sluchem, zrakem, a to vše společně se svými sourozenci,
rodiči, prarodiči a také učitelkami. Postupně se
s jednotlivými novými knihami blíže seznámíme při
tematických návštěvách v obecní knihovně, připravených
nejen pro děti mateřské školy, ale také pro veřejnost.
Všechny děti naší obce se tak mohou těšit na krásné knihy
a taky zajímavé besedy.
text: Martina Borsíková Ďurinová, foto: Jana Kaňůrková

BESÍDKA K MEZINÁRODNÍMU DNI
MATEK V MŠ JANOVÁ
Letos děti připravily besídku maminkám k jejich svátku,
která se uskutečnila 28. května 2019 v MŠ Janová. Děti
zazpívaly písničky, zatancovaly tanečky, zarecitovaly
básničky. Dokonce ty starší zahrály i na flétny. Nakonec
maminky obdarovaly kytičkou se srdíčkem a hezkými
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ubrousky, které namalovaly na plátno. Děti tak udělaly
radost nejen maminkám, ale všem přítomným rodinným
příslušníkům.
text a foto: Jana Kaňůrková

TURISTISTICKÁ VYCHÁZKA ZA
PTÁČKY
V úterý 11. 6. 2019 jsme se s dětmi vypravili do areálu
místního JZD. Mají tam nově vybudované voliéry pro
drobné ptactvo. Tuto informaci jsme se dozvěděli od
janovských turistů, kteří nám dělali také doprovod.
Po příchodu jsme byli překvapeni, kolik ptáčků ve
voliérách je. Zatím mají jenom dvě voliéry a třetí je ve
výstavbě. V jedné jsou malí papoušci Agapurnise
růžohrdlého v různých barvách a kačenky. Ve druhé
voliéře jsou křepelky a různobarevné andulky. Některé
vykukovaly ze svých budek, jiné seděly na větvích a
vesele štěbetaly, další poletovaly. Bylo jich tolik, že jsme
je ani nedokázali spočítat.
Ošetřovatelé nám předvedli, jak krmí ptáčky červíky.
Mladší andulky krmili injekční stříkačkou, což byl pro děti
zajímavý zážitek. Nejvíce se ale dětem líbilo, když nám
ukázali budky, ve kterých byla vajíčka a ještě neopeřená
mláďátka.
Do školky jsme si odnášeli mnoho neobyčejných
zážitků. Děti si ještě na zpáteční cestě vyprávěly své
dojmy a moc by si všechny přály, mít nějakého ptáčka
doma. Rodiče budou jistě z takového přání překvapení.
text a foto: Jana Kaňůrková

SLONI TROUBÍ NA CHOBOTY, OD
PONDĚLKA DO SOBOTY…
A nejen o tom jsme se jeli přesvědčit se školkou do ZOO
Lešná. Kdo by neměl rád zvířata? Děti se na ně těšily celý
měsíc. Abychom jim těšení zpříjemnili, povídali jsme si o
cizokrajných zvířatech nad encyklopediemi, atlasy a
dětskými knihami.
Víme, že sloni jsou na souši největšími zvířaty. Ale víte,
že sloni milují vodu? Jsou skvělí plavci, najednou uplavou
až 50 km a chobot používají jako šnorchl. Velbloud ujde
tisíce kilometrů, aniž by se napil. Bez vody vydrží až
několik týdnů. Potom dokáže naráz vypít celý sud vody za
čtvrt hodiny a dokáže pít i slanou vodu. Žirafa je nejvyšší
zvíře a vydrží bez vody déle než velbloud. Má modrý, skoro
půl metru dlouhý jazyk, díky kterému si může vyčistit i uši.
Skoro vůbec nespí, a když už spí, tak vestoje…
Tak o tom všem jsme si ve školce povídali, naučili se
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píseň o žirafách, pštrosech, lvech… zkrátka o zvířatech
žijících v Africe. Takto vyzbrojeni vědomostmi a dobrou
náladou jsme se v úterý 4. 6. 2019 rozjeli za zvířaty do
ZOO. Jeli jsme společně s turisty, kteří nám chodí do
školky číst pohádky a stali se tak našimi velkými
kamarády. Během celého putování zoologickou zahradou
nám byli vždy nablízku, když jsme potřebovali jejich
pomoc.
Po cestě děti pozorovaly krajinu, vesnice, města a
nedočkavě vyhlížely ZOO. Hurá, už jsme tu. Tučňáci nás
přivítali s otevřenou náručí a vesele se předváděli jak na
souši, tak ve vodě. Lachtani předvedli své mistrovské
kreace ve vodě, nemotornost na souši, a když jsme je
poprosili, tak nám i zazpívali, za což si od nás zasloužili
potlesk. Malý klokánek byl tak zvědavý, že na chvíli
vylezl z máminého vaku a potom rychle šup zpátky do
bezpečí. Následovali pštrosi, opice, nosorožci, lvi, sloni,
žirafy… Všechna zvířata nás čekala ve výbězích,
předvedla se ve své majestátnosti či hravosti. Na chvíli
jsme se ocitli v Asii, Etiopii, Africe, Mexiku, zkrátka jsme
v jeden den objevovali krásu přírody, ptactva a zvířat téměř
celého světa. Po cestě zpět si děti plné dojmů hrály se
suvenýry, které si na památku vezly do svých domovů.
text: Martina Borsíková Ďurinová, foto: Jana Kaňůrková

VÝLET NA PAPAJSKÉ SEDLO
Dne 22. 3. 2019 se janovští turisté vydali na první jarní
výlet na Papajské sedlo. S elánem a chutí poznávat okolí
se sešlo 27 nadšenců.
Počasí nám přálo a po celou dobu nás provázelo
sluníčko a dobrá nálada. Vyjeli jsme autobusem na
konečnou zastávku Huslenky - Kychová a odtud se šlo
pěšky 3 km. Cesta byla příjemná a ani mírné stoupání
nikoho neodradilo.
Dozvěděli jsme se, že Papajské sedlo je nejníže
položeným sedlem v Javorníkách a nachází se na hranici
mezi ČR a Slovenskem. Je zde rozcestí červených a
žlutých turistických značek vedoucích k výstupu na
Makytu nebo hřeben Javorníků s Kohútkou.
Na vrcholu se nachází také památník 4. československé
brigády, která 2. května sedlo dobila a o dva dny později
osvobodila Vsetín.
Po dosažení vrcholu jsme si chvilku odpočinuli,
občerstvili se a pokochali pohledem po okolí, kde ještě
zůstala jezírka sněhu.
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Zpáteční cesta nám rychle ubíhala a jízdu autobusem
jsme si krátili zpěvem naší turistické hymny.
Domů jsme se vrátili plni dojmu z příjemně prožitého a
slunečného dne.
text: Dana Piskláková, foto: Marie Krňová, Ing. Lenka
Trlicová

SOUSEDSKÝ ČAJ O PÁTÉ
Poslední setkání, poslední čaj o páté v sezóně 2018/19
nazvaly pořadatelky sousedským. Všem příchozím
připínaly šipky se srdcem a nápisem Mějte se rádi, sousedé,
což, jak mnozí vědí, je často zapotřebí si připomínat, a
nejen v Janové.
Poslední dubnový pátek s uměle nastaveným časem
vyvolával s prvními zelenými lístky na stromech dojem
poměrně krásného a teplého jarního dne, takže se někteří
z věrných nevěrně zahleděli do zábavy na relativně
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čerstvém vzduchu. Nicméně i tak byl sál kavárny ZZJM
poměrně slušně zaplněný. Své určitě zapříčinila i novinka
na postu kapely, kde tentokrát poprvé vystoupili Helena a
tygři, známí v regionu ze spousty společenských akcí,
svatbami počínaje, přes různá setkání složek nebo
pamětníků, až například po vsetínské čaje o páté.
Po delší době se jednalo o čaj o páté bez převleků a
masek, takže každý přišel za to, co doopravdy byl. Potlesk
na otevřené scéně vítal příchod humoristické legendy z Ústí
u Vsetína Josefa Hrtáně. Ten hned na úvod pochválil
janovské pořadatelky, že umí dělat výbornou zábavu pro
dříve narozené, svým krasavicím z Ústí však košem nedal
a nechal se obklopit jejich úsměvy a přízní, až se mu z toho
v očích třpytily hvězdičky, jako by je měl z křišťálu.
Nová kapela, nový repertoár, ale stále stejné děkování
potleskem takřka za každou písničku. Změnou byl po
dlouhé době ženský zpěv v podání Heleny Václavíkové,
jejíž hlas si mnozí můžou pamatovat i z pěveckého pořadu
DO-RE-MI, jako hlas úspěšné soutěžící. K tomu řev tygrů
a na úspěch bylo zaděláno. Spokojenost byla vidět i na
neustále zaplněném parketu. Jak už je zvykem, řada
hospodyněk donesla různé pochoutky vytvořené s velkou
fantazií, takže na každém stole byl velký výběr sladkého i
slaného.
Samozřejmě, že v poslední třetině večera nemohly
chybět dospělácké hry dárečky za lístečky. Tentokrát byl
však losovací hrnec zakletý. Byl vypůjčený z kuchyně
kavárny, tak se pak asi nikdo nemohl divit, když si pro
výhry chodili jen přísedící z výčepu. Tradiční výherkyně
z Ústí Vlasta musela odvolat prázdný kamion, který jí vždy
odvážel výhry. Když už se výjimečně podařilo vyhrát
někomu v sále, strhl se bouřlivý potlesk a výskot, jako by
místní fotbalisté vyhráli nad žáky Sparty.
Po soutěži všichni utopili žal v tanci a společném zpěvu.
Takový byl poslední sousedský čaj o páté v Janové.
text a foto: Radomír Dolanský

JARNÍ VÝLET DO TEPLIC NAD
BEČVOU
Jaro je tady a s ním i nová, neutuchající energie pro
Janovské turisty. Téma: nedaleké lázeňské město Teplice
nad Bečvou se svými úchvatnými přírodními úkazy;
Hranickou propastí a Zbrašovskými aragonitovými
jeskyněmi.
Sice zamračené a uplakané sobotní ráno, ale zájem
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o tento výlet byl standardní. Autobusem kolem půl osmé
jsme dojeli do Vsetína, kde na nás na nádraží čekali
kamarádi z Ústí a přidali se rovněž vsetínští turisté.
Celkem nás pak vlakem vyrazilo 25 všech věkových
kategorií. Nebylo vůbec lehké zakoupit pro tuto pestrou
skupinu lístky s otázkou co je výhodnější? Zda senior,
skupina, rodina, dítě nebo student?
Cesta vlakem je fakt obzvlášť pro mne velkým zážitkem
a při hovoru uběhne jako voda. „Vysedat,“ zavelel Staňa.
Teplice na dohled. Zdenička, bohužel, ze zdravotních
důvodů chyběla, ale telefonické spojení se základnou bylo
dokonalé, stejně jako vlastní organizace
výletu.
Chvilka času u lázeňského pramene uhličité kyselky, po
kalíšku, svačinka a pak objednaná prohlídka jeskynního
komplexu. Úžasné, co vše příroda za milióny let pro nás
připravila. Sympatická průvodkyně dokonale znala vše
podstatné o tomto vápencovém útvaru a národní přírodní
památce. Demonstrativně svůj průvodcovský projev
doplnila ukázkou naprosté tmy tmoucí, když ovladačem
zhasla v jeskyni osvětlení. Anebo zapálením kahanu s jeho
spuštěním do části jeskyně s vysokou koncentrací oxidu
uhličitého nám předvedla, jak blízko je pro naši výpravu
nebezpečný prostor s vysokou koncentrací CO2. Plamen
zhasne a člověk se udusí pro nedostatek kyslíku.
Tyto jeskyně jsou známé svou příjemnou a stálou
celoroční teplotou cca 14 °C právě kvůli vysokým
koncentracím oxidu uhličitého a vyvěrání obohacené
uhličité kyselky. Z tohoto důvodu je v komplexu jeskyní
instalováno měřící zařízení koncentrace neviditelného
plynu tak, aby byla zajištěna bezpečnost návštěvníků. Ne
všechny prostory jsou díky tomu veřejnosti přístupné.
Celková délka jeskyní je bezmála 1,5 km, tak oficiální
návštěvní trasa prohlídky je okolo 0,5 km.
Po necelé hodince prohlídky jsme se opět dostali na
povrch zemský k dalšímu lázeňskému pramenu. „A to sa
mosí zapiť. Když je to tak zdravé pro kardiaky, tož aj pro
nás“. Příjemná chvilka na břehu řeky Bečvy, smutná
vzpomínka na povodeň 1997, kdy voda sahala do
několikametrových výšek a značná část okolí lázní a této
lokality byla pod vodou.
Ale jdeme dál. Krámek se symbolem všech lázní ČR
lázeňskými oplatky různých chutí, teplý do ruky a dárek
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v krabicích, si zakoupila většina turistů a pak jsme se
pomalu vydali k našemu druhému, neméně zajímavému
místu, k Hranické propasti.
Po půl hodince cesty na druhé straně Zbrašovských
jeskyních je v lesíku ukrytá světová rarita. Nejhlubší
zatopená propast, o které určitě většina z vás již slyšela.
Úžasné a tajemné současně. To, co může návštěvník
vidět, je pouze zlomek toho, co je jeho zraku ukryto. Propast
je totiž tvořena ze suché části, která je vysoká okolo 70 m a
ze zatopené části, která je doposud prozkoumána člověkem
do hlouby – 265 m a pomocí techniky do 404 m. Co je dál,
zůstává v domněnkách a teoriích. Tak to má prostě někdy
být, nemusíme vědět vše, co je kolem nás. Ale i to, co jsme
viděli při našem turistické sobotním výletu, v nás zanechá
určitě krásné a bohaté zážitky a vzpomínky.
Kolem 13. hodiny vláček směrem Vsetín a Karlovská
strela nás v pohodě dovezla zpět do Janové.
Moc moc děkuji za nás za všechny a přejeme paní
prezidentce, nebo jestli chcete První dámě Janovského
turismu, brzké uzdravení a společné další kroky na
turistických výšlapech.
text: Ing. Karel Trlica, foto: Jana Pončíková

TRADIČNÍ PRVOMÁJOVÁ
PROCHÁZKA
První máj, lásky čas, pro pracující svátek a volno, pro nás
turisty, ať už seniory nebo i pracující, krásná procházka
v katastru obce s cílem u rybníka na Řečiskách a posezením
u ohníčku. Pomalu se stává tato jarní, květem a kouřem
z ohně provoněná, procházka velmi hezkou tradicí, na
kterou se všichni moc těší.
Nejinak tomu bylo i letos. Sice nás zlobilo počasí a
předpověď nevěstila nic dobrého, ale po zralé úvaze a
konečném verdiktu paní prezidentky Zdeničky se nakonec
na 1. máje před obecním úřadem sešlo opět několik desítek
turistů. Organizace a příprava, jak už to bývá, zajištěna.
Kolem druhé hodiny odpolední se všichni společně vydali
podél Bečvy směrem k rybníku na Řečiskách.
Počet zamilovaných i nezamilovaných účastníků nebyl
konečný. Část našich kamarádů dojela na kolech nebo si
udělali za námi k rybníku svou vlastní vycházku. Takže přes
50 turistů i neturistů se vystřídalo u táborového ohně
s hlavním bodem odpoledne „Líbání pod rozkvetlou třešní“.
Třešňová halůzka byla připravena, protože letos třešně
vykvetly v pravý čas. Kompot ve vozíku to ale jistil. Co
kdyby? Líbání a olizování dopadlo nadmíru dobře a všichni
si to pochvalovali.
No, abych nezapomněl na druhý hlavní bod, tak to bylo
svérázné a překvapující nastoupení fotbalového týmu
trénovaných janovských i přespolních žen, které za tónů
skladby Zelená je tráva přiklusaly popřát nastávajícímu
jubilantovi Staňovi k jeho pětasedmdesátinám. Super
myšlenka, vždyť Staník by pro zašlou slávu janovského
fotbalu i život položil. Soutěž v pokutových kopech
přesvědčivě vyhrál a domnívám se, že kdyby Janová hrála
trošku lepší fotbal, tak by se Staňa zcela určitě zapojil. Je to
náš janovský fotbalový Jágr.
No a samozřejmě kromě přání a dárků došlo i na
překrásný dort, který pak mladé hostesky rozkrájely
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a roznesly po areálu.
Velkým překvapením byl ale Luďův rybářský úlovek,
který předal jubilantovi krásného, čerstvě uloveného
kapříka. Ten však velkoryse, jako v té pohádce o Zlaté
rybce, kapra pustil zpět do vody. No a já si při tom
vzpomněl na vtip jak:
Bill Gates chytá ryby a po chvilce uloví zlatou rybku.
Hodí ji zpátky do vody, ta se vynoří a ptá se ho.
„A co ta tři přání?“
Ten se na ni podívá a jenom unuděně odpoví.
„Tak si něco přej.“
No to je náš Staňa, skromný a na duchu bohatý jako Bill,
protože má Zdeničku a tím vlastně vše k životnímu štěstí.
Pohoštění a prohýbající se stoly u rybníka, jak na sjezdu
KSČ, laskominy, alko, nealko, káva, k tomu zpěv s
doprovodem hudby na kytary. Parádní sváteční odpoledne,
které jakoby nechtělo skončit. Ale pár dešťových kapek
kolem 18. hodiny tomu chtělo a všichni vztyk a jdeme
k domovům.
Uklidit, ať se rybáři nezlobí. Mimochodem, moc
děkujeme za azyl v areálu rybníka a za rok při líbání nashle.
I taková obyčejná procházka s obyčejným opečením
špekáčků je plná pěkných zážitků a příjemně strávených
chvilek mezi kamarády a věřím, že na ni všichni budou
dlouho v dobrém vzpomínat.
Děkujeme všem, kteří nám fandí a jdou s námi tímto
směrem.
text: Ing. Karel Trlica

TURISTÉ Z JANOVÉ NA ZTRACENCI
Janovští turisté uspořádali v neděli dne 12. května 2019
další turistický výlet na Ztracenec. Účelem pochodu bylo
hlavně připomenutí si konce války v části Valašska na
pomezí s našim bratrským národem Slováků.
Počasí nám nepřálo a účast byla velmi malá. O to větší
radost z toho člověk má, když překoná nepřízeň počasí a na
hřebeny Javorníků se vydá v pláštěnce a dá přednost
setkání s přáteli ze Slovenska a okolních obcí před válením
se u telky.
Proto nebyl problém s nedostatkem místa v ranním
vlaku ani v autobusu z Malých Karlovic na Kasárna, jak
tomu bývalo v předchozích ročnících. Účast celkově malá.
Ale jak říkám, koho to neodradilo, o to víc to bylo
srdečnější. Vždyť i v dešti je v přírodě moc krásně a stále
je co nového objevovat. „No a za sucha si gatě ani
komisňáky, tak nezašpiníte. To Vám garantuju.“
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TURISTICKÉ PUTOVÁNÍ, NAUČNÁ
STEZKA BESKYDSKÉ NEBE
V neděli ráno 2. června se bezmála 50 příznivců janovské
turistiky sešlo u autobusu pana Kašpara, aby se vydali na
další lákavý výlet do Frenštátu pod Radhoštěm. Cíl pro
mnohé neznámý a utajený, ale o to více zajímavý. Lokalita
Horečky je pro místní pojmem klidu a pohody a rovněž
kulturního života v letních měsících.
Je pravdou, že si mnozí zaměnili toto místo s nedávno
otevřenou stezkou v oblacích na Pustevnách, ale to vůbec
nevadilo. Po příjezdu do Frenštátu k areálu skokanských
můstků si mnozí zavzpomínali na slávu olympijského
vítěze Jiřího Rašky, rodáka z Frenštátu a osobnost s titulem
lyžař století. Právem je tento areál nazýván Areál Jiřího
Rašky.
Moc krásný areál v pěkném a klidném prostředí,
obklopený lesy úpatí Veřovických vrchů s dominantním
kopcem Velký Javorník s rozhlednou. „No tam jsme přece
byli,“ vzpomněli si někteří. To bylo trápení v tom vedru a
nekonečné cestě celým Frenštátem, kterou jsme
absolvovali v září roku 2016.
Ale vraťme se do současnosti. Někteří se vydali po
svých podél skokanského můstku a poměřovali si svou
fyzickou kondici a případnou fobii z můstku. Je to fakt
velká odvaha, spustit se z nájezdové věže a letět do hlubiny,
kam skokan ani nevidí. Zbývající si počkali na lanovku,
která je v pohodě a klidu dopravila na hřeben

Od hotelu Fran jsme se po necelé hodince cesty v klidu
dostali k památníku Tří křížů na Ztracenci. I těch
slovenských přátel bylo kvůli dešti o poznání méně.
Obavy, že nebude ani oheň, byly zbytečné. Hasiči
z Huslenek to vždycky zařídí.
No, ale co chybělo, bylo ozvučení s mikrofonem. Ale
vlastně vůbec ne. Hymny jsme si zazpívali společně.
Dokonce i druhou sloku slovenské, se někteří z nás sem,
tam slůvko za slůvkem přidávali. Velkou zajímavostí se
v jednom z projevů stala pro účastníky informace zástupce
protifašistických bojovníků ze Vsetína, že se po tak dlouhé
době, více jak 79 letech, podařilo vypátrat i jména druhých
dvou vojáků, kteří na Ztracenci na konci války padli. A
bude snahou společně zajistit i jejich vytesání jmen na
kamenném pomníku.
Špekáčky, špek, anglická, sýry a výborné frgály od
starostky z Karolinky. Ta slabá účast byla pro nás vlastně
výhodou. Hladem a žízní jsme na pomezí Moravy a
Slovenska netrpěli.
Po více jak hodince, příjemně strávené s kamarády jsme
se doslova přežraní vydali k domovům. Ještě, že máme to
„koloidní stříbro“ na trávení a zlepšení celkového stavu
organizmu.
Jako každý rok, tak i letos, nás zpátky do Malých
Karlovic dovezl autobus. Někteří se těšili, že si procházku
prodlouží po hřebeni a sestupem přes Příschlop do údolí
Kyčerky. Bohužel deštivé počasí nás odradilo. Ale i tak to
byl zase moc pěkný výlet, na kterém neubralo krásy ani to
nevlídné deštivé počasí.
Moc děkujeme organizátorům této pietní akce a rádi zase
v příštím roce, kdy to bude u příležitosti významného
jubilea osmdesáti let svobody, přijdeme vzdát poctu těm,
kteří ji pro nás vybojovali.
S úctou Lenka a Karel Trlicovi
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Všichni jsme se ve zdraví a v pohodě se spoustou
krásných zážitků a nových informací už při zpáteční cestě
těšili na další a další plánované výlety a pochody, s
kterými nás Zdenička v autobuse krátce seznámila.
Hymna Janovských turistů musí samozřejmě také zaznít a
pak ještě jedno velké děkujeme. Těšíme se všichni, co
mají rádi přírodu a turistiku, na další výlety za poznáním.
text: Ing. Karel Trlica, foto: Zdena Šimarová, Ing. Lenka
Trlicová

VELKÝ VÝLET JANOVSKÝCH
TURISTŮ DO ADRŠPACHU A OKOLÍ
k nedalekému amfiteátru a vlastně začátku naší turisticky
naučné vycházky.
Drobné občerstvení a túra s osmi zajímavými
zastaveními mohla začít. Trošku zmatku nad nepřehlednou
mapkou, jdeme správně nebo blbě, otázky běžné při našich
pochodech, ale nějaký ten kilák navíc přece turistovi
nevadí. A jak sa říká: „Co není v hlavě, je v nohách.“
Z Areálu Jiřího Rašky jsme si prošli stezku Život
v korunách stromů s mnoha zajímavostmi ze světa zdejší
flory a fauny, a pak jsme navštívili lokalitu Beskydské nebe
se zvoničkou známého kopřivnického architekta Mrvy.
Jaké bylo naše překvapení, když jsme se zde potkali
s mnoha politicky významnými osobnostmi, kteří zde
uzamkli Valašskou zemi v dobré víře uchránit Frenštátsko
před těžbou černého uhlí. Těžní věže z minulého století
jsou opravdu děsivé, a to se kolem nich nic neděje. Každý
si dokáže představit, jak by se ráz krajiny kousek od
Pusteven změnil. Raději nedomýšlet. Proto jsme se
spontánně přidali k protestům politiků, i když je mnohdy za
jejich názory nemáme moc v lásce. Toto je určitě pro naše
krásné Valašsko dobrá věc. Zpěvem lidovek, fotkou
s poslancem starostou, skokanem na lyžích a obyčejnými
lidmi jsme podpořili tuto ušlechtilou myšlenku. A pak
zvonem zvoničky, každý symbolicky vyjádřil svůj souhlas
netěžit a nedevastovat přírodu na Valašsku a Frenštátsku.
Zachovat ji pro naše potomky v té kráse a čistotě, jak jsme
ji my dostali od našich předků.
Po této nečekané a spontánní akci jsme se vydali po
dalších zastaveních. Necelá půlhodinka a došli jsme k
„Lurdské kapli“. Kaplička moc krásná a současně se nám
naskytl i smutný pohled na sousední, opuštěnou a chátrající
kolibu Vlčina, v dobách totalitního režimu uznávanou
destinací prominentů vládnoucí strany a vlády.
Chvilka rozjímání ve stínu stromů na tomto místě nám
dodala novou energii a mohli jsme pokračovat k dalším
stanovištím naučné stezky Mařenčina studánka a pak
k památníku Břetislava Bartoše. U tohoto opuštěného
památníku s vyhlídkou na Frenštát, jsme poseděli
v příjemném prostředí restaurace U Janíků, a protože byl
čas oběda, tak jsme nepohrdli ani místními specialitami.
Závěrečné zastavení na stezce pak bylo u řeky Lubiny.
Klikatící se chodníček podél říčky, pro pěší i pro cyklisty,
nás pak dovedl zpátky do areálu ke skokanským můstkům.
Pan Kašpar nás pak čekal na nedaleké zastávce ulice
Rožnovské na začátku Frenštátu.

Turistická sezona se rozjela na plné obrátky a taktéž
janovští turisté mají za sebou několik úspěšných akcí. Tu
nejhodnotnější absolvovali v druhém týdnu měsíce
června. Jednalo se o třídenní autobusový zájezd do
severovýchodních Čech k česko – polským hranicím,
spojenou s prohlídkou a návštěvou jedněch z
nejkrásnějších míst republiky.
V každoroční velmi pestré nabídce plánovaných akcí
turistů je zařazena vždy jedna náročnější, což byla právě
tato. Po dobrých zkušenostech a spolupráci z minulých let
s cestovní kanceláří Valaška, jsme využili i letos jednu
nabídku z pestrého programu poznávacích zájezdů této
cestovky.
Jelikož jsme tento nabídnutý zájezd obsadili téměř ze
sta procent našimi členy, upravilo nám vedení cestovní
kanceláře i program zájezdu s ohledem na věkový průměr
účastníků, převážně seniorů. O zájezd byl tradičně velký
zájem zvláště, když jsme měli přislíbeno, že nás poveze
náš oblíbený řidič Radek a jako průvodce nám bude
přidělen náš starý známý Aleš.
Avizovaná dobrá předpověď počasí, bohatý a pestrý
program, nenáročná turistika, oblíbený průvodce, to vše
zaručovalo, že celý zájezd bude opět zdařilý.
Vzhledem k nabitému programu hned v první den
zájezdu a vzdálenosti cíle jsme vyjeli v časných ranních
hodinách směr české severovýchodní pohraničí. Cesta v
luxusním autobuse ubíhala velmi příjemně a zdánlivě i
rychle, na čemž měl podíl i náš průvodce, který byl jako
vždy skvěle připraven a po celé trase nás informoval o
všem zajímavém, kudy jsme projížděli.
Prvním cílem našeho zájezdového programu byla obec
Kuks v trutnovském okrese na řece Labi. Přestože jsme
byli Alešem předběžně informováni, co nás zde čeká, ale
to, co jsme nakonec při prohlídce zhlédli
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nám všem doslova učarovalo. Již po vystoupení z autobusu
nás v této neveliké vesnici upoutal celý komplex
monumentálních barokních staveb rozprostírajících se po
obou stranách řeky Labe. Není divu, že jsme zde strávili
celé dopoledne, a to jsme si některé památky ani nestihli
prohlédnout. Těžko vyjmenovat co nás nejvíce zaujalo a
okouzlilo. Barokní díla z počátku 18. století tohoto
komplexu památek jsou především z dílny známého
sochaře Matyáše Bernarda Brauna, kterého si najal zdejší
panovník hrabě František Špork.
Nejprve navštěvujeme hospital Kuks, který hrabě Špork
založil pro vysloužilé vojáky. Seznamujeme se s jeho
historií i současným využitím. Součástí areálu Kuks je
proslulý kostel Nejsvětější Trojice, ze kterého jsme si
odnesli i krásnou vlastní historku.
Při jeho prohlídce a výkladu nás místní paní
průvodkyně vyzvala, abychom se posadili do lavic a něco
zazpívali. Stěží bychom dali nějakou sakrální sborovou
píseň, výzvu jsme však přijali a za chvíli se chórem nesla
naše známá hymna janovských turistů. Paní kastelánce a
průvodkymi se nepochybně naše vystoupení líbilo a
odměnili nás potleskem i pochvalou.
Poté přecházíme do dalšího křídla hospitalu a ocitáme
se v prostorách barokní lékárny, která se nazývá U
granátového jablka. Tato druhá nejstarší zachovalá barokní
apatyka v Evropě je dnes součástí národního kulturního
dědictví. Naše další kroky vedou do levého křídla budovy
do lapidária s Braunovými originály barokních kamenných
soch Ctností a Neřestí, které měly znázorňovat rozpor mezi
dobrem a zlem. Odtud přecházíme do venkovní zahrady
nazvané Bylinková zahrada. Zde si přišli na své ti, kteří se
zajímají o bylinky a jejich léčivou moc. Na více, jak sto
čtyřiceti záhonech
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zde zahradníci pěstují vedle známých bylinek, také
cizokrajné léčivé rostliny dovezené ze všech částí světa.
Prohlídku českého baroka v Kuksu jsme ukončili v
nedalekém lesíku, kde se nachází vrchol Braunovy tvorby
tesané do skal ve volné přírodě. Toto velkolepé dílo
biblických scén bylo právem zařazeno na seznam dědictví
UNESCO. Při odpočinkové procházce lesem jsme
nafotili spoustu fotografií a dále jsme pak pokračovali
autobusem do dalšího kulturního skvostu – Babiččina
údolí v Ratibořicích, v regionu Kladského pomezí.
Kdo by neznal krásné příběhy Barunky a její babičky
od Boženy Němcové, ať už v knižní podobě či
zfilmované. K místu děje spisovatelčina románu jdeme
krásným údolím řeky Úpy a hned zkraje nás vítá sousoší
Babičky s dětmi, které znázorňuje scénu, jak se vrací
Barunka, Adélka, Jeník a Vilém s babičkou z návštěvy
mlýna. Společné foto u pomníku je přímo nutností a poté
pokračujeme dál k nejznámějšímu místu románu, ke
Starému bělidlu. Tato romantická dřevěná chaloupka se
stala hlavním dějištěm příběhu spisovatelky Boženy
Němcové. Trochu jsme rozčarováni, když nám paní
průvodkyně sděluje, že tu Panklovi ve skutečnosti nikdy
nebydleli. Němcová zde však prožila se sourozenci a
babičkou nezapomenutelné prázdniny a při psaní románu
své vzpomínky umístila do této chaloupky. Ta posloužila
i filmařům při natáčení stejnojmenného filmu. Pro mnohé
z nás však zůstává i nadále v myslích tento domek spjat s
dětstvím Barunky.
Samozřejmě, že jsme si nemohli neprohlédnout
romantické zákoutí Viktorčina splavu, ratibořický zámek
kněžny Zaháňské či známý kamenný Panský mlýn, kam
babička s dětmi chodívala k panu mlynáři. Po ukončení
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prohlídky odjíždíme do Náchoda, které se stalo po dva
dny městem našeho pobytu v Čechách. Před tím, než jsme
se šli ubytovat, byla zařazena mimo oficiální program
ještě prohlídka okolí místního zámku s jeho raritou
medvědáriem v původním hradebním příkopu. I tady jsme
měli štěstí. Přestože pro dva medvědy huňáče Ludvíka a
Dášu bylo hodně vedro, nebyli zalezeni ve skrýši, ale
přišli nám i zapózovat pro naše fotoaparáty.
Poté už zajíždíme na náchodské náměstí, kde jsme
ubytováni ve stylovém hotelu U Beránka, který se honosí
čtyřmi hvězdičkami. O tom, že má hotel tento punc
kvality oprávněně, jsme se mohli přesvědčit na každém
kroku od začátku do konce našeho pobytu. Po ubytování
ve stylových, dobře zařízených pokojích, jsme se opět
všichni sešli v restauračním zařízení na večeři, kterou
jsme opět všichni kladně ohodnotili. Před spaním jsme si
individuálně prohlédli pěkné náměstí, pořídili si pár
fotografií. Třeba se zvěčnili na lavičce s „bronzovým“
Josefem Škvoreckým, zdejším rodákem.
Druhý den jsme se probudili do trochu pochmurného
rána, což avizovalo, že bude dobré přibalit pláštěnky či
deštníky. Po bohaté hotelové snídani, která se podávala
formou švédských stolů, si každý vybral dle své chuti a
hladu.
Hlavním cílem dne byl výlet do zdejšího krajinného
skvostu – Adršpašských skal, nejvyhledávanějšího
turistického místa. Tento skalní útvar je skutečným
přírodním zázrakem. Zde člověk žasne nad uměním
přírody. A taky, že jsme žasli. Za vstupní branou
dostáváme základní informace od zábavného místního
průvodce, který je po nabídnuté štamprlce valašské
slivovice ještě zábavnější a vstřícnější.
A pak už procházíme mezi těmito skalními velikány se
zakloněnou hlavou k nebi. Jako bychom se ocitli ve
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zkamenělém městě. Každou chvíli narážíme na nové
výtvory matičky přírody. A že jich tady je. Každý skalní
útvar má své pojmenování, což čteme na cedulkách
podél celé trasy. Setkáváme se s nejprapodivnějšími
názvy, jako je Starosta se Starostovou, Hromový kámen,
Milenci, Lvice, Sova, Želva, Dvojčátka v peřince a jiné.
Někteří jedinci využili i zdejší nabídnutou turistickou
atrakci - projížďku po romantickém jezírku s převozníkem
oplývajícím černým humorem. V půlce trasy se obavy z
deště přeci jen naplnily a drobný déšť nás provázel po
zbytek prohlídky. Nikomu to však obzvlášť nevadilo.
Emoce z této přírodní krásy byly povýšeny nad tou
trochou vody z nebe.
Druhou zastávkou dne je pohraniční město Broumov a
okolí v broumovském výběžku. Toto starobylé město nás
rovněž udivilo spoustou památek, které jsme si se zájmem
prohlédli. A protože jsme byli jako výprava předem
ohlášení na prohlídku zdejšího dřevěného hřbitovního
kostelíka Panny Marie, věnujeme největší čas této sakrální
památce, která patří k nejstarším celodřevěným památkám
tohoto druhu ve Střední Evropě.
„Navštívit Broumovský výběžek a neprojít
Broumovské stěny, byl by velký zlořád,“ hlásal poutač na
jednom billboardu zdejších turistických cest. A snad právě
proto byla zařazena do programu tato nenáročná túra do
skalních útvarů, velmi působivých a typických pro zdejší
oblast. I když trasa nebyla náročná, přesto ji někteří z nás
absolvovali jen z poloviny a vyčkali návratu zdatnějších v
hospůdce u barokní kaple Hvězda.
Program dne byl naplněn a odjíždíme do místa
ubytování Náchoda. Zde nás čeká opět bohatá a chutná
večeře a výborný personál hotelu. Ten nám vyšel ochotně
vstříc i v tom, že nám vyhradil sál kavárny k našemu
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oblíbenému společnému posezení a dobrému pobavení.
Před tím ještě vyzývá naše šéfka Zdenka Chudějová
všechny účastníky zájezdu, aby se shromáždili před hotel
k našemu zaparkovanému autobusu k jistému
ceremoniálu. Účast byla stoprocentní a stálo to za to. Byl
totiž připraven křest zbrusu nového autobusu CK Valaška
pod taktovkou janovských turistů, kteří byli jeho
pasažéry. Tento improvizovaný obřad zaskočil samotného
řidiče Radka, našeho průvodce Aleše a zaujal i
kolemjdoucí. Samozřejmě nesmělo chybět ani tradiční
„ošpricování“ autobusu šampaňským, včetně proslovů,
zdravic a nezbytné hymny janovských turistů za
kytarového doprovodu. Odměnou za tento nápad bylo pro
autory akce nejen poděkování od samotného řidiče, ale i
spontánní potlesk přihlížejících a obyvatel z oken
okolních domů, ba i personálu vyběhnuvšího z hotelu.
Po tomto neobvyklém obřadu se přesouváme do
prostor nám vyhrazené kavárny hotelu. Zde jsme ukončili
den jak jinak, než posezením u společného stolu při
dobrém pití a dobrotách všeho druhu z vlastních
přinesených zásob. A jelikož mezi námi byli tři kytaristi
se svými nástroji, nenechali se dlouho přemlouvat a sálem
se nesla jedna píseň za druhou. Ostatně jak to bývá na
podobných akcích janovských turistů dobrým zvykem.
I tento den končí a následující ráno se loučíme s
výborným personálem hotelu a odjíždíme směr Morava.
Ještě dříve, než se tak stalo, si menší skupina z naší
výpravy přivstala a vydala se do vyhlídkové věže
náchodského zámku, by shlédla město a okolí z ptačí
perspektivy. Po jejím návratu už jsme vyrazili na cestu za
dalším poznáváním.
První plánovaná zastávka je ještě v nedalekém městě
Josefov. Naším cílem je prohlídka nejznámější vojenské
pevnosti Josefov u Jaroměře postavené za vlády rakousko
– uherského mocnáře Františka Josefa I.
Druhým a posledním zastavením našeho zájezdu za
památkami bylo město Třebechovice v okrese Hradec
Králové. Toto město je turisticky vyhledávaným místem
díky vyhlášenému muzeu betlémů s více než sto let starým
Proboštovým betlémem, zařazeným mezi národní kulturní
památky. Tento unikátní betlém je hlavním exponátem
muzea s více než dvěma tisíci vyřezávanými díly,
mechanicky propojenými. K vidění jsou ovšem stovky
dalších betlémů z celé republiky. Prohlídkou muzea je
program našeho zájezdu vyčerpán a my, spokojeni s jeho
průběhem, se vydáváme k našim

strana 19

domovům.
Spokojeni byl s námi i náš osvědčený průvodce Aleš,
jakožto i řidič zájezdu Radek, který mimo jiné vyzdvihl
náš fenomenální nápad se křtem jeho nového autobusu.
Na oplátku naše vedoucí skupiny janovských turistů a
ostatních účastníků zájezdu Zdenka Chudějová
poděkovala oběma zástupcům CK Valaška. Já,
prostřednictvím tohoto článku, chci jménem všech
účastníků poděkovat zase Zdence za zprostředkování a
zajištění této vydařené akce.
text: Ing. Pavel Hromada, foto: Jana Navrátilová, Ing.
Lenka Trlicová, Ing. Pavel Hromada

JANOVSKÉ LISTY

strana 20

DIVADLO V JANOVÉ
Je tomu už pěknou řádku let, kdy se mohla Janová pyšnit
vlastním ochotnickým spolkem pod vedením paní
Hromadové, maminky Pavla Hromady. Starší pamětníci
by mohli vyprávět, jaká byla kdysi v naší obci kultura, o
jaké dnes mládež nemá ani tušení.
Jak ochotníci ve svém volném čase stavěli kulisy,
scházeli se na zkouškách, aby pak na téměř profesionální
úrovni pobavili spoluobčany. Jak jinak si připomenout, že
Janová měla svá divadelní prkna, než vrátit divadlo na
domácí půdu alespoň na jeden večer.
Pro příznivce humoru byli osloveni manželé Petr a
Kristýna Štívovi s komedií Dokonale šťastní. Že k tomu
není potřeba velkých prostor, že se kulisy a malé pódium
pro 50 diváků dají postavit kdekoliv, i v sále místní
kavárny, je nadějí, že tradice může opět ožít.
Situační komedie plná emočních zvratů dvou
osamocených lidí přinášela chvílemi rozpaky střídající
výbuchy smíchu v sále. Ty se současně ozývaly i z
vedlejšího výčepu, kde jiní hosté napjatě sledovali
sportovní utkání na obrazovkách. Chvílemi se hlasité
projevy z obou místností prolínaly a zněly navzájem
rušivě. Nicméně vše se zvládlo s tolerancí a z dnešního
pohledu je to bráno s úsměvem, že sport a divadlo mohou
jít ruku v ruce.
Přesto, že tuto veselou divadelní komedii podbarvenou
hudebním doprovodem několik hostů vidělo již dříve,
bavili se stejně a tleskali.
Po aplausu našim hercům na závěr ale neodešel nikdo
z hostů. V přítmí sálu, osvětleném tlumeným světlem,
zavládlo ticho. Před herce předstoupili Kája a Lenka
Trlicovi s květinovým darem, aby hercům jménem

skupiny poděkovali za jejich čas a energii, která se sálem
nesla ještě chvíli poté.
Překvapení, o kterém většina hostů neměla tušení, přišlo
až na úplný závěr. K pódiu se blížil dort se zapálenými
svíčkami, celý sál zpíval přání k narozeninám, k výročí 70
let našemu kamarádovi Pavlíkovi Hromadovi.
Je to velká čest moci v takovou chvíli stisknout ruku
osobnosti, která nejen, že se aktivně podílí na organizaci pro
Janovské turisty, ale která je poslední velkou nadějí, že
divadlo v Janové ještě opravdu ožije. Je to ochotník, který
si stále dobře pamatuje, jak divadlo fungovalo, jak zajistit
kulisy, kostýmy hercům. O produkci takového počinu ví
více, než kdokoliv z nás tuší. Čas a energii dnes již věnuje
především své rodině a nezbývá mnoho sil dát do kupy
novou ochotnickou partu. Nevadí. Pro nás v sále bylo
silným okamžikem Pavlíkovo dojetí, neboť divadlo se v ten
večer uskutečnilo na jeho počest jako poděkování kamarádů
a spoluobčanů za léta, kdy se obětavě věnoval
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zájmům a koníčkům, na které dnes už jen vzpomínáme.
Byl to veselý i dojemný večer pro nejednoho z nás.
Perfektně zorganizovaný díky Zdeničce a Staníkovi
Chudějovým. Velké poděkování patří Saše Hromadové za
vynikající zákusky a za celoživotní podporu svého
manžela. Zda se ještě v naší malé obci, kde mají různé
zájmové spolky v rámci možností podporu i ze strany
obecního úřadu, tradice divadla obnoví, či už jen zůstane
vzpomínkou v kronikách, je ve hvězdách.
text: Martina Výkrutová, foto: Martina Výkrutová, Ing.
Pavel Hromada

ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI
Přestože nám počasí ještě sem tam ukazuje svou nevlídnou
tvář, janovští turisté dokáží využít i takový čas, aby zasedli
k jednomu stolu v hojném počtu. Tentokrát v rámci
odborného školení první pomoci.
Většina z nás laiků si nejspíš pomyslí, že v případě
nutnosti bychom si věděli rady. Mnozí mají z praxe i nějaké
zkušenosti. Určitě ale není na škodu jednou za čas
absolvovat teorii a praktická školení, neboť témat a
možností při záchraně lidského života je opravdu široká
škála.
Skupinu dvaatřiceti janovských turistů přijely do místní
kavárny školit zkušené a sympatické sestřičky z Červeného
kříže. Na první pohled bylo patrné, že jsou sehraná dvojice.
Stručně, jasně i s humorem nám tak byly předány cenné
informace, jak postupovat v nenadálých situacích. Je
neuvěřitelné, co vše se dá při záchraně lidského života
podniknout. Vše má ale svá jasná pravidla.
Pro některé, kteří mají kurzy první pomoci již za sebou,
a to na různých úrovních, bylo toto školení spíše

osvěžením informací. Přesto bych vyzvedla tu část, kde se
lektorky na naši žádost podrobněji věnovaly některým
vážným onemocněním, jako jsou diabetes, vysoký krevní
tlak, epilepsie, mrtvice, infarkt myokardu. Průvodních jevů,
které mohou provázet kolaps organismu při těchto
onemocněních je širší škála, než laik běžně zná. Stejně tak
je i více způsobů, jak včas a efektivně zasáhnout a zvýšit
šance na záchranu postiženého. Občas se na našich
společných výletech přihodí, že je potřeba rychle pomoci.
Proto byla tato část velmi hodnotná a lze jen a jen ocenit
zájem především seniorů, kteří jsou nejohroženější
skupinou.
V další části školení jsme se dostali i k úrazům dětí,
novorozenců, různým zlomeninám, řezným ranám, úpalům.
Každý z těchto bloků provázely i praktické ukázky ošetření.
Nejvíce však skupinu upoutala praktická ukázka masáže
srdce a umělé dýchání. Každý ze zúčastněných si mohl vše
pod odborným dohledem vyzkoušet na již připravené
figuríně. Dobrovolníků se našlo dost a sami zpětně
potvrdili, že tento zásah je i pro záchranáře velmi náročný.
Školení to bylo opravdu interaktivní. Všichni se zapojili,
a pokud by nám lektorky mohly věnovat více času a
pokračovat i v budoucnu v těchto smyslu plných školeních,
účast by jistě byla ještě mnohem větší.
Smysl tohoto školení dostal závěrem i pěkný lidský rozměr.
Když se lektorky zeptaly, proč jsme vlastně na školení
přišli, odpověděla jedna z našich kamarádek: „Tož
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abysme věděli, jak sa zachránit navzájem, až zas nekam
vyrazíme.“ Doufám a věřím, že i když nabití informacemi
bychom první pomoc zvládli, se vždy všichni vrátíme v
plném zdraví. Děkujeme za celou skupinu Zdeničce a
Staníkovi Chudějovým.
text a foto: Martina Výkrutová

KÁCENÍ MÁJE, DĚTSKÝ DEN A
ZÁBAVA
Tři v jednom. To vše se podařilo za jediný den skloubit
v jedné akci Mysliveckému spolku Janová – Ústí. A s
mimořádně kvalitním výsledkem. Ostatně, u myslivců se dá
říct, že jako obvykle.
Spojnicí všech akcí bylo samozřejmě kácení máje, které
se již někteří špatní hlídači pokusili kriminalizovat, ale
místo ostudy v obci, si ušili z ostudy kabát po celé republice.
To v Janové myslivci na takové koniny nemají

čas a raději přichystají pro zájemce kvalitní akci.
Od odpoledních hodin se začal plnit sportovní areál
v obci. Nikoliv jen dětmi, pro které bylo odpoledne určeno
především k oslavě svátku, ale i dospělými. Samozřejmě, že
s dětmi dorazili v hojném počtu rodiče, ale řada lidí, ať už
místních, z Ústí, Vsetína či kdoví odkud, přišla dlouho před
večerním programem. Mnohé tlupy byly přilákány po
čuchu, když ucítily vůni mysliveckých specialit. Takový
pečený divočák nebo srnčí gulášek za ceny lidové pro
projíždějící vyčerpané cyklisty, ale i místní gurmány, co
více si přát?
Úctyhodné účasti určitě popřálo počasí, kdy po konečně
normálním deštivém květnu vysvitlo slunce a vyhnalo lidi
z doupat a jiných zimovišť. Aby se dospělí do večera
nepřejedli, případně neunavili dodržováním pitného
režimu, čekaly taktéž na ně různé sportovní atrakce.
Zatímco děti podle kůží poznávaly zvířata, prohlížely si
parohy a skládaly zvířecí puzzle, tatínkové mohli duši
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vypustit u tupé pily, kterou měli odříznout kousek kulatiny.
Maminky zase musely na čas zatlouci hřebík. V takových
chvílích se někteří manželé obávali, že doma nebude mít
kdo vařit, ale ženy se nenechaly zahanbit.
Na ploše hřiště si děti zkoušely mušku při hodu oštěpem
na nafukovací balónky. Časté výbuchy dokazovaly, že děti
s výcvikem v Janové můžou směle lovit v africké savaně.
Lovce s oštěpy hned vedle doplňovali vyznavači zbraně
Robina Hooda, kteří balónky sestřelovali šípy. Zde to tak
často nebouchalo, ale když už ano, byl úspěch doprovázen
o to větším pochvalným potleskem.
Největší fronta, která během celého dne nemizela, byla u
vzduchovkové střelnice. Tady se o zbraně přetahovaly děti
s dospělými a dokonce i maminky občas předběhly vlastní
potomky. Střílelo se na statický terč, odvážlivci na
pohyblivý a fajnšmekři na černou zvěř, jíž mohli skolit celou
řadu. Velkou slávou bylo vyhodnocení soutěží. Taťkové za
svoje výkony dostali něco na žízeň, mamky
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zase kvalitní vylisovanou šťávu z hroznů a pak přišly na
řadu děti. Ty nejlepší si za svůj um odnášely dárky pro
celou rodinu – vstupenky do ZOO Lešná. Ani další
soutěžící nepřišli zkrátka. Čekaly na ně velmi kvalitní knihy
o přírodě, o zvířátkách a jejich ochraně. Pro všechny další,
kteří se nedostali mezi nejlepší, se taky na stole odměn
našla řada dárků.
Nikdo ani nepostřehl, jak při dobré zábavě ubíhá čas a
hle, májka roku 2019 se poroučela k zemi. Nastal obvyklý
boj o pentle a chvilku poté se začaly nad tanečním kolem
ozývat první tóny skupiny Traverz Rock, která přijela bavit
s nastávajícím večerem dospělé. Ale jak už to bývá, při
střídání stráží si na parketu chvilku užily big beatu i děti.
Taneční kolo se zaplňovalo jakoby s ostychem, pomalu,
ale jistě. S příchodem tmy se osmělili i ti méně odvážní a
vypukla pravá nefalšovaná zábava kácení máje. Vzhledem
k tomu, že podobné akce probíhaly snad v každé druhé vsi,
ba i když kousek od Janové hrála valmezácká kultovní
kapela, tak si akce myslivců urvala poctivý kus hostů, aby
na stánky mohla vyvěsit každoročně se opakující: U
snědeného krámu. A i to vypovídá o kvalitě akce.
text a foto: Radomír Dolanský
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FOTBAL – III. TŘÍDA – TABULKA

Sokol Huslenky
TJ Sokol Branky n. M.
TJ Sokol Val. Polanka
FK Liptál
TJ Sokol Lačnov
Sokol Choryně B
TJ Kladeruby
FC Leskovec
TJ Tatran Halenkov B
TJ Sokol Střelná
TJ Tatran Janová
Sokol Ratiboř B
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22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

15
12
12
12
11
9
9
8
7
8
6
3

1
4
4
4
3
5
4
3
4
2
3
3

6
6
6
6
8
8
9
11
11
12
13
16

69:30
63:43
75:41
52:52
53:38
60:55
39:47
61:56
41:46
42:55
28:62
29:87

47
43
42
42
38
35
32
28
27
27
22
13

KŘÍŽOVKA
Tajenka z čísla 1/2019: …již druhé generace po osamostatnění obce. Vylosována byla Bohumila Vyroubalová,
Chvalkovická 31, Olomouc. Blahopřejeme. Výhru si převezměte na OÚ Janová.
Křížovka č. 2/2019: Janovské listy oslaví v červnu částečné jubileum… (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:

