ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ

ZLEPŠOVÁNÍ TECHNICKÉ A
OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
V JANOVÉ
Největší investiční akce v Janové skončily, splácení úvěrů
a spoluúčasti na dotačních titulech probíhá podle plánu,
doufejme, že havarijní situace, jako například sesuvy apod.
jsou také za námi, takže obec může investovat do akcí,
které jsou sice důležité, ale v případě finanční nouze
odložitelné.
Od počátku roku, přestože nás všechny přibrzdilo
částečné domácí vězení díky viru, který má sice název, ale
i samotní vědci se dohadují, co je vlastně zač, se v obci pro
kvalitu života občanů udála řada akcí.
Snad nejdůležitější byla výměna celé rozvodné skříně,
samozřejmě především jejího vybavení, pro veřejné
osvětlení. Díky zastarání elektroinstalačního materiálu se
stále častěji stávalo, že vypadávalo veřejné osvětlení
v některé části obce. O to častěji při prudkých deštích.
V souvislosti s výpadky při velmi silných větrech by mělo
dojít ze strany provozovatele k výměně elektrického
vedení, přičemž se nové bude umisťovat do chrániček, což
zabrání zkratům vedení a opět eliminuje výpadky
veřejného osvětlení.

ČÍSLO 2/2020

OBNOVA ZVONICE
Obnova čeká rovněž zvoničku u cesty do Hořanska.
V současné době se čeká, zda bude obci schválena dotace
na tuto akci a na základě výsledků se bude odvíjet rozsah
obnovy. Ale i bez dotace se přinejmenším určitě vymění
krytina, která je dnes v havarijním stavu. V plánu je i
oprava elektroinstalace a znovuobnovení provozu
zvonice. Na rozdíl od minulosti se předběžně neuvažuje
se zvoněním v 6:00 ráno, pokud se opravdu zvonění
obnoví.

OŘEZ STROMŮ
Těsně před koronavirovou krizí proběhl ořez stromů před
kavárnou ZZJM. Jednalo se o ořez odumřelých větví,
které při prudkých větrech ohrožovaly možným pádem
bezpečnost občanů i provozu v obci. Stejné pozornosti se
dostalo i dvěma lípám na hlavní křižovatce.

NOVÝ KONTEJNER U HŘBITOVA
Obec zakoupila nový kontejner na odpad z hrobů, který je
umístěn u místního hřbitova. Kontejner je uzavíratelný a
otvory velikostně nedovolují jeho použití
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kteří takto mají ulehčený přístup do kanceláří obce. Navíc
je schodiště nově ještě zastřešeno.
Podobně byla kamenným kobercem řešena plocha
v průčelí sportovní haly a rovněž na schodišti u bočního
vchodu, kde bylo taky prodlouženo zastřešení, aby byly
schody chráněny lépe než v minulosti, kdy se především
v zimě stávaly při námrazách nebezpečnými.

NOVÁ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

pro velkoobjemový odpad, což bývalo v minulosti
pravidlem, že se v otevřeném kontejneru objevovaly celé
kusy nábytku, pneumatiky a další odpad nesouvisící s péčí
o hroby a hřbitov jako celek.

ÚPRAVA SCHODIŠTĚ OBECNÍHO
ÚŘADU A SPORTOVNÍ HALY
Viditelnou a důležitou změnou prošla venkovní část
vchodu do budovy obecního úřadu, což určitě neuniklo
značné části občanů. Místo rozpadajících se kachliček byl
nově použit kamenný koberec barevně ladící s fasádou
budovy. Hlavně však byl vybudován nájezd pro kočárky a
popřípadě i pro invalidní vozíky. Poněvadž však obec
nemohla stavebně splnit bez radikálního zásahu do
celkového vzhledu průčelí budovy stanovené normy pro
invalidní vozíky, nemůže být nájezd takto prezentován.
Rozhodující však určitě nejsou normy o povoleném
promile stoupání nájezdu, ale konkrétní pomoc všem,

Naprostou novinkou je instalace autobusové zastávky ve
směru na Velké Karlovice u hlavní silnice II/487. V daném
směru jezdí samozřejmě mnohem menší počet cestujících,
proto obec zakoupila menší typ zastávky.
Přínosem je ale taky pro vystupující, kdy se v dešti
můžou ukrýt na zastávce a v klidu si připravit deštník.
Jedná se možná o maličkosti, ale i maličkosti vylepšují
celkové podmínky života v obci.
text a foto: Radomír Dolanský

ZÁPIS 15. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ
KONANÉHO
DNE 4. 5. 2020
(bez kontroly a jazykových úprav redakce)
Bod 1 - Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Janová bylo zahájeno
v 17:00 hodin. Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo
řádně svoláno. Dále konstatoval, že přítomno je 9 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Bod 2 - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v
souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Starosta
doplnil program o bod. č. 11 – Výměna střešní krytiny na
garáži a skladu a o bod č. 12 - Žádost o příspěvek na herní
prvky.
Program zasedání zastupitelstva obce Janová č. 15:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Informace MŠ
4. Rozpočtové opatření č. 2
5. Žádost o finanční podporu – ELIM
6. Žádost o příspěvek
7. Valná hromada Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
– Pověření k účasti
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8. Úprava rychlosti - Hořansko
9. Autobusový přístřešek
10. Schválení upravených stanov SOMV
11. Výměna střešní krytiny na garáži a skladu
12. Žádost o příspěvek na herní prvky
13. Různé
Návrh usnesení 169/0520: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 169/0520 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Aleš Olšák
a Dalibor Bartík, zapisovatelem zápisu starosta obce
navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 170/0520: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Aleše Olšáka a Dalibora
Bartíka, zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 170/0520 bylo schváleno.
Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
Bod 3 – Informace MŠ
Starosta
obce
seznámil
zastupitele
s výsledky
realizovaných aktivit v MŠ, které byly schváleny
zastupitelstvem na základě jednání s rodiči.
Zrealizoval se workshop na téma „ Vize, silná a slabá místa
školy z pohledu pedagogického sboru a rodičů“.
Workshopu se zúčastnily dvě skupiny, první skupina
tvořena zaměstnanci MŠ a ředitelkou MŠ, druhou skupinu
tvořili rodiče dětí navštěvujících MŠ v Janové.
Další aktivitou byla účast na školení „ Asertivní
komunikace pro pracovníky MŠ Janová “.
Individuální konzultace ohledně spolupráce rodičů a
ředitelky MŠ Janová bude průběžně pokračovat do června
2021.
Jako dalším krokem byl návrh vytvořit Sdružení rodičů
MŠ Janová, kde budou zástupci z řad MŠ Janová, rodičů
přítomných dětí a obecního zastupitelstva. Toto sdružení
bude v pravidelných intervalech probírat a řešit věci
týkající se MŠ Janová.
Zastupitel Aleš Olšák se vyjádřil, že v MŠ se akutní
návštěvy zaměstnance u lékaře neobejdou bez připomínek
ze strany ředitelky MŠ.
Paní Hučíková, která byla přítomna za rodiče, souhlasí
s tím, aby vzniklo Sdružení rodičů, které bude pravidelně
řešit možné problémy hned na místě. Z těchto schůzek se
vyhotoví vždy písemný výstup pro další možný posun.
Taktéž bylo navrženo zvolit zástupce MŠ z řad pedagogů
MŠ Janová.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí informace MŠ.
Bod 4 – Rozpočtové opatření č. 2
Účetní obce podrobně seznámila zastupitele s
rozpočtovým opatřením č. 2.
Návrh usnesení 171/0520: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 171/0520 bylo schváleno.
Bod 5 – Žádost o finanční podporu - ELIM
Starosta obce předložil zastupitelům žádost o finanční
podporu pro ELIM Vsetín, o.p.s. Starosta obce navrhl
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částku ve výši 2.000 Kč.
Návrh usnesení 172/0520: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje jednorázovou finanční podporu pro ELIM Vsetín,
o.p.s. ve výši 2.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 172/0520 bylo schváleno.
Bod 6 – Žádost o příspěvek
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí občana obce
Janová o příspěvek na toulavého psa, kterého se ujal.
Návrh usnesení 173/0520: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje příspěvek na toulavého psa.
Výsledek hlasování: Pro 0, Proti 7, Zdrželi se 2 (Jaroslav
Tomanec, Lubomír Kotrla)
Usnesení č. 173/0520 nebylo schváleno.
Bod 7 – Valná hromada Vodovody a kanalizace Vsetín,
a.s. – Pověření k účasti
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení volbu
člena zastupitelstva k účasti na řádné Valné hromadě VaK
Vsetín, a.s. konané 4. 6. 2020. Zastupiteli byl navržen
starosta Ing. Jaroslav Tomanec.
Návrh usnesení 174/0520: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje a pověřuje Ing. Jaroslava Tomance jako
zástupce, aby na uvedené řádné valné hromadě společnosti
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. konané 4. 6. 2020
zastupoval obec při výkonu všech jejích práv akcionáře a
činil veškerá právní jednání, k nimž je oprávněna obec jako
akcionář společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.,
zejména tedy účastnit se řádné valné hromady, hlasovat na
ní v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem
řádné valné hromady společnosti, požadovat a dostat na ní
vysvětlení záležitostí, které jsou předmětem jednání řádné
valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k
projednávanému programu.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 174/0520 bylo schváleno.
Bod 8 – Úprava rychlosti Hořansko
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem na úpravu
rychlosti v Hořansku. Návrh by byl konzultován
s dopravním inspektorátem ve Vsetíně a následně by
v určitých místech byly umístěny dopravní značky se
sníženou rychlostí a v nepřehledných úsecích dopravní
zrcadla.
Návrh usnesení 175/0520: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje úpravu rychlosti na komunikaci v Hořansku a
pověřuje starostu k jednání s dopravním inspektorátem
ohledně umístění dopravních značek a dopravních zrcadel.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 175/0520 bylo schváleno.
Ing. Hromadová Romana se omluvila z další účasti na
zastupitelstvu v 18.30 hod.
Bod 9 – Autobusový přístřešek.
Starosta obce předložil zastupitelům návrh rozpočtu na
vybudování autobusového přístřešku.
Návrh usnesení 176/0520: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje vybudování autobusového přístřešku.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 176/0520 bylo schváleno.
Bod 10 – Schválení upravených stanov SOMV
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení upravené
stanovy SOMV.
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Návrh usnesení 177/0520: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje upravené Stanovy Sdružení obcí Mikroregionu
Vsetínsko, IČ: 70238880, se sídlem Svárov 1080, 755 01
Vsetín v předloženém znění.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 177/0520 bylo schváleno.
Bod 11 – Výměna střešní krytiny na garáži a skladu
Starosta obce předložil zastupitelům návrh a cenovou
nabídku firmy Petr Adámek a HŘIB na výměnu střešní
krytiny na garáži a skladu ve dvoře OÚ Janová.
Zastupitelé požádali starostu, aby výše uvedená firma
cenovou nabídku s položkovým rozpočtem více upřesnil.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí cenovou
nabídku na výměnu střešní krytiny na garáži a skladu.
Bod 12 – Žádost o příspěvek na herní prvky
Místostarosta obce seznámil zastupitele s žádostí ZZJM,
s.r.o. o příspěvek na dokoupení herních prvků na dětském
hřišti vedle OÚ Janová.
Návrh usnesení 178/0520: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje příspěvek na dokoupení herních prvků na
dětském hřišti ve výši 5.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 178/0520 bylo schváleno.
Bod 20 – Různé
Lubomír Kotrla se zajímal o přesný datum odvozu
velkoobjemového
odpadu,
které
s největší
pravděpodobností bude probíhat ve dnech 11. - 13. června
2020.
Taťána Hradová jako zástupce TJ Tatran Janová
požádala o pomoc ze strany zaměstnanců OÚ Janová při
výměně vodovodního odpadu v areálu hřiště.
Starosta obce informoval přítomné o objednávce
jednoho kontejneru ke hřbitovu. Dále informoval
zastupitele s přípravou oprav cest v Kadějovém a
na Lysný a oprav vpustí v Hořansku.
Starosta obce informoval o jednání se starostou Vsetína
ohledně umístění radaru v obci, na základě tohoto jednání
se nejeví příliš pravděpodobné, že by část vybraných
pokut mohla směřovat do rozpočtu obce.

POZVÁNKA NA GURMÁNSKÉ
ODPOLEDNE A TANEČNÍ VEČER
S MYSLIVCI
Myslivecký spolek Janová – Ústí zve všechny
příznivce tradičních mysliveckých specialit jako
pečený divočák se zelím a knedlíkem nebo srnčí
guláš, jsou zváni dne 8. 8. 2020 od 17:00 hodin
k návštěvě sportovního areálu.
S nastávajícím večerem zvou pak myslivci všechny
na taneční zábavu s živou kapelou, jejíž název je
v době uzávěrky ještě stále v jednání, takže prozatím
zůstává překvapením. Srdečně zvou myslivci!

DĚTSKÝ DEN A KÁCENÍ MÁJE V
JANOVÉ
Uvedená akce byla vlastně tříslavnostní. Samozřejmě
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v první řadě jako oslava dne dětí, zadruhé jako tradiční
kácení máje a v neposlední řadě rovněž jako zcela první
svobodnější nadechnutí po měsících těžkého žaláře díky
něčemu, o čem se toho mnoho namluvilo, mnoho mluví a
mluvit bude, díky koronaviru. První letošní akce pro
veřejnost proběhla tentokrát v režii sportovců TJ Tatran
Janová, spolek.
Každoroční akce, kdy se v pořádání střídají již zmínění
sportovci, hasiči a myslivci, je především v odpoledních
hodinách, a letos se jednalo pouze o odpolední oslavy,
vlastně takovým průchozím zábavním parkem. Přijdou
rodiče s dětmi, děti se vyskotačí v řadě disciplín, rodiče
„pokecají“, tentokrát již s viditelnými úsměvy na tvářích,
s přáteli, a během dne se takto několikrát obmění. Podobně
vše probíhá u návštěvníků, kteří přišli okoštovat guláš nebo
na kus řeči při čepovaném pivu a samozřejmě ještě více u
projíždějících cyklistů. Sic všude visela upozornění o
dvoumetrovém odstupu, starousedlíkům taková
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upozornění velkou hlavu nedělala, poněvadž za ta staletí
jsou skoro všichni z rodiny. Ostatní si při rozestupech vzali
příklad ze supermarketů, kde se opravdu důsledně dodržují
od počátku útoku nemoci.
Nařízení bylo učiněno zadost a tak se ve sportovním
areálu mohli všichni bavit dle svého přání a možností
z nabídek sportovců. Ráj zábavy to byl především pro děti.
Hlad po společenském životě zavál do Janové hosty
z Hovězí, Ústí u Vsetína i samotného města Vsetína.
Hlasivky byly tak nadšené z možnosti svobodně sdělovat
známým všechno možné, že se skrz celé odpoledne
nezastavily snad u nikoho z přítomných. K tomu nádherné
počasí s velmi příjemnou teplotou, po letech konečně
přirozenou pro naše mírné pásmo, zajistilo dobrou náladu
vůkol.
Na oslavách dětského dne a kácení májky se všem
představil i malý velký zázrak. Kubíček Pacut z Hovězí, se
přišel pochlubit prvními krůčky na vlastních nohou bez cizí
pomoci. Rodiče by asi mohli parafrázovat světově
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světově známý výrok Louise Armstronga při vykročení na
Měsíc. Pro Kubíčka je to jen malý krůček v dlouhé cestě za
samostatností, ale obrovský krok v očích jeho rodičů, kteří
od začátku věřili, že jim nové trendy rehabilitace pomůžou.
Ten zázrak chůze je stár teprve několik měsíců, takže je
stále velmi vzácný. Mnozí přispíváme na pomoc
potřebným, ale nevidíme konkrétní výsledky naší pomoci.
V Janové všichni ti, kteří v minulosti přispěli na
Kubíčkovu léčbu neplacenou státní mašinérií, která raději
rozhazuje peníze tam, kde si je nikdo nezaslouží, měli
možnost prožít úžasný pocit, že to byli i oni, kdo
bojovníkovi Kubíčkovi umožnili něco tak (ne)obyčejného
jako je samostatná chůze. A na to můžou být zcela určitě
hrdí.
Na všechny děti čekaly pamlsky, budoucí radost
dentistů, ale samozřejmě za splnění pohybových úkolů.
Pořadatelé byli sportovci, tak se děti musely hýbat.
Nesměly chybět kopy přesnosti na branku, kde především
malé slečny zjišťovaly, že to není jen tak, trefit se. Hned na
vedlejším stanovišti si mohly vyzkoušet skoky v pytli. Zde
dokazovaly některé děti, že i bez nosné rakety Elona Muska
se dovedou vlastní silou vznést takřka do oblak. Velmi
vyhledávanou atrakcí byly hody tenisákem na pyramidu
plechovek. Trefovat se prasátkům do dutiny ústní bylo
složitější. Mnohem náročnější sportovní disciplínou bylo
přenesení pingpongového míčku na lžíci po vyznačené
trase s překonáním překážky v podobě lavice. Pro
uklidnění a vzdání holdu vlastnímu intelektu mohly děti na
dalším stanovišti kreslit a omalovávat. Nechyběl ani
magnetický rybolov.
Jako vždy se největší a neustálé fronty tvořily u
dopravního prostředku o výkonu jednoho koně. Báječný
pocit sledovat svět z jeho hřbetu by si děti chtěly
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určitě užívat donekonečna.
Všechny dětské radosti a příjemné posezení pro jejich
rodiče, prarodiče a úplně všechny hosty doplňovala
nabídka srnčího guláše a řada tekutých doplňků, které
bývají obvyklé v tak slavnostní dny. Sportovcům z Janové
tentokrát přišli pomoci mladí i věkově zkušenější členové,
takže se podařilo nabídkou i organizačně zajistit mnoha
hostům příjemné odpoledne.
text a foto: Radomír Dolanský

CO SE DĚLO VE ŠKOLCE BĚHEM
KORONAVIRU?
I přes nepříznivou epidemiologickou situaci, kterou jsme
intenzivně sledovali a vyhodnocovali, jsme se snažili
ponechat mateřskou školu pro rodiče, kteří měli zájem o
docházku dítěte, co nejdéle v provozu. I přes naši snahu,
jsme ji byli nuceni díky postupnému uzavření okolních
MŠ a vyhodnocení vážnosti dané situace 23. 3. 2020
uzavřít. Poslední týden jsme se ve školce pohybovali
v rouškách, které si děti s naší pomocí vyrobily. Podařilo
se nám však ponechat v provozu školní jídelnu a výdejnu,
a to za přísného dodržování zvýšených hygienických
opatření.
Strávníkům patří náš dík za dodržování a respektování
námi nařízených opatření. Vysoký zájem o odběr obědů
nás utvrdil o správném rozhodnutí. Dokonce se nám
během karantény přihlásili i noví strávníci. Do
jednorázových menu boxů bylo vydáno 886 obědů.
Preventivní opatření postupně rozvolňujeme. Věříme, že
nový školní rok zahájíme již v provozu. Paní kuchařka a
vedoucí stravování si zaslouží náš velký obdiv

a poděkování za kvalitně odváděnou práci za velmi
ztížených podmínek.
Během nepřítomnosti dětí nelenili ani pedagogové.
Prováděli jsme opakovaně hloubkovou sanitaci ve všech
prostorách určených pro děti (třída, lehárna, šatna,
umývárna) včetně nábytku, boxů se stavebnicemi, hraček,
pomůcek. Měli jsme jedinečnou možnost důkladně
protřídit stávající inventář, vyřadit nepotřebné a doplnit
materiální vybavení pro vzdělávací, sportovní a kreativní
činnosti a aktivity. Proběhl generální úklid ve skříních,
kabinetech a v domku na školní zahradě. Drobné opravy a
úpravy. Podařilo se nám vytvořit indiánskou chýši na
školní zahradě. Provedli jsme inventuru ve třídě, lehárně
a dětské i učitelské knihovně. Nové paní učitelky měly
dostatek času se seznámit se s kompletním vybavením
kabinetu, didaktickými a vzdělávacími pomůckami. Na
pedagogických poradách jsme si předávali zkušenosti
z webinářů a sebevzdělávání z četby odborné literatury.
Mysleli jsme na rodiče a děti a připravovali pro ně
aktivity, které by jim zpestřily nařízenou karanténu. Tyto
aktivity jsme posílali elektronickou poštou přímo do
rodin. Nejen předškoláci se tak mohli nadále ve svých
domovech připravovat na ZŠ, kterou začnou po
prázdninách navštěvovat. Některé nabízené činnosti a
pracovní listy byly vhodné i pro mladší děti, většina se
dala přizpůsobit všem věkovým skupinám. Taktéž
nabídnuté odkazy na dětské webové stránky a naučná
videa, která podporují rozvoj dítěte.
Vyráběli jsme didaktické hry a pomůcky. Hmatové
pexeso, relaxační polštářky na cvičení, enviromentální
didaktickou pomůcku Třídíme odpad, a další. Za zmínku
stojí společenská hra Barvičko vpřed – během hry si děti
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procvičí barvy, počty, naučí se trpělivosti, pozornosti,
respektovat kamarády a pravidla hry (nepředbíhat, nedělat
si naschvály). Didaktická pomůcka Matematické tabulky
pro rozvoj matematických představ a udržení pozornosti
ve dvou verzích (náročnější pro starší děti a lehčí pro
mladší děti). Pro nejmenší jsme ušili divadelní loutku
skřítka v životní velikosti, která bude sloužit při adaptaci.
Děti se za ni mohou skrýt, komunikovat přes ni
s dospělými i dětmi, také si s ní hrát.
MŠ jsme znovuotevřeli 18. 5. 2020. Všichni jsme se na
sebe už moc těšili, odloučení bylo dlouhé. Postupně
rozvolňujeme zpřísněné provozní podmínky a pevně
věříme, že nejhorší už máme za sebou. Nabídli jsme
prodloužení provozu, a to až do 29. 7. 2020. Připravujeme
pro děti zajímavé aktivity – vzdělávací environmentální
Život na školní zahradě, s dráčkem Soptíkem budeme hasit
požár, čeká nás cesta za pokladem, budeme zkoumat, co se
děje v rybníku, loučení s předškoláky a plno zajímavých
letních aktivit.
text: Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ Janová,
foto: Tereza Zychová, Kateřina Václavíková, učitelky MŠ
Janová

PAPÍROVÉ DIVADLO – ČTYŘI MALÁ
PRASÁTKA
V naší školce se snažíme vést děti k zájmu o dramatickou
výchovu většinou prostřednictvím různých divadel.
Jelikož je momentálně situace nepříznivá, zahráli jsme si
divadlo sami. Nejdříve jsme si s dětmi vyrobili papírové
loutky, při nichž děti rozvíjely především jemnou motoriku
a představivost. Zvolená výtvarná činnost děti velmi
zaujala a s nadšením dokončily započatou práci.
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Při tvoření jsme si také povídali o pohádce, která byla
předlohou pro divadlo.
Zpočátku jsem dětem představila pohádku. Povídali
jsme si o tom, kdo je jejím autorem, kdo v ní vystupuje a
také jsem připravila třídu tak, abych navodila dětem tu
správnou atmosféru. Protože se nejednalo o známou
pohádku, ale spíše o její herní obměnu, děti pozorně
poslouchaly, co se bude dít. A jelikož v dnešní době je
velmi těžko udržitelná pozornost dětí, zvolila jsem hned
několik aktivit, které jsem zařadila přímo do scénáře. Děti
se tak hravou formou dozvěděly nevšední příběh, a přitom
si i trochu zaskotačily.
Poté, co jsem jim pohádku zahrála, vybrala jsem čtyři
děti, které se proměnily v malá prasátka a vyprávěly nám
příběh z jejich pohledu. Musím uznat, že interpretace dětí
byla mnohem zábavnější, a také jsem mohla vypozorovat,
do jaké míry je daný text upoutal. Děti se usmívaly a
tleskaly v průběhu celé pohádky.
Nakonec bych přidala sice krátký, přesto výstižný,
citát: „Nejlepší divadlo je takové, kde divák chce vstát a
hrát spolu s herci.“ A právě tuto myšlenku se nám podařilo
uskutečnit.
text: Kateřina Václavíková, foto: Tereza Zychová, učitelky
MŠ Janová

DEN PLNÝ ZÁBAVY A SMÍCHU
Dne 1. 6. 2020 se v naší MŠ Janová konal Mezinárodní
den dětí.
Na tento den jsme přichystali několik soutěží a také na
děti čekalo slavnostní jídlo – například Rákosníčkova
polévka nebo dinosauří nudličky.
Již od rána jsme zkoušeli nově připravené soutěže,
malovali omalovánky, povídali si o dětech z celého
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světa, jak slaví tento svátek, a učili se nové básničky nebo
písničky. Přitom jsme si nezapomněli pohrát s hračkami,
které máme ve školce.
Když už byly všechny děti po svačince, byl čas na
soutěže. Na ty jsme se přesunuli ven na školní zahradu,
kde na děti čekalo mnoho stanovišť - krmení čápů,
nezbedné opičky, lovení ryb, žabí skoky, pracovití
mravenci, zlý čaroděj…
Děti byly radostí bez sebe, kolik toho mohou zkusit.
Ve skupinkách nebo ve dvojicích plnily zajímavé úkoly
na jednotlivých stanovištích. Měly možnost porovnat své
síly, vědomosti, obratnost i důvtip a vzájemně se
povzbuzovat. Za každou splněnou soutěž získaly razítko
na vlastnoručně vyrobené slavnostní veselé kravaty. Za
razítka na závěr dostaly sladkou odměnu.
Při soutěžích si děti fandily, podporovaly se a hlasitě
smály. Sršela z nich upřímná radost. Po skončení si mohly
vyzkoušet ty aktivity, které je nejvíc bavily nebo se jen tak
proběhnout či odpočinout ve stínu. Celý den se vydařil, i
počasí nám přálo, a děti se moc bavily. A to byla pro nás
všechny ta největší odměna – smích a čirá radost.
Tak zase příště...
text a foto: Tereza Zychová, učitelka MŠ Janová

KORONAVIROVÁ OMEZENÍ
UKONČENA – JEDEME DÁL!
Opatření, která byla zavedena kvůli koronaviru, dopadla
téměř na všechny subjekty a nevyhnula se ani životu a
dění v partě turistů z Janové. Veškeré naplánované akce
pro letošní rok se rázem musely odložit či úplně zrušit.
Zvláště se jednalo o oblíbený čaj o páté, dále o tradiční a
také velmi oblíbenou první jarní vycházku s otvíráním
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studánek s Beskydošem, či účast na tradičním květnovém
pietním setkání uctění památky padlých při osvobozování
Velkých Karlovic na moravsko-slovenském pomezí na
Ztracenci.
Ale asi nejvíce všem chybělo zrušení oblíbené
prvomájové vycházky kolem Janové, zakončené
posezením u ohně u janovského rybníka, obohacenou
vždy o nějakou improvizovanou kulturní akci. Mnozí
taky litovali zrušení již dlouho naplánovaného třídenního
zájezdu s CK Valaška do polských a slovenských Tater a
okolí.
Není proto divu, že všichni jsme s radostí přivítali
uvolňování zavedených opatření a následnou výzvu ze
strany vedení janovských turistů respektive jejich šéfky
Zdenky Chudějové. Výzva zněla jasně: Pojďme oslavit
ukončení tohoto neblahého období společnou procházkou
po známé stezce kolem obce s cílem na oblíbeném místě
u janovského rybníka.
Tato výzva se setkala s velkým ohlasem. Že bude
překročen povolený limit účastníků na veřejné akci se
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nepředpokládalo, a i ostatní platná nařízení související s
protikoronavirovými opatřeními se všichni snažili
dodržovat. A tak v cíli byl konečný počet přítomných
vyznavačů dobré zábavy v kruhu janovské party kolem
čtyřicítky. A jak to mezi dobrými přáteli, kteří se dlouho
neviděli bývá, bylo o čem si povídat, zavzpomínat a přišlo
i na téma plánování dalších akcí.
Určitě by se sedělo u ohýnku s opékáním špekáčků a
ochutnávkou přinesených dobrot mnohem déle, ale
přibližující se dešťové mraky toto krásné sobotní setkání
janovských turistů nenadále ukončily a nezbývalo než se
rozejít k domovům. Někteří to stihli bez újmy, někteří
trochu zmokli, ale nikomu to neubralo na dobrém pocitu z
příjemně stráveného odpoledne mezi přáteli.
text: Ing. Pavel Hromada, foto: Ing. Lenka Trlicová,
manželé Krňovi

HISTORICKÉ MILNÍKY V JANOVÉ
PŘEDEVŠÍM OBRAZEM
Málokterá obec se ve své historii může „pochlubit“, že
dvakrát slavnostně otevírala tělocvičnu a pokaždé to byla
naprosto nová budova. Ta první se otevírala 31. srpna 1974
a druhá 5. června 2010, což bylo před několika dny přesně
deset let. Oba historické milníky dokazují, že bez místní
omladiny se žádná velká akce neobešla jak bezmála před
čtyřiceti lety, tak o 36 let později.
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PŘIVÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ
CYKLOKONFERENCE
V roce 2011, přesně ve dnech 2. – 3. června, se ve
Velkých Karlovicích konala celonárodní
cyklokonference, v jejímž rámci byla slavnostně otevřena
cyklostezka Bečva. Peloton se zastavil na občerstvení i
v Janové v čele s tehdejším senátorem Jiřím Čunkem.
Cyklisty opět vítaly janovské děti.

Periodický tisk územně správního celku. Čtvrtletník Janovské listy vydává Obecní úřad Janová nákladem 250 ks. Vydání
je distribuováno zdarma. Odpovědný redaktor Radomír Dolanský. Redakční rada: Ing. Romana Hromadová, Dalibor
Bartík, Ludmila Filáková. Neprošlo jazykovou úpravou. Redakce si vyhrazuje právo na krácení a úpravu příspěvků.
Janovské listy 3/2020 vyjdou v září 2020. Uzávěrka je cca 15. den včetně v daném měsíci. Za materiály použité v reklamě
a dokumentech jiných subjektů redakce nezodpovídá. E-mail redakce: janovske.listy@email.cz
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FOTBAL – III. TŘÍDA – TABULKA
TJ Sokol Loučka
Sokol Choryně B
TJ Sokol Val. Polanka B
FC Leskovec
TJ Sokol Střelná
TJ Sokol Jarcová
TJ Police
TJ Sokol Lačnov
TJ Sokol Bynina
TJ Tatran Janová
TJ Tatran Halenkov B
TJ Kladeruby

Z
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

V
8
7
7
7
4
6
4
4
2
3
2
2

VP
0
1
1
1
4
0
1
0
1
0
1
0

PP
1
1
1
1
0
0
1
2
2
0
1
0

P
2
2
2
2
3
5
5
5
6
8
7
9

Skóre
34:17
35:17
30:22
24:16
25:21
36:20
31:28
19:27
23:28
15:35
17:42
18:34

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

KŘÍŽOVKA
Tajenka z čísla 1/2020: …čaji o páté na téma hasiči v kavárně v Janové. Vylosována byla Hana Spurná, Janová 273.
Blahopřejeme. Výhru si převezměte na OÚ Janová.
Křížovka č. 2/2020: Na akcích složek a obce budou… (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:

