ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ

ČÍSLO 3/2017

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
můžeme konstatovat, že jsme zdárně ukončili a
zkolaudovali akci Stabilizace sesuvu Janová – Snozek.
Tato akce byla vybudována nákladem 4 599 361 Kč. Od
Ministerstva životního prostředí jsme obdrželi 3 909 457
Kč, z rozpočtu Zlínského kraje 500 000 Kč a zbývajících
189 904 Kč je hrazeno z rozpočtu obce. Z našeho pohledu
to byla pro obec velmi výhodná investice.
Jak všichni víte, byl pro nedostatek dětí ukončen provoz
Základní školy Janová. Aby byla budova ZŠ využita i
nadále, rozhodlo zastupitelstvo obce, že se do ní přemístí
mateřská školka. Jelikož jde o změnu užívání stavby, byli
jsme nuceni vypracovat projektovou dokumentaci, aby
budova odpovídala všem požárním, bezpečnostním a
hygienickým požadavkům. Celkové náklady na
rekonstrukci budovy budou činit 918 935 Kč bez DPH.
Do takové akce bychom se s naším současným
rozpočtem nemohli pustit. Ovšem díky firmě SYNOT Tip,
která chtěla v naší obci provozovat kasino, jsme ze státního
rozpočtu obdrželi 1 613 000 Kč. Z mého pohledu je pro
obec velká škoda, že se zprovoznění kasina neuskutečnilo.
Takové a ještě větší částky jsme mohli dostávat minimálně
5 let.
Jsem velmi rád, že i přes nepříznivé situace, kterými
vesnice prochází, žije naše obec plnohodnotným kulturním,
společenským i sportovním životem. Díky mládeži,
hasičskému sportu, turistům a všem spolkům se v obci
pořádají různé akce. Zejména si cením dodržování tradic
jako například kácení máje nebo vodění barana. Díky
Nadaci SYNOT, od které jsme obdrželi částku 200 000 Kč
na podporu mládeže, hasičského sportu, sportovních a
kulturních aktivit v obci, můžeme každou akci finančně
podpořit. Chtěl bych poděkovat všem organizátorům těchto
akcí a „hlavně vydržať“.

Jistě jste si všimli, že zastupitelstvo obce připravuje
revitalizaci hřbitova. Chtěli bychom k realizaci využít
možných dotačních titulů. Po opravě volá budova márnice,
včetně střechy. Oplocení, i když na pohled líbivé, je
naprosto nefunkční. Z jedné strany sahá až na hroby a na
druhé do půlky komunikace. Jakákoli údržba je v současné
době nemožná. Zřízení parkovacích míst je nutností,
poněvadž dnes parkujeme na soukromých pozemcích.
Chtěl bych Vás proto požádat o Vaše vyjádření.
V průběhu července a srpna došlo ke změně složení
zastupitelstva. Dne 19. 7. 2017 rezignovala na mandát
zastupitele obce Daniela Mikulcová z rodinných a osobních
důvodů. Dne 29. 8. 2017 bylo v týdeníku Jalovec mylně
uvedeno, že skončila kvůli pracovnímu vytížení a ze
zdravotních důvodů. Tím se paní Mikulcové velmi
omlouvám. Na její místo nastoupila Ing. Romana
Hromadová. Dne 23. 8. 2017 rezignoval na mandát
zastupitele obce Ing. Karel Eliáš bez udání důvodu. Na jeho
místo nastoupí Luboš Kotrla.
Jan Machalec, starosta obce Janová

ZÁPIS 39. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ
KONANÉHO 14. 6. 2017
(bez kontroly a jazykových úprav redakce)
Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Janová bylo zahájeno v 17:00
hodin. Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno. Dále konstatoval, že přítomno je 7 členů
zastupitelstva (Olšák, Soukup – omluveni), zastupitelstvo
je usnášeníschopné.
Karel Eliáš vznesl připomínky k zápisu z 38. zápisu ze
zasedání zastupitelstva obce. Uvedl, že v bodě 3. byly
uvedeny věty, které neřekl, nebo je řekl někdo jiný.
Zastupitelé Tomanec, Bartík, Hradová uvedli důvody takto
formulovaného zápisu.
Dále uvedl, že byl porušen zákon 128/2000 Sb. o obcích:
1. § 95 ods. 2 – zápis z 38. zasedání ZO Janová nebyl
pořízen do 10 dnů po skončení zasedání, neboť dne 5. 6.
bylo pracovní jednání k tomuto zápisu (Hradová – zápis
byl hotov 31.5. později se řešily připomínky)
2. § 93 ods. 1 – zasedání zastupitelstva obce nebylo
svoláno 7 dní před zasedáním ZO
3. § 94 ods. 1 – nebyl zařazen na pořad jednání bod
navržený zastupitelem obce (J. Machalec - bod byl
zařazen na následující zasedání)
Bod 2. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v
souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva
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a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Na návrh Daniely Mikulcové byl zařazen bod Zpráva o ZŠ
a MŠ Janová a na návrh Karla Eliáše bod OZV o regulaci
provozování hazardních her.
Návrh usnesení 391/0617: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 391/0617 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Daniela
Mikulcová a Dalibor Bartík, zapisovatelem zápisu starosta
obce navrhl Karla Eliáše.
Návrh usnesení 392/0617: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Danielu Mikulcovou a Dalibora
Bartíka, zapisovatelem Karla Eliáše.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 1 (Eliáš)
Usnesení č. 392/0617 bylo schváleno.
Bod 3 – Závěrečný účet obce Janová za rok 2016
Účetní obce paní Kotrlová seznámila zastupitele se
závěrečným účtem obce Janová za rok 2016
Návrh usnesení 393/0617: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje závěrečný účet obce včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření za rok 2016 bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 393/0617 bylo schváleno.
Bod 4 – Roční účetní závěrka obce Janová
Účetní obce paní Kotrlová seznámila zastupitele s roční
účetní závěrkou a odpověděla dotazy zastupitelů.
Návrh usnesení 394/0617: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje roční závěrku obce Janová bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 394/0617 bylo schváleno.
Bod 5 – Roční účetní závěrka ZŠ a MŠ Janová
Účetní obce paní Kotrlová seznámila zastupitele s roční
účetní závěrkou ZŠ a MŠ Janová.
Návrh usnesení 395/0617: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje roční závěrku obce ZŠ a MŠ Janová bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 395/0617 bylo schváleno.
Bod 6 – Zpráva ZŠ a MŠ Janová
Zastupitelka Daniela Mikulcová z pověření ředitelky ZŠ a
MŠ Janová Mgr. Vychopňové přečetla zastupitelům Zprávu
ZŠ a MŠ Janová. Zastupitelé byli seznámeni s dořešením
pracovně právních vztahů v ZŠ a MŠ Janová. Dále byli
upozorněni, že z důvodu nízkého počtu dětí v MŠ byly
přijaty také dvouleté děti a rámci úprav budovy ZŠ pro
účely provozování MŠ bude nutné upravit budovu také pro
tyto děti. Zastupitelé se shodli na úpravách budovy i pro
dvouleté děti. Zastupitelé diskutovali nedostatečné
personální obsazení MŠ. Z diskuze: Bartík, Hradová, J.
Machalec – paní ředitelka přijala dvouleté děti bez vědomí
a bez diskuse se zřizovatelem. Mikulcová – peníze na chůvu
MŠ nedostane, protože M. Lucbauer se nezapojil do
programu. J. Machalec – do konkurzu na ředitelku MŠ se
zatím nikdo nepřihlásil, probíhá jednání o personálním
obsazení od 1.9.2017. Zastupitelé zdůraznili nutnost
rychlého řešení vzniklé situace. R. Machalec bude
informovat rodiče na třídní schůzce.
Návrh usnesení 396/0617: Zastupitelstvo obce Janová bere
na vědomí Zprávu ZŠ a MŠ Janová
Bod 6 – OZV o regulaci provozování hazardních her
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Karel Eliáš uvedl, že souhlas s provozováním herny nebo
kasina dává OÚ, tedy starosta bez souhlasu zastupitelstva.
Navrhl, aby zastupitelé přijali vyhlášku o regulaci
provozování hazardních her. Diskuze: J. Šimoník – OZV
bylo součástí petice, přijetí vyhlášky uzavře záležitost
kasina. Tomanec, J. Machalec, Hradová – referendum je
závazné jak pro starostu, tak pro zastupitele. Tomanec –
možnost nového referenda, až to bude možné.
Návrh usnesení 397/0617: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje OZV o regulaci provozování hazardních her.
Výsledek hlasování: Pro 2 (Eliáš, Mikulcová), Proti 5 (J.
Machalec, R. Machalec, Hradová, Bartík, Tomanec),
Zdrželi se 0
Usnesení 397/0617 nebylo schváleno.
Bod 8 – Různé
D. Mikulcová položila dotaz na cenovou kalkulaci obědů
pro důchodce a výsledky dotazníkového šetření do
programu rozvoje obce. Starosta obce uvedl, že nová výše
obědů bude zastupitelům předložena ke schválení na
následujícím zasedání zastupitelstva a s výsledky šetření
budou zastupitelé i občané seznámeni.

ZÁPIS 40. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ
KONANÉHO 21. 6. 2017
(bez kontroly a jazykových úprav redakce)
Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Janová bylo zahájeno v 17:00
hodin. Dále konstatoval, že přítomno je 8 členů
zastupitelstva (D. Mikulcová – omluvena), 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
Dalibora Bartíka byl zařazen bod „Připomínky k porušení
zákona 128/2000 o obcích“. Na návrh Jana Machalce
zařazen bod „Zpráva o stavu ZŠ Janová.
Návrh usnesení 398/0617: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 398/0617 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Jaroslav
Tomanec a Bronislav Soukup, zapisovatelem zápisu starosta
obce navrhl Karla Eliáše.
Návrh usnesení 399/0617: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Jaroslava Tomance a Bronislava
Soukupa zapisovatelem Karla Eliáše.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 399/0617 bylo schváleno.
Kontrola usnesení
362/0217 - splněno
363/0217 - splněno
364/0217 - trvá
373/0317 – trvá – je dohodnuto řešení
Bod 3 – Rozpočtové opatření č.4
Účetní obce paní Kotrlová předložila zastupitelům
rozpočtové opatření č. 4 a vysvětlila jednotlivé položky.
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Návrh usnesení 400/0617: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 400/0617 bylo schváleno.
Bod 4 – OZV o ochraně nočního klidu
Starosta obce předložil zastupitelům návrh obecně závazné
vyhlášky o ochraně nočního klidu. Uvedl, že text vyhlášky
je odsouhlasen dohledovými pracovníky ministerstva vnitra
Odbor veřejné správy dozoru a kontroly ministerstva vnitra.
Návrh usnesení 401/0617: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje OZV 1/2017 o ochraně nočního klidu.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 401/0617 bylo schváleno.
Bod 5 – OZV o regulaci provozování hazardních her
Karel Eliáš předložil zastupitelům návrh obecně závazné
vyhlášky o regulaci provozování hazardních her. Uvedl, že
schválení vyhlášky bylo součástí petice k zákazu kasina
v obci Janová.
Návrh usnesení 402/0617: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje OZV 2/2017 o regulaci provozování hazardních
her.
Výsledek hlasování: Pro 1 (Eliáš), Proti 6 (J. Machalec,
R. Machalec, Hradová, Bartík, Tomanec, Soukup), J,
Zdrželi se 1 (Olšák)
Usnesení č. 402/0617 nebylo schváleno.
Bod 6 – Žádost o odvodnění komunikace Snozek
Starosta obce uvedl, že při asfaltování komunikace došlo k
„utopení“ příčného svodníku. Uvedl, že již v tomto směru
jednal a přislíbil vyřešení v dohledné době.
Návrh usnesení 403/0617: Zastupitelstvo obce Janová bere
na vědomí informace starosty o odvodnění komunikace
Snozek
Bod 7 – Žádost o dotaci Myslivecký spolek, Rybářský
spolek a Hasiči
Starosta obce předložil zastupitelům žádosti místních
spolků o dotace. Výše dotace pro jednotlivé spolky: Spolek
janovských rybářů 3000 Kč, Myslivecký spolek JanováÚstí 5 000 Kč, Svaz dobrovolných hasičů 15 000 Kč.
Návrh usnesení 404/0617: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje žádosti o dotaci pro Spolek janovských rybářů
(3000 Kč), Myslivecký spolek Janová-Ústí (5000Kč) a Svaz
dobrovolných hasičů (15000 Kč).
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 404/0617 bylo schváleno.
Bod 8 – Zpráva o stavu ZŠ a MŠ Janová
Starosta obce informoval zastupitele personálních otázkách
MŠ Janová. Dočasnou ředitelkou bude paní Kaňůrková. Od
1. září bude do MŠ přijata nová paní učitelka. Od 1.1.2018
by měla začít vypomáhat také chůva. Za zřizovatele budou
budovu a zařízení ZŠ přebírat zástupci Kontrolního výboru.
Návrh usnesení 405/0617: Zastupitelstvo obce Janová bere
na vědomí informace o stavu ZŠ a MŠ Janová
Paní účetní Kotrlová seznámila zastupitele s novou
kalkulací ceny obědů v ZŠ a MŠ Janová pro cizí strávníky.
Cena obědu se zvýšila z 54 Kč na 62 Kč. Z toho činí cena
pro důchodce 50 Kč a doplatek obce činí nově 12 Kč na
jeden oběd (dříve doplatek 10 Kč).
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Návrh usnesení 406/0617: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje výši příspěvku na stravování pro důchodce ve
výši 12 Kč za 1 oběd.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 406/0617 bylo schváleno.
Bod 9 – Připomínky k porušení zákona 128/2000 o
obcích
Dalibor Bartík uvedl, že má výhrady k porušení zákona o
obcích, na které upozornil Karel Eliáš na zasedání
zastupitelstva dne 14.6.2017.
Dalibor Bartík uvedl, že zápis ze zasedání ze dne 24. 5. byl
hotov dne 31.5. Později se řešily připomínky, takže se
domnívá, že nedošlo k porušení zákona. R. Machalec –
zápis musí být hotov i podepsán do 10 dnů po skončení
zastupitelstva.
Dále uvedl, že bod jednání „OZV o regulaci provozování
hazardních her“ byl doplněn do programu zasedání a
nedošlo tak k porušení práv zastupitele. Eliáš uvedl, že
návrh na projednání musí na návrh zastupitele do programu
zasedání zapsat starosta obce a zastupitelstvo pak rozhodne,
zda se bude projednávat.
Dalibor Bartík uvedl, že zákon o obcích stanoví, že
zasedání zastupitelstva obce má být svoláno 7 dní předem a
podle jeho názoru vzhledem k výkladu zákona k porušení
tohoto zákona nedošlo. R. Machalec upozornil, že zasedání
zastupitelstva je takto svoláváno dlouhodobě. Eliáš uvedl,
že výklad zákona stanoví, že oznámení o zasedání
zastupitelstva má být zveřejněno 7 celých kalendářních dní
před zasedáním zastupitelstva. Tomanec navrhl, aby
zastupitelstvo bylo svoláváno tak, aby pozvánka visela na
úřední desce celých 7 kalendářních dní předem.
Bod 8 – Různé
Starosta uvedl, že již jsou zpracované výsledky veřejného
projednávání Programu rozvoje obce. Budou zveřejněné
příští týden.
Karel Eliáš požádal předsedu kontrolního výboru Dalibora
Bartíka o prověření usnesení č. 80/04 ze dne 18.4.2007.

ZÁPIS 41. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ
KONANÉHO 19. 7. 2017
(bez kontroly a jazykových úprav redakce)
Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Janová bylo zahájeno v 17:00
hodin. Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno. Dále konstatoval, že přítomno je 8 členů
zastupitelstva (A. Olšák – příchod později) a 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
Daniely Mikulcové byl zařazen bod „Rezignace člena
zastupitelstva“.
Návrh usnesení 407/0717: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 407/0717 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
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Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Táňa
Hradová a Bronislav Soukup, zapisovatelem zápisu
starosta obce navrhl Karla Eliáše.
Návrh usnesení 408/0717: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Táňu Hradovou a Bronislava
Soukupa a zapisovatelem Karla Eliáše.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 408/0717 bylo schváleno.
Kontrola usnesení
364/0217 – trvá – v řešení
373/0317 – trvá – splněno
403/0617 - splněno
Bod 3 – Informace o nezaplacených poplatcích
Účetní obce paní Kotrlová informovala o stavu
zaplacených poplatků za svoz komunálního odpadu,
které jsou splatné k 30.4.2017. Na nezaplacené
poplatky byl 12 osobám vystaven platební výměr. Dále
paní účetní informovala, že hospodářský výsledek za
první pololetí je 3 mil. Kč.
Návrh usnesení 409/0717: Zastupitelstvo obce Janová
bere na vědomí zprávu účetní obce.
Bod 4 – Program rozvoje obce
Paní ing. Sláčiková předložila zastupitelům dokument
Program rozvoje obce Janová a shrnula základní
informace tohoto dokumentu. Uvedla důvody i postupy,
jak tento dokument vznikl. Karel Eliáš navrhl dílčí
úpravy. Starosta obce navrhl přijmout tento dokument
včetně navržených připomínek.
Návrh usnesení 410/0717: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Program rozvoje obce na období 2018 - 2025.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 410/0717 bylo schváleno.
Příchod A. Olšáka
Bod 5 – Žádost o pronájem části pozemku
Starosta obce předložil zastupitelům žádost o pronájem
části pozemků 2778/1 a 1921. Tato plocha je v současné
době v nájmu, ale pod jiným číslem parcelním.
Pronajímatel má na tomto pozemku postavené kryté
stání. Vzhledem k této skutečnosti, požadují zastupitelé
doložení, že se na tuto stavbu nevztahuje stavební
povolení.
Návrh usnesení 411/0717: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje záměr obce na pronájem části pozemků
2778/1 a 1921 o výměře cca 60 m2.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 411/0717 bylo schváleno.
Bod 6 – Nákup nového umlčovacího stroje
Starosta předložil zastupitelům nabídku na nákup
víceúčelového
mulčovače.
Nákup
zdůvodnil
zefektivněním práce zaměstnanců obce. Uvedl, že
v současné době není zájem o veřejně prospěšné práce
z řad nezaměstnaných občanů, kteří sečení prováděli.
Po dotazu na stav finanční prostředků paní účetní
uvedla, že obec má na běžném účtu cca 3 mil. Kč.
Návrh usnesení 412/0717: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje nákup mulčovače INO MKL v ceně
119 790 Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 412/0717 bylo schváleno.
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Bod 7 – Informace o rekonstrukci ZŠ
Starosta obce informoval zastupitele o postu rekonstrukce
ZŠ. Uvedl, že se vyřizuje stavební povolení. Také bylo
vyhlášeno výběrové řízení, kdy kritériem bude kromě ceny,
také rychlost provedení prací. Projekt zpracovává paní
Trlicová. Starosta seznámil zastupitele s rozsahem
stavebních úprav. Kapacita mateřské školy bude po
úpravách 20 dětí. Důvodem tohoto počtu jsou nedostatečné
protipožární úpravy. Předběžná cena je 500 tis. Kč.
Proběhla také diskuse o personálních otázkách.
Návrh usnesení 413/0717: Zastupitelstvo obce Janová bere
na vědomí informace starosty obce o rekonstrukci budovy
MŠ.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 413/0717 bylo schváleno.
Bod 8 – OZV o provozování hazardních her
Eliáš předložil zastupitelům návrh obecně závazné
vyhlášky o regulaci provozování hazardních her. Uvedl, že
schválení vyhlášky bylo součástí petice k referendu o
zákazu kasina v obci Janová. Dále uvedl, že v referendu se
proti existenci kasina v obci vyjádřilo 75 % občanů, kteří
odevzdali platný hlas a vyjádřili tak svůj názor na
provozování hazardních her v obci. Uvedl zároveň, že
OZV, která zakazuje, reguluje či významně omezuje
provozování hazardu má přijato již více než 800 obcí ČR.
Navrhl přijetí této vyhlášky. Tomanec, Soukup: proti kasinu
bylo jen 26 % oprávněných voličů. Tomanec, Soukup,
Bartík: v České republice je celkem cca 6500 obcí.
Návrh usnesení 414/0717: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje OZV 2/2017 o regulaci provozování hazardních
her.
Výsledek hlasování: Pro 2 (Eliáš, Mikulcová), Proti 6 (J.
Machalec, R. Machalec, Hradová, Bartík, Tomanec,
Soukup), Zdrželi se 1 (Olšák)
Usnesení č. 414/0717 nebylo schváleno.
Bod 9 – Rezignace člena zastupitelstva
D. Mikulcová uvedla, že k 19.6.2017 ukončuje svou činnost
zastupitele obce Janová z rodinných a osobních důvodů.
Současně ukončuje svou činnost ve výboru pro kulturu a
sport i členství v redakční radě Janovských listů.
Návrh usnesení 415/0717: Zastupitelstvo obce Janová bere
na vědomí informace rezignaci D. Mikulcové na funkci
zastupitele obce Janová.
Bod 8 – Různé
Karel Eliáš upozornil na nesrovnalosti na webových
stránkách obce. R. Machalec uvedl, že se připravují nové
webové stránky obce.
Karel Eliáš upozornil na nedořešené usnesení č. 201/0116
týkající se jednání s Mgr. Hamplovou o získání peněz
z nevyplacené dotace z ROP.

ZÁPIS 42. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ
KONANÉHO 23. 8. 2017
(bez kontroly a jazykových úprav redakce)
Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Janová bylo zahájeno v 17:00
hodin. Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno. Dále konstatoval, že přítomno je 8 členů
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pokračování ze strany 4
zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Bod 2. Složení slibu nového zastupitele obce Janová
Ing. Romana Hromadová přečetla slib zastupitele a stvrdila
jej svým podpisem. Tím se stala novým zastupitelem obce
Janová.
Bod 3 - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v
souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Starosta
obce navrhl doplnit o následující body: Smlouva o zřízení
věcného břemene, Stabilizace svahu Snozek a Schválení
dodavatele na rekonstrukci ZŠ.
Návrh usnesení 416/0817: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 416/0817 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Dalibor
Bartík a Richard Machalec, zapisovatelem zápisu starosta
obce navrhl Karla Eliáše.
Návrh usnesení 417/0817: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Dalibora Bartíka a Richarda
Machalce a zapisovatelem Karla Eliáše.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 417/0817 bylo schváleno.
Kontrola usnesení
364/0217 – trvá – v řešení, budou dořešeny i ostatní
nedodělky firmy Mobiko
Bod 4 – Rozpočtové opatření č. 5
Účetní obce paní Kotrlová předložila zastupitelům
rozpočtové opatření č. 4 a vysvětlila jednotlivé položky.
Starosta obce uvedl, že obec obdržela ze sdílených daní
částku 1 030 tis. Kč jako daň z hazardních her.
Návrh usnesení 418/0817: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 418/0817 bylo schváleno.
Bod 5 – Zpráva finančního výboru
Paní Hradová přečetla zprávu z kontroly finančního
výboru. Výbor se zaměřil na kontrolu stavu pokladny OÚ,
stav zaplacených poplatků za svoz odpadu, za psy a za
hrobová místa. Provedl také kontrolu položek za platby
dřeva za rok 2016. Zpráva finančního výboru je přílohou
zápisu ze zasedání ZO
Návrh usnesení 419/0817: Zastupitelstvo obce Janová
bere na vědomí zprávu z činnosti finančního výboru.
Bod 6 – Zpráva kontrolního výboru
Pan Bartík přečetl zprávu z kontroly kontrolního výboru.
Kontrolní výbor se věnoval hospodaření sportovní haly,
docházce zastupitelů na zasedání ZO a lesnímu
hospodaření. Dále se zabývala kontrolou dvou usnesení
zastupitelstva, předání majetku ZŠ Janová. Kontrolní výbor
se také zabýval špatným stavem komunikace (Kúta, za
hřbitovem) a chodníků (zatravňováky) a špatným stav
elektrorozvaděče. Proběhla diskuse k opravě chodníků.
Proběhla diskuze k prodeji dřeva. Eliáš uvedl, že v letech
2013-2016 prodávala obec dřevo jen dvěma subjektům (R.
Machalec, L. Dančák). Starosta obce uvedl, že s těmito
subjekty má dobrou spolupráci, nabízejí nejlepší ceny
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a platí v termínu. Dále Eliáš upozornil na střet zájmů, kdy
Jan Machalec (starosta, otec) prodává obecní dřevo
Richardu Machalcovi (místostarosta, syn). Jan Machalec
uvedl, že o dřevo je malý zájem a probíhá převážně těžba
kůrovcového dřeva. Dále uvedl, že uvítá případné zájemce
o nákup dřeva.
Richard Machalec uvedl, že stejné ceny jako pro obec
Janovou má i pro jiné obce, od kterých nakupuje.
Zpráva kontrolního výboru je přílohou zápisu ze zasedání
ZO.
Návrh usnesení 420/0817: Zastupitelstvo obce Janová
bere na vědomí zprávu z činnosti kontrolního výboru.
Bod 7 – Smlouva o zřízení věcného břemene
Starosta obce předložil zastupitelům Smlouvu o zřízení
věcného břemene k zemní přípojce NN týkající se
pozemku 2827/2.
Návrh usnesení 421/0817: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemku
p.č. 2827/2.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 421/0817 bylo schváleno.
Bod 8 – Pronájem části pozemku části pozemků 2778/1
a 1921.
Starosta obce uvedl, že jediný zájemce nedodal
požadované doložení, že se na tuto stavbu nevztahuje
stavební povolení. Bylo odloženo na další zasedání ZO
Bod 9 – Dořešení usnesení č. 201/0116
Starosta obce na doporučení p. Valenty znovu oslovil Mgr.
Hamplovou. Předložil zastupitelům vyjádření Mgr.
Hamplové z 20.3.2017 k možnosti získání finančních
prostředků za akci Revitalizace obce Janová. Uvedl, že
získání fin. prostředků není jisté a pokus by byl velmi
nákladný.
Návrh usnesení 422/0817: Zastupitelstvo obce Janová
ruší usnesení č. 201/0116.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 422/0817 bylo schváleno.
Bod – OZV o provozování hazardních her
Eliáš předložil zastupitelům návrh obecně závazné
vyhlášky o regulaci provozování hazardních her. Uvedl,
že v referendu se proti existenci kasina v obci vyjádřilo 75
% občanů, kteří odevzdali platný hlas a vyjádřili tak svůj
názor na provozování hazardních her v obci. Dále uvedl,
že petice, díky které bylo referendum uskutečněno, měla
také druhý požadavek a to přijetí OZV, která by
regulovala hazardní hry na území obce. Uvedl zároveň, že
OZV, která zakazuje, reguluje či významně omezuje
provozování hazardu má přijato 665 obcí ČR, ve kterých
žije 64 % obyvatel ČR. Navrhl přijetí této vyhlášky.
Tomanec, Soukup, Bartík: proti kasinu bylo jen 25 %
oprávněných voličů, OZV o provozování hazardních her
má přijato pouze 10 % obcí ČR.
Návrh usnesení 423/0817: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje OZV 2/2017 o regulaci provozování hazardních
her.
Výsledek hlasování: Pro 1 (Eliáš), Proti 7 (Hromadová,
J. Machalec, R. Machalec, Hradová, Bartík, Tomanec,
Soukup), Zdrželi se 1 (Olšák)
Usnesení č. 423/0817 nebylo schváleno.
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Bod 10 – Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti
Starosta obce předložil zastupitelům Smlouvu o zřízení
věcného břemene k zemnímu vedení NN týkající se
pozemku 2756/1.
Návrh usnesení 424/0817: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemku
p.č. 2756/1.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 424/0817 bylo schváleno.
Bod 11 – Výběr dodavatel na rekonstrukci ZŠ
Starosta obce uvedl, že byly osloveny dvě firmy. Jako
výhodnější (cena, rychlost provedení) byla vyhodnocena
firma TM Stav. Náklady na rekonstrukci budou ve výši 918
tis. Kč a akce bude dokončena do konce září.
Návrh usnesení 425/0817: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje firmu TM Stav jako dodavatele akce
Rekonstrukce ZŠ.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 425/0817 bylo schváleno.
Bod 12 – Stabilizace svahu Snozek.
Starosta obce seznámil zastupitele s stavem této stavby.
Uvedl, že při realizaci vznikly méně náklady i vícenáklady.
Vícenáklady budou proplaceny jen do výše méněnákladů.
Předložil zastupitelům ke schválení vícenáklady na akci ve
výši 94 376 Kč.
Návrh usnesení 426/0817: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zaplacení vícenákladů na stavbu stabilizace
svahu Snozek ve výši 94 376 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 426/0817 bylo schváleno.
Bod 13 – Různé
Starosta obce navrhl Ing. Hromadovou na předsedu Výboru
pro kulturu a sport. Dalibor Bartík navrhl Ing. Hromadovou
členem redakční rady Janovských listů.
Návrh usnesení 427/0817: Zastupitelstvo obce Janová volí
Romanu Hromadovou předsedkyní Výboru pro kontrolu a
sport a členkou redakční rady Janovských listů. Dále
schvaluje odměnu dle přílohy č.1 nařízení vlády č.37/2000
Sb. , dle sloupce 10 a 13 ode dne zvolení do funkce.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 1
(Hromadová)
Usnesení č. 427/0817 bylo schváleno.
Zastupitelé vyzvali starostu k úklidu okolí autobusové a
vlakové zastávky.
A. Olšák navrhuje častější odvoz plastů. Bude možné
zajistit pro rok 2018.
Starosta obce předložil studii o úpravě hřbitova. Tato studie
bude předložena občanům k připomínkování na vývěsce
OÚ.

UPOZORNĚNÍ!
VÝBOR PRO KULTURU SE ROZHODL
USPOŘÁDAT SETKÁNÍ RODÁKŮ
Členové výboru pro kulturu a sport při obci Janová se
rozhodli, že v roce 2018 uspořádají setkání rodáků.
Všechny bližší informace budou včas zveřejňovány.
Poněvadž je jasné, že bez pomoci občanů Janové, kteří mají
informace o místech pobytu svých příbuzných,

strana 6
popřípadě známých, kteří se již před lety odstěhovali, by se
taková náročná akce nemohla úspěšně připravit, žádají
členové výboru již předem všechny, které nápad zaujal, o
pomoc. Akci by měla zaštítit obec. O spolupráci požádají
členové výboru taktéž ostatní složky v obci.
Zjišťujte kontakty na rodáky, abychom mohli
zavzpomínat na společné prožitá léta, obnovit zapomenuté
vztahy a udělat něco pozitivního pro život obce.
Jak již bylo uvedeno, budou občané průběžně
informováni o přípravách a o tom, jakou pomoc by
organizátoři přivítali. Děkujeme!
Výbor pro kulturu a sport při obci Janová

RYBOLOVNÁ SOUTĚŽ JANOVSKÝCH
DĚTÍ
Úžasná dobrodružství prožíval tucet dětí při lovu vodních
oblud, žraloků, barakud, nebezpečných elektrických úhořů
a dalších příšer, které si děti z Janové dovedly vysnít.
První akce janovského Rybářského spolku tohoto druhu
znamenala pro dvanáct účastníků zkoušku školního
budíčku, poněvadž soutěž začínala již v osm hodin ráno.
Staří rybníkoví vlci samozřejmě vyráží na lov mnohem
dříve, ale tentokrát učinili výjimku. Skryté v ranní mlze
chystaly děti harpuny, háky a další potřebné vybavení na
velký lov. S prvními paprsky slunce, které se prodraly
mlhou, si při nástupu vyslechly základní pravidla a lov mohl
začít.
Nejzákladnější pravidlo bylo něco chytit. Nejlépe rybu.
Poté změřit a pustit. Míry se sčítaly a samozřejmě nejdelší
míra rovnala se vítězství. Rybářské tlupy obsadily pobřeží
na různých místech janovského oceánu, navnadily vodní
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živočichy rozhozením pochoutek a za pomoci zkušených
rybářů nahodily háky s rybími pochoutkami. Poté, po
vzoru svých vzorů, zaujaly polohu meditujících jedinců na
rybářských stoličkách. Takto pro laiky vypadá rybaření –
tyčka položená na podpěrách, šňůra ve vodě, znuděný
člověk na břehu – a většinou nic.
Na jedno stanoviště se na děti přišel podívat mladý
ráček říční. Ráček čučel na děti, děti čučely na ráčka a
ryby měli v tu chvíli všichni na háku. Kéžby! Čas ubíhal
a hladina se ani nepohnula. Na břehu naopak začal pohyb
značný. Soutěžící přicházeli podpořit rodinní příslušníci,
ale i řada dalších rodičů s dětmi, které možná příště budou
již sedět u svých prutů. Rybáři umístili na cyklostezku
ceduli s upozorněním na soutěž, proto si zde udělala
příjemnou zastávku řada cyklistů. Prostě během
dopoledne se soutěž mladých rybářů změnila v hojně
navštívenou společenskou událost.
Takže zatímco na břehu bylo pěkně živo, ve vodě to
vypadalo opačně. Teprve po dlouhém pátrání rybářští
detektivové zjistili, co je důvodem tak malého zájmu ryb.
Ve stejný den totiž místní ryby vyhlásily mezidruhovou
soutěž vodních tvorů na schovávanou. Začal boj, kdo
z koho. Do vody dopadaly další a další rybí pochoutky,
které měly havěť ošálit, aby se nevěnovala oblíbené
kratochvíli na schovku. A hle! Rybáři slavili úspěch. Sice
to bylo o nervy, poněvadž severní břeh krmil a jižní tahal
ryby jednu za druhou. Takže to chvílemi vypadalo jako
v románu Margaret Mitchellové Jih proti Severu. Nebyla
také nouze o zklamání, kdy mladí rybáři zasekli brzy nebo
naopak pozdě a úlovky s bublavým smíchem mizely
v hlubinách. Některé ryby dokonce vzaly ploutve na
ramena a utekly i ze břehu.
Pro velkou nouzi byla dobrá míra každé mřenky. Ovšem
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podařilo se ulovit i velké kusy, které po dlouhé bitvě
k podběráku dostali zkušení rybáři. Že byli na břehu
mnozí nováčky, dokazovaly obavy některých rybářů chytit
svůj úlovek do rukou, jako by to byla fakt zubatá piraňa.
Čas vypršel, soutěž byla ukončena. Součty byly rychlé,
ale před slavnostním vyhlášením následovala hostina, kdy
zkušení rybáři, členové Rybářského spolku z Janové,
přichystali pro děti doslova hody, při kterých přecházel
zrak, a žaludky zcela určitě dělaly kotrmelce. Zatímco si
děti opékaly špekáčky, přikusovaly meloun a k tomu se
olizovaly nad báječnou zmrzlinou, v břiše se jim
připravoval sanitární den. Ale rybář musí něco vydržet.
Přišla chvíle nejočekávanější, vyhlášení vítězů. Na
prvním soutěžním dětském rybolovu v Janové si vítězství
vylovil Štěpán Babovec. Druhé místo obsadil František
Spurný a třetí Petr Svoboda. Všichni z jižního břehu
janovské louže. Ale protože janovské rybáře sponzorsky
podpořila obec, koloniál Kotrlová a kavárna ZZJM, kteří
dovedou ocenit dobré nápady, dostali k již vyjmenované
hromadě pamlsků poháry a diplomy úplně všichni
soutěžící. Nechyběla ani taštička s dalšími mlsotami a
celkový vítěz dostal dozlatova vypečenou bábovkovou
rybu od vyhlášené janovské kuchařky Marušky Olšákové.
Babička Vašťáková zase donesla krabici svatebních
koláčků a mimo rybářů ruku k dílu přiložila i řada občanů,
kteří se nenechají dvakrát prosit a místo přitroublého
klábosení na sociálních sítích neváhají, když se jedná o
zábavu, pro děti pak dvojnásob. Díky všem těmto
nadšencům malí rybáři, ale i všichni diváci, prožili velmi
pěkné sobotní dopoledne. Petrův zdar!
text a foto: Radomír Dolanský
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ROCK A MYSLIVECKÉ SPECIALITY
V JANOVÉ
Myslivci z Janové a Ústí letos opět zopakovali úspěšnou
akci s odpolednem plným výběrového mysliveckého
jídelníčku, dětskou zábavou a večerem plným rockové
muziky.
Jak už je při těchto akcích zvykem, přišli potěšit svůj
žaludek kastrólkoví návštěvníci. Přišla i řada rodičů a
prarodičů s dětmi, cyklisté i náhodní kolemjdoucí. Večer
je vystřídali rockoví pařmeni.
Na mysliveckých akcích není nouze o účast. Jak
odpolední tak noční. Není to jen díky výbornou
organizaci, i když je především ona základem všeho
úspěchu. Krédem myslivců je od začátku do konce
spokojenost hostů, což se jim opakovaně daří. Ale
především – z akcí myslivců nečpí to, co z řady jiných
v regionu, vyždímat hosta z peněz až na kost. Ať už
začneme u vstupného, které hned při příchodu nevytrestá
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peněženku příchozích, odpoledne je dokonce jen
dobrovolné, tak třeba u prodeje mysliveckých specialit, kde
bez přehánění při nákupu dvou porcí, oproti cenám
v restauraci, ušetříte na třetí. A to je už co říci! I tekuté
potěšení se vymyká zvyklostem zábav, kdy myslivecká
cena zůstává na hospodské hladině, a zdaleka nepřipomíná
ceny, jako byste si objednali pivo na Gerlachovském štítě.
Rocková noc v Janové rovněž nezvykle cílí na veškeré
věkové kategorie. Proto začíná již odpoledne, aby se mohly
vyřádit děti, aby si popovídali senioři, kteří nejsou zvyklí
na sebe hulákat při tvrdém rocku. Prostě aby byl spokojený
každý návštěvník akce myslivců z Janové a Ústí. A že je
kuchyně myslivců vyhlášená, dokazovaly fronty těch, jak
bylo již vzpomenuto, kteří místo za zábavou přitáhli
z domu hrnce, aby se lahůdkami nacpali doma u televize.
Ti, kteří si pošušňávali na místě, se neolizovali jen za
ušima, ale kolem dokola. Co však teprve noční porce
uzených žeber? Tolik údajně nezdravých, ale vynikajících
pochoutek na jednom místě. Mňam! A důkaz kvality? Nad
ránem to u stánků vypadalo jak u snědeného krámu.
Původně myslivci připravili pro děti střelbu ze
vzduchovky na statický terč, pohybující se cíl a na
divočáky, což je v posledních měsících ve Zlínském kraji
sport číslo jedna. Ovšem v nekončící frontě se brzy
mezi dětmi tlačili jak dorostenci, tak i dospělí. Jako vždy,
střelba ze vzduchovky je na mysliveckých akcích zábava
číslo jedna.
Jako první nastoupila do ringu kapela No koment, která
hrála už od šesté hodiny odpolední. Skupina No koment je
poskládaná takřka ze všech světových koutů okresu a díky
bubeníkovi Vítu Kopeckému je v ní zastoupena i obec
Janová. Poněvadž nevystupovali v Janové poprvé a jejich
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zásoba skladeb, tedy playlist je stylově poměrně široký,
přijímá skupinu vstřícně široké publikum. Takže No
koment určitě zpříjemnili odpolední a podvečerní čas řadě
přítomných.
Syrový rockový hlas z Hornolidečského regionu, nová
krev za bicími jako elektrizující voda živá, to nemůže být
nikdo jiný než kapela Headmaster, která stále častěji
dobývá pódia na Vsacku. Ti, kteří se i ve stávajícím vedru
toužili osvěžit tancem, přestože se většina vsedě
osvěžovala jinými úžasnými vynálezy lidstva, nastoupili na
taneční ovál, aby vzdali hold své oblíbené kapele.
Frontman kapely Petr Škrabal, není jen výborný rockový
zpěvák, ale především perfektní šoumen (česky to zní asi
jako showman), a tak není divu, že dovedl levou zadní
fanoušky kapely k šílenství. V tom jej na plné pecky
doprovázeli chlapi z kapely, kteří se navzájem doplňují a
výsledek s kapelou Headmaster zní jednoznačně – Show
Must Go On – Šou musí pokračovat.
Hodinu duchů oslavili příchodem rockeři z Hovězí –
Dewer. Ogaři se docela rychle dostávají do rockového
povědomí na Valašsku, což dokazuje jejich zábavová
šňůra. Po Janové následuje Vsetín, Francova Lhota,
Bratřejov. Kapela je darem pro zábavy, kde se sejdou jak
rockoví pamětníci, tak rockový potěr. Jejich playlistu
převažují hity české rockové kuchyně od dob, kdy dnešní
padesátníci a výše jako puberťáci šíleli při Katapultech, po
dnešní lahůdky. Neexistuje snad pařmen, ať dítě nebo kmet,
který by nehulákal zároveň s kapelou Dewer pecky jako
Tohle je ráj, Šípková Růženka, Hlupák váhá, Proč zrovna
ty nebo profláklé a přesto stále úžasné Eldorádo od Walda
Gangu. Toto všechno a ještě mnoho dalšího nabízí
hovězská kapela Dewer.
Do hluboké noci a pak až blizoučko svítání bavila akce
myslivců z Janové a Ústí všechny, kteří si přišli posedět,
zatančit, zalabužit. Akce Mysliveckého spolku Janová –
Ústí poskytují všeho řečeného dostatek.
text a foto: Radomír Dolanský

VELKOLEPÉ OSLAVY 120. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ SDH JANOVÁ
Přídavné jméno velkolepé si může každý vyložit různě.
Ovšem pro obec velikosti Janové si oslavy založení
místního hasičského sboru toto označení bez jakékoliv
nadsázky zaslouží. A to i v porovnání s oslavami sborů
v okolí lze jednoznačně prohlásit, že Janová se může
pyšnit.
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Od devíti hodin ráno vyhrával pro občany hasičský
budíček prostřednictvím obecního rozhlasu, aby
nezapomněli na velký den, kdy byla v roce 1897
sedmnáctého září díky učiteli Josefu Zelinkovi za podpory
starosty obce Pavla Kužela a obecních radních založena
Jednota hasičská v Johanové. Jak dokládá dopis císaři
Františku Josefovi I., již před 120 lety dobrovolní hasiči
hledali sponzory, kde se dalo:
Vaše Veličenství, nejmilostivější pane.
Po trapných zkušenostech odhodlali se zdejší občané
zřídit dobrovolnou hasičskou jednotu v obci Johanové u
Vsetína (Morava). Obec Johanová je malá a chudá, ale
nebezpečí ohně velice vystavená, protože stavení je
pohromadě. U Vašeho Veličenstva nalézají milionové po
půl století všeobecné otcovské péče a tisíce lidí těší se
zvlášť v hojné podpoře ve svých potřebách. I my se ve své
tísni obracíme nejponíženější k trůnu Vašeho
Veličenstva a pokorně prosíme, náš Pane Nejmilostivější,
ráčiž blahosklonně přispěti nám
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milostivým darem ku zřízení hasičského náčiní, neboť
sami na sebe nejsme odkázáni výzbroj sobě opatřiti.
Bůh ochraňuj nám milého panovníka do nejzazších let,
abychom s miliony poddaných mohli žehnat
otcovské péči jeho.
Dobrovolná jednota hasičská v Johanové dne 25. března
1898.
Zahájení oslav proběhlo za účasti řady hostů z okolních
SDH na slavnostní schůzi sboru. Jednatel SDH Janová
Karel Janiš přivítal za Okresní sdružení hasičů Tomáše
Filu a s manželkou Kateřinou zároveň za SDH Hovězí, za
okrsek č. 1 Vsetín Jana Bělíčka, dále hosty za SDH Vsetín
– město, SDH Liptál, Rokytnice, Ústí, Semetín, Jasenka,
Lhota u Vsetína. Přítomní dále potleskem přivítali starostu
obce Janová Jana Machalce, předsedu TJ Tatran Janová
Dušana Bazalku a Taťánu Hradovou, redaktora
Janovských listů Radomíra Dolanského.
V následujícím programu starosta SDH Janová Jiří
Pončík přiblížil přítomným nelehkou cestu dobrovolných
hasičů v obci od založení, do dnešních dnů. Dnes se
janovští hasiči můžou chlubit úspěšnými družstvy
přípravky, mladší a starší hasičské mládeže a poměrně
nedávno, poprvé v historii sboru v Janové, vzniknuvším
družstvem žen. To vše pod vedením velitele SDH Janová
Richardem Machalcem a jeho manželkou Janou za pomoci
Aleše Čably.
Poté byla předána ocenění bratrům Petru, Pavlovi a Aleši
Olšákovým, Karlu Trlicovi, Karlu Machalcovi, Ladislavu
Mackovi, Janu Machalcovi, Richardu Machalcovi,
Stanislavu Chudějovi, Josefu Holcovi, Jaromíru
Zbrankovi, Karlovi Janišovi, Jiřímu Pončíkovi, Františku
Pončíkovi, Magdaleně Trlicové a Karlu Šimarovi.
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Následovaly zdravice hostů, kdy byli janovští chváleni
především za úspěšnou činnost s mládeží a taky družstvo
žen bylo pro své úspěchy během krátké doby existence
obdivováno. Pak přišel na řadu slavnostní oběd a po krátké
přestávce došlo na fotografování před hasičskou zbrojnicí.
A poté již začaly zajímavé ukázky pro veřejnost.
Jako první se předvedli zkušení matadoři řemesla
dobrovolného hasičského při zásahu s historickou
stříkačkou z roku 1899, která je nejen zcela funkční, ale
navíc je z převážné části z původních částí. Před útokem
jim k dobré náladě vyhrávala kapela Hověžanka, která pak
doprovázela celý odpolední program. Akce sklidila velký
potlesk diváků, kterých rychle přibývalo, a brzy se počítali
na stovky, což byl pro dobrovolné hasiče dík největší.
Po krátké přestávce se rozezvučela siréna, která
svolávala nejen hasiče k dálkové dopravě vody, nebo jak se
v hasičském slangu říká, dlouhé vody či tažení vody, ale i
další diváky. Zásahové vozy přijížděly do obce se
zapnutými sirénami, takže kdo nevěděl, o co kráčí, musel
nabýt dojmu, že hoří polovina Janové i s okolními lesy.
Akorát oheň a kouř se naštěstí nedostavili. Jako první se
obcí prohnala přibližně rok stará cisterna SDH Hovězí,
která jela přímo k místu požáru. Následovalo ji zásahové
vozidlo Johanka hasičů z Janové, kteří začali okamžitě
chystat ponorné čerpadlo a tahat hadice. Mezitím přijížděly
další zásahové vozy z Jasenky, Dušné, Rokytnice, Lhoty u
Vsetína, Semetína a Vsetína.
Na každém stanovišti se chystaly mašiny k dálkové
přepravě vody. Došlo i k závadám, kdy se prověřuje
připravenost zásahových sborů především. Praskla-li
hadice, okamžitě došlo k její výměně a boj s časem
pokračoval. Děti kulily oči, dospělí uznale pokyvovali
hlavami. Teprve zblízka všichni viděli, jaká dřina a někdy
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z Ostravy, která hraje rockové hity převážně na akustické
nástroje. Nedílnou součástí kapely je i violoncello, čímž
získává celkový projev zajímavý zvuk.
Po tomto vystoupení bavila do pozdních nočních hodin
všechny přítomné v Janové již známá a kladně přijímaná
kapela No koment, která se střídala s DJ Kubou Švagerou.
Hasiči oslavili 120 let trvání sboru opravdu důstojně a
diváci i hosté se určitě velmi dobře bavili.
text a foto: Radomír Dolanský

JANOVSKÉ ŠEDESÁTKY HASIČSKÉ
MLÁDEŽE JIŽ PODRUHÉ
i nebezpečí je dobrovolně ve svém volném čase chránit
dokonce i těch pár troubů, kteří pokaždé lamentují, že
investice do dobrovolných hasičů jsou vyhozené peníze.
Dnes se však mezi borci a borkyněmi pohybovali lidé, kteří
tleskali umění obětovat se po generace pro jiné.
Požár byl uhašen, výzbroj sklizena a již se řadil
slavnostní průvod. Vlajky hasičů a obce v čele, za nimi pak
hasiči, Hověžanka hrající do kroku, hasičská mládež,
zasahující družstva a technika. Slavnostní nástup a
zhodnocení na hřišti ukončili první část oslav. Po rozchodu
čekal na všechny kotel originálního hasičského guláše.
Hasičský proto, že jeho pikantnost každého donutila
poctivě hasit útroby. Komu byl guláš málo, čekaly jej uzené
klobásy nebo uzená žebra.
Před diváky předvedli své zkušenosti v požárním sportu
mladší hasiči. Jejich útok si vysloužil bouřlivý potlesk.
S nadšením tleskal i poslanec Petr Kořenek, o němž je
známo, že o volných víkendech velmi často zavítá mezi
valašský lid.
Ale to už přijeli profesionální hasiči ze vsetínské posádky,
aby divákům předvedli, jak probíhá vyprošťování osob
z havarovaného vozidla. Místo nehody takřka neprodyšně
obstoupili diváci a s velkým zájmem sledovali práci, kterou
si nikdo nepřeje zažít na vlastní kůži. Zásah provázel
mnoha zajímavými informacemi člen HZS Vsetín Honza
Malý. Tentokrát byli pasažéři zachráněni.
Sotva skončila jedna úžasná podívaná, přijeli členové
Policie ČR v části svého vozového parku. Předvedli i
vybavení policistů. Děti stály frontu, aby si po vzoru
civilistů z BMW i8 taky poseděly v policejním voze.
Dospělí zase mudrovali, že oficiální posezení na zadních na
zadních sedadlech by si s radostí odpustili.
Pak už se jen slavilo. Janová přivítala skupinu Acoustic

Celkem 92 dětí přijelo soutěžit ze všech koutů Valašska
do Janové na druhý ročník Janovských šedesátek. Na děti
čekaly dvě identické dráhy, subtropické vedro, ale i
vychlazené nápoje a pro hladové rovněž skvělý výběr
pochutin.
Akci sponzorsky podpořil Zlínský kraj, společnost
Synot Tip, a.s., která poskytla Janové sponzorský dar
ve výši 200.000 Kč na činnost mládeže a spolků, dále
společnost Baur, Raiffeisen Bank, obec Janová a
Richard Machalec.
Že všechno fungovalo jako po másle…, no, dneska
raději po sádle, se zasloužili třeba tatínkové a maminky
hasíčat. Velký hold patří rozhodčím, kteří v klasicky
úmorném vedru, jež zde emigrovalo z Afriky, vydrželi a
pozorně sledovali výkony přeborníků. A co teprve
dodavatelé kalorií u čepu orosených limonád a narezlé
pochoutky dospělých nebo maminy vyrábějící tak
mňamózní palačinky, že jim od nedočkavců hrozilo
utržení rukou.
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Kdo neví, tak Janovské šedesátky jsou soutěží, kde mládež
na šedesátimetrové trati překonává překážky a plní různé
úkoly dle věkové kategorie. Tak třeba ty nejmenší děti,
minipřípravka, v kategorii do šesti let, musí překonat
vertikální překážku, kladinu, zapojit hadici do rozdělovače,
spojku, připojit proudnici a i s ní hurá do cíle. Jako jediné
můžou mít doprovod. Starší děti mají vyšší překážky,
především starší žáci, nesou a tahají přes kladinu dvě
hadice…
Hasičům z Janové a jejich přátelům, kteří vždycky rádi
přijdou vypomoci, se opět podařilo pořadatelsky výborně
zabezpečit průběh soutěže. Což je reklamou především pro
místní SDH, ale i pro obec jako takovou. Je to důkaz, že
zde pořád máme lidi, kteří dovedou přiložit ruku k dílu,
aby si pak mohli někde přečíst kritiku od těch, kteří jen
mlátí prázdnou slámu zalezení věčně doma.
I když ani v jedné kategorii se janovská hasičská
mládež neumístila na bedně, určitě se za své výkony
nemusí stydět. Vítězstvím těchto mladých hasičů
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a hasiček už je jednoznačně jejich odhodlání bojovat
v takto náročných disciplínách a učit se nejvzácnější
vlastnosti mezi hasiči, moci se zcela spolehnout na své
druhy i v té nejsvízelnější situaci.
Tak například v nejpočetnější kategorii přípravek, kde
závodilo celkem 31 soutěžících, se umístila na vynikajícím
čtvrtém místě Veronika Sůvová. Její bratr David obsadil
desáté místo, další v kategorii byla Ema Hromadová na 20.
místě, Jan Hromada na 23. místě, 28. Natálie Horáková,
29. Miroslav Žlebek a 31. Kamila Kopecká.
Mezi staršími žákyněmi se na výborném 5. místě
z celkových dvaceti soutěžících umístila Adéla Kubicová,
na 11. místě Michaela Eliášová a 16. Valentýna Kostková.
V mladších žácích se na 13. místě z celkových třinácti
soutěžících umístil Simon Vaculín.
text a foto: Radomír Dolanský

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

VODĚNÍ BARANA 2017
V proudech vody padajících z nebe vodili hasiči v Janové
dům od domu barana, aby učinili zadost lidové tradici a
udělali radost těm, kteří dodnes slaví tímto způsobem
hodový den.
Letos připadlo pořadatelství oslav na Sbor
dobrovolných hasičů Janová. Po organizaci 120. výročí
založení hasičského sboru a Janovských šedesátkách, kde
soutěžila bezmála stovka dětských hasičů, by se mohlo
zdát, že zorganizovat oslavu hodů bude brnkačka. Chyba
lávky. Kapela Hověžanka se sice objednává s takřka
ročním předstihem, ale sehnat lidi, kteří půjdou za
maskovanou chasu, bývá tvrdší oříšek.
Tentokrát byl však průvod masek mnohem bohatší než
v uplynulých letech. Především díky hasičskému dorostu,
ale i ženám a mužům z družstev hasičského sportu a
samozřejmě starostovi, veliteli a zástupci starosty sboru.
Přestože meteorologové již v týdnu strašili na neděli
trvalým deštěm na Moravě, hasiči byli připraveni v plné
polní. Po ránu déšť dokonce ustal, a tak si všichni mnuli
ruce, jak parádně ty oslavy začínají.

Chasa doprovázející muzikanty byla složená z velmi
roztodivných individuí. Vůdcem byl samozřejmě baran,
sic mladý a ještě bez rohů. Druhou nejdůležitější osobou
byl vodič baranový, tentokrát příšera ze šera. Pak jsme zde
mohli zahlédnout v pruhovaném mundúru uprchlou
Bonnie Parkerovou ze slavné zločinecké dvojice Bonnie a
Clyde. Zástupem poletovala Myška Hryzka, vzácná
pandice valašská, snové víly připomínající francouzské
pieroty, člen přepadového komanda, lump s koloběžkou a
indiánky, které emigrovaly před bílou kůží z prérií za
ohnivou vodou na Valašsko. Do latě všechny stavěl
pantáta řezník a abatyše, která však brzy propadla
trnkovému ďáblu stejně jako Flinstoun v manželčině
paruce.
Idylu veselých hodů brzy přerušily proudy padajících vod,
kdy si mohli všichni vespolek zazpívat temně hučí
Niagara. Když přijedou hasiči s vodou, bývá to takřka
vždy šťastný okamžik. Ovšem když přišla voda na hasiče
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na hody, bylo to úplně o něčem jiném. Co však na celé
ekipě bylo úžasné, že nikdo nedezertoval. Přestože po
půlhodince celá chasa vypadala jako banda vodníků, hody
si vzít nedali. V lijáku postupovali i nadále dům od domu
a sváděli boj s nepřízní počasí. Zavřené dveře tam, kde se
dříve otvíraly, vyvážilo milé gesto poměrně nových
obyvatel zpoza Jednoty, kteří před odjezdem přijeli
k průvodu, aby jej podarovali láhví kvalitního moku. To
se v dnešní době opravdu cení.
Podobně odvážní byli i občané, kteří hrdiny z řad
hasičů nenechali na holičkách. Vycházeli z domů a vítali
je s tácy plnými sladkých a slaných pochoutek. Dospělým
tentokrát přišla trnéčková dvakrát vhod, mládež usrkávala
horký čaj. Slavilo se, tančilo, sousedé se spolu veselili, jak
to má o hodovém dni býti. Dokonce i beránek si kopýtkem
klepal s muzikanty do taktu, zatímco šíleným ochráncům
slézaly nehty. I muzikanti vzpomínali, že si na takový
lijavec o hodech nevzpomínají.
Přestože Janová slavila svoje hody, stala se z akce
oslava tvrdých hasičů, které jen tak něco nezdolá.
Především mládeži patří hluboká poklona za výdrž.
Janové vyrůstají opravdu skvělí ochránci a baviči.
text a foto: Radomír Dolanský

VÝLET DO ŽÍTKOVÉ
Turistická sezóna je v plném proudu, a i když Zdenka a
Staník Chudějovi pro nás turisty vytvořili celoroční plán
akcí, vždy nás dokáží znovu překvapit a pozvou nás na
místa, která sami navštívili a rádi se podělí s ostatními o
nové zážitky. Nebylo tomu jinak ani v sobotu 10. června,
kdy jsme sice s dešťovými mraky nad hlavou, ale v dobré
náladě vyrazili směrem k Valašským Kloboukům.
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Cíl cesty Moravské Kopanice, obec Žítková.
Cesta byla napínavá, neboť autobus chvílemi sváděl
boj s táhlým stoupáním. Turisté, kteří podávali dobroty u
zadních dveří, budou dlouho vzpomínat na létající kávu.
Po půl desáté jsme dorazili na poklidné místo, kde se téměř
zastavil čas. Za mírného deště jsme vyrazili na
nenáročnou, krátkou trasu do obce Žítková. Cesta sevřená
krásnými oblými kopci Bílých Karpat byla sama o sobě
příjemným odpočinkem a vzbuzovala v nás zvědavost, co
nás čeká na jejím konci.
Dům poslední žítkovské bohyně Irmy Gabrhelové. Pro
ty, kterým není cizí divadlo či literatura, pojem Žítkovské
bohyně mnohé napoví. Na místě nás přivítal pan Mizera,
jenž opuštěný dům před časem koupil, uvedl jej do
původního stavu, aby umožnil širší veřejnosti nahlédnout
do osudů a životů lidí, které obestírá tajemno a schopnosti,
které, nebýt vydání knihy paní Tučkové Žítkovské
bohyně, by zůstaly před námi ostatními navždy skryty.
Jak popsat místo, které vzbuzuje touhu po poznání,
vědění i velký respekt, je úkol nelehký. Průvodce nás
obeznámil s historií kraje a osudy těch, kteří zde žili
naprosto odděleně od ostatního světa, měli svůj vlastní
folklor, zvyky, žili skromně velmi těžký život sevřeni
horami, kde každé políčko bylo darem, který znamenal
život pro rodiny s mnohdy až patnácti dětmi. Jejich
matkami byly právě ony žítkovské bohyně, vědmy s
léčitelskými schopnostmi, které byly vyhledávanou
pomocí nejen v tomto kraji, ale i za hranicemi naší země.
Jejich bohování bylo předáváno z generace na generaci a
bohužel bylo také trnem v oku jak církvi, tak
předcházejícím režimům.
Lidé si od bohyní drželi právě pro to tajemno velký

JANOVSKÉ LISTY

strana 16
Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili na místní farmě a
koupili si vynikající ovčí sýry, podnikli jsme návštěvu
místního infocentra, u kterého nás velmi zaujal odstavený
kontejner s odloženými věcmi několik desítek let starými,
což opět nasvědčovalo tomu, že se zde zastavil čas. Naše
putování jsme ukončili občerstvením v hospůdce v
Bojkovicích a kolem 16. hodiny se vydali na cestu k
domovu.
Odjeli jsme se vzpomínkou na místo, které nás bude
stále přitahovat svou energií a tajemnem. I když poslední
žítkovská bohyně mezi námi už není, je pravděpodobné, že
své umění bohovat předala některé ze svých dcer či
vnučkám, které své schopnosti v budoucnu buď projeví,
nebo navždy uschovají v sobě jako dědictví výjimečnosti.
text: Martina Výkrutová, foto: Jana Pončíková, Ing. Lenka
Trlicová

ČESKÉ ŠVÝCARSKO

odstup, jiní, např. nacisté o ně jevili velký zájem, neboť se
domnívali, že se jedná o pokrevně spřízněné se
starogermánskými
kněžkami,
které
disponovaly
obdobnými schopnostmi. Ať tomu tak bylo, či byla
přímou předchůdkyní žítkovským bohyním Kateřina
Shánělka z nedalekého Uherského Hradiště, jejíž osud měl
být kolem roku 1630 zpečetěn na hranici právě za
čarování, se asi již nedozvíme. V domě té poslední, paní
Irmy, je nepopiratelně stále její duch a energie, kterou
mnozí pocítili na vlastní kůži.
Zda na Moravských Kopanicích docházelo ke střetu
bílé a černé magie, dnes už nikdo nezjistí. S odchodem té
poslední bohyně v jejích nedožitých 96 letech zřejmě
definitivně odešlo i umění léčitelství, čarování, bohování,
přesahující dimenzi chápání pro ostatní smrtelníky a
navždy dodalo tomuto kraji nepopsatelný pocit čehosi
výjimečného, nepojmenovatelného, vzbuzujícího respekt.
Působení energie a sil, které zde bohyně zanechaly,
umocněné krásnou přírodou, tady budou vždy přitahovat

Jak popsat další z perfektně zorganizovaných výletů, když
zajímavostí a zážitků bylo nemálo, a jistě by si i tato
výprava zasloužila několik popsaných listů. Chci proto
přiblížit alespoň to nejzajímavější z dlouze plánovaného
třídenního výletu do Českého Švýcarska, který jsme
podnikli v červenci opět v hojném počtu.
Program byl opět skvěle naplánován. Viděli jsme
alespoň část nejznámějších míst tohoto kraje. Čekala nás
několikahodinová cesta, proto byl odjezd naplánován časně
zrána. Mnozí cestou ještě podřimovali. Někteří začínali
výbornou kávou a dobrotami a v dobré náladě se těšili na
první zastávku, na které jsme vyzvedli průvodce Aleše,
který nás provázel již vloni na Šumavě. Radost ze shledání
byla oboustranná. Byla zárukou, že i tentokrát o nás bude
pečovat zkušený profesionál a pohodář a bude
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pečovat zkušený profesionál a pohodář a bude opět na co
vzpomínat.
Prvním zastavením byla čedičová Panská skála v
Kamenickém Šenově, místo známé z pohádky Pyšná
princezna. Je nejen zajímavou raritou tohoto kraje, ale pro
nás bylo místo také příjemným odpočinkovým zastavením
na cestě k cíli. Zprvu nenáročná písčitá stezka v
Jetřichovicích se brzy stala zkouškou pro naše kolenní
klouby. Stoupání po písčitých schodech ke krásným
skalním vyhlídkám ale stála za to. Mnozí to nevzdali a
vystoupali až k místům nejvyšším a zvládli i náročnou
cestu zpět.
Odměnou nám mělo být posezení a občerstvení v
místní zahradní restauraci, kde nás ale zaskočila ne příliš
ochotná obsluha. Jiný kraj, jiný mrav. Pokud jste již
dojedli a dopili, odejděte a uvolněte místa. Zlaté Valašsko,
kde panuje atmosféra mnohem příjemnější. Vše jsme ale
vzali s úsměvem a těšili se do penzionu Les v Srbské
Kamenici, kde o nás bylo dobře postaráno. Po krátkém
odpočinku jsme se sešli na terase u dobrého moku a s písní
na rtech završili náročný den.
Po vydatné snídani a se sluncem nad hlavou jsme vyrazili
k nejznámějšímu skvostu Českého Švýcarska, k Pravčické
bráně. Příjemnou lesní pěšinou jsme plni očekávání
dorazili k místu, které jsme mnozí znali pouze z fotografií.
Zanedlouho se před námi objevil krásný přírodní úkaz,
největší pískovcová brána v Evropě, dosahující výšky 21
metrů. Tento skvost jsme mohli obdivovat z různých úhlů.
Přesto, že výstup na nejvyšší plošinu nebyl možný,
obdivovali jsme bránu alespoň pohledem vzhůru nebo si
dopřáli procházku na okolní výhledy. Na tomto místě
bychom se zdrželi déle, ale čekaly nás další přírodní krásy
a proto jsme se svižným
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krokem kolem pískovcových skal vydali opět na cestu.
Ostré slunce nad hlavou a vysoká teplota, podmínky
pro mnohé velmi únavné. Naše skupina se začala pomalu
dělit na menší skupinky. Na smluveném místě byli ale
všichni včas. S potleskem jsme jásali, když se náš
kamarád Jožka Pisklák objevil sice jako poslední, ale s
maximálním nasazením skupinu došel. Dnes na našich
výpravách chybí, a kdybychom mohli, znovu bychom mu
za takový sportovní výkon potleskem složili poklonu.
Po radostném shledání jsme se autobusem přesunuli
na místo, které nás dovedlo ke skalní Edmundově
soutěsce, kde již na výpravu čekaly loďky s kormidelníky
hýřícími vtípky a výklady plnými zajímavostí. Zážitek
skvělý! Kde jinde zažijete vodopád na povel. Stačí
zatáhnout za lano. Klidnou plavbu po zelené hladině
prolomily až foukací harmoniky míjejících se
kormidelníků s melodií ústřední písně z filmu Vinnetou.
Touto tečkou byla plavba u konce a dál jsme museli po
svých stezkou kolem skal a řeky Kamenice do Hřenska,
nejníže položenému místu v ČR.
Po příjemném zážitku z plavby jsme navštívili
restauraci, kde jsme opět narazili na velkou neochotu
personálu. Došly sklenice, kuchař nestíhal, číšník také ne,
pivo nikde, němečtí turisté jen zírali, co se děje. Žízeň v
parném dni naštěstí nikoho nezlomila a dovedla nás až k
samotnému Labi. Poblíž jsme se dočkali i příjemného
zastavení u občerstvení a obsluhou, která byla konečně,
jak se patří.
Po návratu do penzionu jsme vše prodiskutovali,
zasmáli se a začali pomalu balit. Ráno jsme opět vyrazili
brzy, čekala nás návštěva zámku Děčín. Navštívili jsme
výstavu květinových aranžmá od úspěšných českých
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floristů. Na nádvořích nám oči přecházely ze spousty
dobrot a specialit, které jsme si mohli nakoupit. Zhlédli
jsme středověký souboj rytířů. I když bychom rádi v této
příjemné atmosféře setrvali déle, čekal nás ještě výstup na
skalní vyhlídku s výhledem na Labe. Pak už jsme se
vydali na cestu domů.
Krátce jsme se ještě zastavili v Ústí nad Labem, také
s vyhlídkou. Následovala ještě krátká návštěva
areálu vyřezávaných soch, kde jsme se dobře pobavili a
pořídili spoustu veselých snímků. Projeli jsme Prahou,
míjeli horu Říp, stihli i zastavení na večeři.
Cesta uběhla rychle a bez problémů a věřím, že na
místa našemu kraji tak vzdálená, budeme rádi vzpomínat.
Společně jsme již navštívili mnoho míst, čelili nepřízni
počasí, zvládli náročné trasy a mnohdy pokoušeli vlastní
síly. Vždy se ale na závěr ukázalo, že největší síla tkví v
lidskosti, soudržnosti a parťáctví, na které mohou být
janovští turisté právem hrdí.
Poděkování za tento krásný výlet patří nejen Zdence a
Staníkovi Chudějovým, ale také CK Valaška, panu řidiči,
průvodci Alešovi a každému z Vás, co jste výlet
absolvovali, neboť jste byli včas tam, kde jste být měli,
kde bylo potřeba a s nadhledem a optimismem jste si
dokázali společně užít místa, na která Vám zůstanou
příjemné vzpomínky.
text: Martina Výkrutová, foto: Ing. Lenka Trlicová

VÝLET NA SVATÝ HOSTÝN
Na první prázdninový výlet jsme se vydali 12. července.
Naším cílem bylo nejvíce navštěvované moravské
mariánské poutní místo Svatý Hostýn, které bylo
magickým místem již starých Keltů, kteří na kopci
postavili obranné hradiště 200 let před Kristem. Místo je
též nazývané „moravským Řípem“.
Na vlakové zastávce v Janové se nás sešlo celkem
devatenáct. Nižší počet byl zřejmě způsoben časem
dovolených, ale nakonec se ukázal jako výhoda, neb jsme
využívali hromadných dopravních prostředků, které jsme
většinou zaplnili.
Ze Vsetína jsme vyrazili do stanice Valašské Meziříčí
rychlíkem, kde na nás již čekal osobní vlak, kterým jsme
se dopravili do Bystřice pod Hostýnem, odkud naše cesta
pokračovala autobusem přímo na Svatý Hostýn. Od
zastávky autobusu jsme již pokračovali po svých po
schodech vzhůru k bazilice Nanebevzetí Panny Marie.
Schodiště je dlouhé 242 metrů a tvoří je 250 schodů se
jmény dárců. Je lemováno množstvím stánků
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s občerstvením a upomínkovými předměty. Po zdolání
schodů jsme na vrcholu udělali krátkou přestávku,
abychom si po výstupu trošku vydechli a posilnili se dle
uvážení z vlastních zdrojů nebo využili nabídky stánků
s občerstvením. Pak jsme se vydali na obhlídku
posvátného místa. Ze zajímavostí, které místo nabízí,
jsme zvolili čtyři nejhlavnější, a to:
- Hostýnský chrám Nanebevzetí Panny Marie
Chrám byl postavený na místě nejstarší mariánské kaple
z roku 1635. Základní kámen byl položen v r. 1721,
stavba trvala 27 let. Chrám byl vysvěcen v r. 1748. Podle
josefínských reforem byl chrám v r. 1787 zrušen a byl
určen k zániku. Obnova zchátralé stavby začala v r. 1841
a v r. 1845 byl chrám znovu vysvěcen.
- Sarkandrovu kapli
Menší novobarokní kaple z r. 1889 vzniklá přestavbou
kaple z r. 1658. Oltářní obraz i nástěnné malby od A.
Kiiniga zachycují život sv. Jana Sarkandra. Ve štítu je
kamenná socha Bolestné Pany Marie olomouckého
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- Jurkovičovu Křížovou cestu
Cesta obsahuje celkem 13 zastavení. V r. 1904 předložil
Jurkovič plány kapliček i ostatních plánovaných staveb a
téhož roku se začalo stavět XIII zastavením. I. zastavení
bylo dokončeno v r. 1933.
- rozhlednu Františka Josefa I. s kaplí Svatého Kříže
Základní kámen na nejvyšším bodu hory (735 m nad
mořem) položil 1. 9. 1897 císař František Josef I. O
stavbu rozhledny se zasloužil především spolek kněží
nazvaný Matice svatohostýnská. Svému původnímu účelu
sloužila do roku 1957. Zpřístupněna veřejnosti byla
poprvé po 30 letech až v roce 1987. Rozhledna prodělala
během své existence mnoho oprav a měnila i svou výšku.
Dnes je vysoká 15 m a má 60 schodů. Tuto historickou
dominantu ruší moderní stavba, větrná elektrárna z roku
1994, která byla postavena jen pár desítek metrů od
rozhledny.
Po skončení prohlídky jsme všichni svorně zamítli
možnost k návratu využít stejné dopravní spojení hned a
odsouhlasili procházku krásnou přírodou na vrch Tesák.
Teprve odtud jsme jeli autobusem do Vsetína. Šest
kilometrů dlouhá avizovaná procházka se nakonec
ukázala jako jedenácti kilometrová, ale nikomu to
nevadilo. Všichni jsme trasu v dobré náladě zvládli a na
Tesák dorazili s dostatečnou časovou rezervou, abychom
se před příjezdem autobusu stačili ještě občerstvit
v místní restauraci.
První prázdninový výlet se nám moc líbil a všichni jsme
se shodli na tom, že by bylo škoda se o prázdninách
nescházet. A tak, když se nás Zdena Chudějová zeptala,
zda výlety v době prázdnin organizovat, jednohlasně jsme
byli pro.
Závěrem nezbývá než poděkovat manželům
Chudějovým za opět perfektně připravený výlet.
text: Eva a Arnošt Šmahelovi, foto: Jana Pončíková

PLUSKOVEC
Dalším z našich výletů bylo červencové zastavení ve
Velkých Karlovicích v údolí Pluskovec. Opět jsme se
sešli v hojném počtu 34 osob včetně dětí, turistů nejen z
Janové, ale i ze Vsetína a z Ústí.
Cesta vlakem byla pohodová, veselá, pan průvodčí byl
velmi shovívavý a raději se ani nepouštěl do počítání,
kolik nás ve skupině vlastně vůbec je. Staník Chuděj se
ujal sčítání a naprosto profesionálně a s přehledem situaci
vyřešil.
Stejně tak nás vedl procházkovým krokem z Velkých
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Karlovic rozcestí Soláň do údolí Pluskovec, kde jsme
mohli obdivovat ručně vyřezávané sochy v životní
velikosti rozmístěné ve svahu pod penzionem Kyčerka.
Tento malebný koutek valašské krajiny není jen
odpočinkem pro turisty, kteří na Valašsku hledají klid v
dřevěných chalupách a krásnou přírodu.
Místo je díky dřevěným sochám především ukázkou
života a řemesel na venkově. Ukázkou prostého a mnohdy
těžkého života našich rodičů a prarodičů. Bystré oko si
jistě povšimne nejen toho, jaké řemeslo která socha
zobrazuje, ale vypovídají taky o tom, jak se lidé na
vesnicích dříve šatili, co k své práci potřebovali. V tvářích
některých soch se autorům podařilo vyjádřit emoce,
které odrážejí, jak byla pro prostý lid těžká práce
dennodenním údělem.
Sochy zde stojí, odolávají počasí i času, kolem nich
místy protéká potůček. Aniž bychom si to uvědomili, jsou
na této malé stráni předvedeny hodnoty našeho regionu,
folklor, tradice.
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Naše skupina se zastavila také u kapličky svatého Huberta,
patrona myslivosti. Na zhotovení oltáře uvnitř kapličky se
podílelo několik řezbářů a bylo použito dřevo jak dubové,
tak ořechové, jasanové, hruškové i mahagonové. Turisté si
mezi sochami nebo u kapličky našli chvilku k posezení a
odpočinku.
Někteří se šli podívat ke Kyčerce, k penzionu s pěknou
terasou, profesionálním personálem a především vynikající
kuchyní, což lze jen doporučit. Z tohoto místa vede několik
turistických a cyklistických tras Orientace je více než dobrá
díky velké mapě s digitálními údaji.
Po krátkém zastavení jsme se vydali zpět do Karlovic k
místnímu dřevěnému kostelu. Byli jsme mile překvapeni,
neboť nás uvedl mladý ochotný průvodce a věnoval nám
půlhodinu času i s přednáškou o vzniku kostela. V horku,
které panovalo venku, to bylo zastavení velmi příjemné.
Navštívili jsme infocentrum, dostali několik pozvánek
na nadcházející kulturní akce. Jednou z nich bylo
vystoupení Jožky Černého. Kdo byl, potvrdí zážitek veliký.
Naši krátkou pouť jsme ukončili v blízké zahradní
restauraci a v odpoledních hodinách se vydali vlakem zpět
do Janové. Výlet to byl sice krátký, ale příjemný a návštěvu
údolí Pluskovec můžeme jen doporučit.
text: Martina Výkrutová, foto: Jana Navrátilová

EXKURZE DO KOLAŘSTVÍ
V době letních prázdnin pro nás připravili manželé
Chudějovi další zajímavou aktivitu. Tentokrát to byla
exkurze do kolařství pana Augustina Krystyníka v Novém
Hrozenkově.
Vyrazili jsme krásného slunečného dne 3. 8. 2017. Někteří
si řekli: „Když do kolařství, tak na kole“, a vyrazili tedy po
místní cyklostezce směr Nový Hrozenkov. Ostatní
účastníci výletu přijeli vlakem. Obě skupinky se sešly
v centru obce a společně dorazily do kolařství v celkovém
počtu 19 osob.
Pan Krystyník nás přivítal a seznámil s historií firmy.
Tu založil jeho otec Pavel Krystyník v roce 1923. On sám
otci v dílně pomáhal již od dětství a po ukončení
základního vzdělání se vyučil v učebním oboru kolář,
kovář a podkovář. Po vyučení nastoupil do Výrobního
družstva Nový Hrozenkov jako stolař a jako absolvent
základní vojenské služby v roce 1974 začal pracovat ve
Zbrojovce Vsetín. Po sametové revoluci v březnu 1990 si
založil živnost a obnovil firmu svého otce.
Zpočátku pracoval sám a opravoval hlavně dřevěná kola
a staré žebřiňáky. Postupně práce přibývalo, proto

přijal tři zaměstnance. Pracovali zejména pro kostely –
tvořili lavice, zpovědnice, okna, dveře, oltáře apod. Dnes
je jeho práce velmi pestrá. Opravuje a renovuje, mimo jiné,
například automobilové veterány, u kterých vyrábí nejen
nová dřevěná kola, ale také karoserie z ohýbaného dřeva.
Princip ohýbání dřeva nám taky hned ukázal.
K jeho kuriózním dílům patří renovace dřevěného
trolejbusu a hokejka dlouhá 9 m, která je zapsána
v Guinessově knize rekordů a nyní je vystavena v muzeu
rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Na závěr se nám
pochlubil funkčním katrem umístěným na dvoře a
s připravovanou dřevěnou sochou Jarmily Šulákové.
Po skončení exkurze se někteří vydali osvěžit
k místnímu „Balatonu“, jiní do hospůdky na pivko. Čas
zbývající do odjezdu vlaku byl využit na prohlídku
Památníku Antonína Strnadla. V přízemí je umístěna stálá
výstava z jeho díla. V další místnosti památníku je
vystavena část exponátů z výstavy salašnictví a půdní
prostory jsou upraveny na galerii, kde se vystavují díla
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umělců, jejichž život a tvorba jsou spjaty s Valašskem.
Všichni jsme prožili krásný a obohacující den a už teď
se těšíme na další akce. Pokud máte zájem, můžete se
přidat k nám. Janovští turisté do svých řad přijmou
každého, kdo má zájem o přírodu, zajímavé exkurze i
kulturu.
text a foto: Ing. Lenka Trlicová

JANOVŠTÍ TURISTÉ NAVŠTÍVILI
KVĚTINOVÉ DNY V RATIBOŘI
Po náročném výletu a túře janovských turistů po
slovenských hřebenech Malé Fatry následoval hned druhý
den v sobotu 19. srpna zájezd do blízké obce Ratiboř. Jak
slibovali protagonisté akce, měl to být relax pro tělo i duši.
Pohodový výlet s kulturním a duševním zážitkem. A
skutečně tomu tak bylo. Výsledek předčil všechna naše
očekávání.
Zájezd byl rozdělen na dva hlavní programy. Nejprve
jsme po příjezdu do Ratiboře v místní sokolovně zhlédli
výstavu gladiol (mečíků) a dalších letniček. Výstava se
koná každoročně v rámci Květinových dnů, kterou pořádá
místní Základní organizace českého zahrádkářského svazu
s tamním obecním úřadem.
Milým překvapením bylo, že nás srdečně přivítala
jedna z organizátorek, naše rodačka paní Věra Vrbová,
rozená Hnátková, a ta nás i po celou dobu prohlídky
provázela a poskytovala nám potřebné informace. Byla to
skutečně mimořádná výstava nádherných exponátů. O to
obdivuhodnější, že všechny květiny byly vypěstovány v
tak mimořádných podmínkách suchého léta. Byla to
skutečná nádhera a pastva pro oči.
Druhá část našeho programu byla vyplněna návštěvou
koncertu souboru Zvonky dobrých zpráv z Ratiboře,
uskutečněného v místním evangelickém kostele. Je to
první uskupení zvonkohry tohoto druhu. Netradiční hře na
ruční zvonky se věnovala místní farnost sdružující mládež
převážně z řad děvčat evangelických farních sborů
sousedících obcí Ratiboře a Kateřinic. Jak nám o tomto
hudebním tělese řekl místostarosta obce a náš dobrý
známý a přítel janovské turistiky Martin Žabčík, soubor
existuje již šest let. Zakladateli souboru je farářka farního
sboru v Ratiboři paní Wiera Jelinek se svým manželem.
Přestože je soubor velmi znám a oblíbený daleko za
hranicemi nejen okresu, ale i republiky, pro mnohé z nás

to bylo novum. Kromě okolních států vystupovali
hudebníci i ve Francii. Dokonce i v Evropském parlamentu
ve Štrasburku. Za šest let svého působení mají za sebou
více jak 170 vystoupení. Slyšeli jsme skladby klasické,
sakrální, ale i známé a populární melodie.
Vystoupení mladých zvoníků časované na toto období
nebylo náhodné. Šlo vlastně o vyvrcholení čtrnáctidenního
soustředění mladých umělců na mezinárodním táboře
zvonkohry v Česku, konaném každoročně právě v
Ratiboři. Kromě ratibořské mládeže se na galakoncertě
představili hudebníci ze Slovenska, Polska a dokonce ze
Severní Ameriky v čele s profesionálním učitelem
zvonkohry a dirigentem Richardem Pinkertonem z
Pittsburgu, který většinu skladeb oddirigoval, za což sklidil
uznání i bouřlivý potlesk.
Jestliže výstava gladiol byla takříkajíc pastvou pro oči,
účast na neobyčejném koncertě byla vysokým kulturním
zážitkem a duševním pohlazením.
Za nápad a uskutečnění jedinečného zájezdu patří dík
od všech jeho účastníků manželům Chudějovým.
text: Ing. Pavel Hromada, foto: Jana Pončíková
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užívali pohody v termálních vodách, sluníčka a lázeňské
atmosféry. Jak už to bývá, kde je dobře, čas ubíhá nějak
rychleji. A už tu byla doba k odjezdu.
Zpáteční cesta proběhla tradičně v poklidu. Na závěr
nechyběla ani naše turistická hymna a zanedlouho první
účastníci zájezdu vystupovali ve svých obcích.
Díky opět patří naší paní Zdence za zajištění a organizaci
jako vždy skvělého zájezdu, tentokrát za zdravím.
text: Ing. Pavel Hromada, foto: Jana Pončíková, Jana
Navrátilová, Pavla Trčálková

DANUŠČINY CHODNÍČKY – POPRVÉ
TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ VINCOV
LES
Na ukončení letní turistické sezóny pořádávají janovští
turisté již tradičně relaxační a odpočinkový výlet do
termálních lázní Vincov les na Slovensko u města
Sládkovičovo. Nebylo tomu jinak ani letos a plánovaný
zájezd se uskutečnil 5. září opět s naším dvorním
dopravcem panem Kašparem.
Podobně jako vloni jsme s obavami sledovali
zpravodajství o počasí, které nebylo nikterak příznivé.
Právě to snad mnohé odradilo od účasti, neboť jak známo,
zdejší termální koupaliště nejsou krytá a případný deštík
nepřidává rekreantům na pohodě.
A tak ne zcela zaplněný autobus Janovany doobsadili
příznivci a naši občasní turističtí kolegové z okolních obcí,
které Zdenka Chudějová, coby organizátorka akce,
oslovila. Naštěstí nevalné chladnější počasí z předchozích
dnů se umoudřilo. V cíli cesty se vyjasnilo a v místě našeho
pobytu nám už téměř po celý den svítilo sluníčko.
Akce tohoto typu v zářijových dnech jsou sice trochu
riskantní. Ale podle zkušeností z minulých let víme, že
krátce po sezoně zde již návštěvnost bývá slabší a tudíž je
více prostoru v bazénech i kolem nich. Pohodlně se tak na
každého dostalo volné lehátko i místo u oblíbených
masážních vířivek.
Po příjezdu nás trochu zarmoutila zpráva, že v tuto
posezónní dobu jsou už občerstvovací zařízení zavřena.
Tak jsme přistoupili ke konzumaci zásob z domova.
Vzápětí nás potěšila nová zpráva, že jeden z kiosků bude
otevřen. Jeho majitelka, když uviděla známý autobus
z Valašska, přispěchala a nabídla nám své gastronomické
služby. Pak už nám nechybělo nic, abychom si plně

Čas plyne jako voda. To rčení všichni známe. Ale přesto se
nám nechce věřit, že už je tomu rok, co nás opustila naše
kamarádka, jedna ze zakladatelek spolku turistů v Janové,
paní Dana Bartíková.
V neděli 10. září jsme se odpoledne sešli, abychom si
smutné výročí připomněli. Zamířili jsme na místní hřbitov,
kam jsme Daně donesli kytičku, zapálili svíčku a
vzpomínali na společně prožité chvíle.
Poněvadž víme, jak měla Dana ráda svou rodnou ves,
vydali jsme se na krátkou procházku místy, kudy chodila
nejraději. Ze hřbitova jsme polní cestou zamířili pod Lysou
a dál pokračovali na Snozek, odkud je krásný výhled na
velkou část Janové. Když jsme se vynadívali na naši
malebnou vísku, pokračovali jsme na Štěpnici a odtud se
vrátili do „dědiny“, kde jsme v bývalé hospodě U Hromadů
poseděli u malého občerstvení.
Sešlo se nás asi dvacet, a to nejen z Janové. Přišly i
kamarádky z Ústí a své zastoupení v kolektivu měli i muži.
Tuto vzpomínkovou akci bychom v příštích letech rádi
opakovali, protože smyslem našeho turistického uskupení
není jenom „polykání kilometrů".
text: Ludmila Filáková, foto: Jana Pončíková

JANOVSKÉ LISTY

strana 23

MEMORIÁL ANTONÍNA SOUKUPA
Letošní memoriál věnovaný památce bývalého
dlouholetého předsedy TJ Tatranu Janová přivítal celkem
dvě družstva starých pánů a tři týmy v hlavním programu
dne.
Soutěž byla ochuzena o plánovanou účast Francovy
Lhoty, která se nakonec po omluvě nedostavila. Staří
pánové TJ Tatran Janová a TJ Sokol Hovězí otevřeli
soutěžní den zápasem po desáté hodině dopolední.
Pohodový zápas se změnil v závěru v drama, poněvadž
v základním čase skončil nerozhodně 3:3. Následoval
penaltový rozstřel, který se taktéž napínavě protahoval, kdy
se obě strany na poslední chvíli zachraňovaly, dokud přece
jen nepadla vítězná penalta oddílu Janové.
Po vyhodnocení dopoledního zápasu a krátké přestávce
následoval hlavní program dne, kde na zápas čekala
mužstva Janové A a B a host v podobě dorosteneckého
mužstva z jihomoravských Novosedel, které bylo na
Valašsku na soustředění. Hrálo se na 2x25 minut systémem
každý s každým. Zápasy rozhodcovali sudí Miroslav Teter
a Drahomír Holáň.
Jako první se utkala mužstva Janová B a Novosedly. Béčko
Janové začalo existovat před nedávnem, což se projevilo i
na sehranosti mužstva, kdy je mládí z Novosedel víceméně
bez problemů přehrálo a zvítězilo v poměru 5:0.
Nevyzrálost novosedelských se projevila snad jen
trucovitostí, kdy například faul opláceli nakopnutím, což
následně omlouvali jako přirozenou reakci a frackovitým
žalováním: „Ale on mě kopnul taky.“ Herně však fungovali
překvapivě kvalitně.

Další zápas proběhl mezi áčkem a béčkem Janové, kdy se
opět projevila nesehranost béčka. První půle byla ještě
poměrně vyrovnaná, ale v druhém poločase získalo áčko
naprostou herní převahu a zvítězilo 6:0.
Závěr Memoriálu Antonína Soukupa patřil tedy
mužstvům TJ Tatran Janová A a TJ Novosedly. Generační
zápas zkušeností proti rychlému mládí. V první části hry se
Novosedly takřka nedostaly ke střele na branku. Na druhé
straně však výborně bránily a jejich brankář taktéž nemálo
přispěl k čistému kontu. Nakonec, těsně před koncem
poločasu, zvítězila výborná přihrávka a rychlost, kdy se
novosedelští dostali do brejku, a Janová inkasovala gól do
kabin.
O to větší snaha potvrdit vedení, nebo v případě Janové
dotáhnout gólový rozdíl, panovala v druhém poločase. To
samozřejmě přinášelo více faulů na obou stranách, s čímž se
mladíci z Novosedel opět vyrovnávali vzhledem k svému
věku klasickým způsobem. Škoda, že si svým mylným
přesvědčením, že vulgarity dělají z děcka muže a otrlého
fotbalistu, pokazili jinak výborný herní dojem. Pokřikování
šlo až tak daleko, že začali slovně urážet sudího, který musel
sáhnout jak pro žluté karty, tak pro velmi důrazné a
opakované domluvy.
Zápas skončil v základním čase remízou. Herně se jednalo
opravdu o výborný zápas na obou stranách. Následovaly
penaltové rozstřely, kdy vítěznou penaltu nakonec vstřelila
nebo naopak nepustila Janová, zvítězila tedy 2:1 a stala se
celkovým vítězem Memoriálu Antonína Soukupa 2017. Vše
špatné bylo zapomenuto a týmy se jako muži rozloučili
podáním ruky. Nejlepším střelcem turnaje se stal se třemi
vstřelenými brankami hráč Mlčoušek z TJ Tatran Janová.
text a foto: Radomír Dolanský

FOTBAL IV. TŘÍDA ROZPISY ZÁPASŮ
23. 09. 2017
01. 10. 2017
07. 10. 2017
14. 10. 2017
22. 10. 2017

15:30 hod.
15:30 hod.
15:00 hod.
15:00 hod.
14:30 hod.

Janová – Krhová B
Velká Lhota - Janová
Ratiboř B - Janová
Janová - Police
Liptál - Janová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřejeme k jubileu
Červenec:
Josef Holec

č.p. 140

60 let

S tichou vzpomínkou…
Josef Pisklák

Srpen:
František Pospíšil
Zlatuška Martincová
Milan Kajš
Stanislav Rösner

č.p. 1
č.p. 49
č.p. 164
č.p. 257

70 let
70 let
60 let
60 let

Září:
Miroslav Sklář
Karel Šimara

č.p. 207
č.p. 186

80 let
70 let

Janová 2017

KŘÍŽOVKA
Tajenka z čísla 2/2017: …složky baví všechny bez oddechu, neztrácejí vůli. Vylosována byla Pavla Palová, Branky
273. Blahopřejeme. Výhru si převezměte na OÚ Janová.
Křížovka č. 3/2017: V letošním roce hasiči z Janové… (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:

