ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ

SETKÁNÍ RODÁKŮ Z JANOVÉ
Výbor pro kulturu a sport při obci Janová s podporou obce
připravil pro rodáky, ale i přátele historicky první setkání.
Úderem dvanácté hodiny byli přítomní hosté přivítáni
členy výboru pro kulturu a sport Romanou Hromadovou a
Richardem Machalcem, kteří se o uspořádání a realizaci
akce zasloužili především. Společně s nimi, poněvadž jsou
oba jmenovaní členy SDH Janová, se na organizaci
podílela řada hasičů, rodinných příslušníků a mnoho
dalších občanů, kterým záleží na životě obce i jinak než jen
klábosením a drby na sociálních sítích.
O krásné přivítání se postarala i příroda sluncem,
modrou oblohou a velmi příjemnou teplotou. Že se jedná o
sraz rodáků valašské obce, naznačoval již způsob přivítání.
Místo chleba se solí voněl z hasičské zbrojnice trnkový,
průzračně voňavý elixír doplněný svatebními koláčky. Již
tady se zdravili kamarádi a kamarádky z dětských let a
možná obličeji babiček přelétl ruměnec při vzpomínce na
první lásky. Dnes se chlubili vlastními dětmi a vnoučaty.
Od místa srazu, rozrůstající se průvod zamířil na
prohlídku nejdůležitější valašské stanice – pálenice firmy
Veselý grunt, která dlouhodobě podporuje kulturní akce
v obci, ale například i hasičský dorost. Místní výrobna
pálenky, povidel nebo marmelády (s krycím unijním
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názvem džem) zde přivítala výpravu rodáků a přátel obce.
Osobně všechny pozdravila spolumajitelka firmy Denisa
Mezníková, která velmi krátce seznámila přítomné
s historií a produkcí pálenice. Mezitím rodáky vítali
zaměstnanci domácími produkty, pálenkou a speciálními
povidly bez konzervantů.
Následovala prohlídka samotné pálenice. Kdo by si
myslel, že se u stánku s produkty vytvořily dvě fronty,
ženské na povidla, chlapi na pálenku, byl by na velkém
omylu. Valašské cérky všech věkových skupin, tedy od
osmnácti výše, zkušeným jazykem, ale i podle vůně
degustovaly mimo trnkovici i speciality jako
černorybízovou, jahodovou, hruškovici nebo jablkovici a
tašky se plnily valašskými specialitami.
Z pálenice se průvod vydal do sportovní haly, kde
proběhlo samotné setkání rodáků a přátel Janové. Hned u
vstupu dostávali hosté tašku s upomínkovými dary, mezi
nimiž byla i kniha o historii obce s názvem Janová – naše
obec, náš domov. Sál se docela rychle zaplnil přibližně
dvěma stovkami hostů. A hned na uvítanou je čekal
krátký pozdrav starosty obce Jana Machalce s přiblížením
historie Janové. Poté na pódium nastoupila děvčata
z Ratiboře známá pod názvem Zvonky dobré zprávy.
Uskupení, skládající se ze tří různě věkově
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poskládaných skupin vzniklo v roce 2011 a dodnes působí
pod vedením evangelické farářky J. Wiery Jelinek z
Ratiboře. Zvonky dobré zprávy byly zcela určitě
důstojným zahájením srazu rodáků v Janové.
Po zlatě se třpytících zvoncích nastoupilo k svému
vystoupení zlato samotné obce. Její budoucnost, děti
z mateřské školy. Pod vedením ředitelky Martiny
Borsíkové Ďurinové a učitelky Jany Kaňůrkové děti
nacupitaly doprostřed sálu a předvedly asi své první
scénické tance v životě. V sále jakoby se v každém
obličeji objevilo slunce a úsměvy. Výkony nejmenších
Janovjanů byly odměňovány velkým aplausem.
Zatímco pomocnice organizátorů roznášely rodákům
pohoštění, na pódiu se chystala k vystoupení muzika pro
Valacha nejvzácnější. Cimbálovka, která rovněž
doprovodila vystoupení tanečníků z valašského souboru
Jasénka. Které srdce Valacha by nezaplesalo při tónech
husliček a violy s cimbálem, které podepíraly hutné tóny
basy. K tomu zpěv krásných valašských písniček…, co
ještě chybí k radosti? Ano, ještě rozvýskané cérky a ogaři
v tanečním kole. Ve své chudobě přenádherné valašské
kroje, které se vznášely nad parketem a nad hlavami
tanečnic a tanečníků blýskaly se valašsky. Nebo ogar jako
vzpomínka na tvrdé valašské lebeně, které se dovedly
postavit Turkovi a každému zlu, což dnes nedokáže celá
Evropa. I Habsburkovi se Valach postavil, byť za cenu
mnoha postínaných hlav. Pro rodáka z Janové a Valašska
bylo toto vystoupení stejnou vzácností jako pro jiného
hrouda zlata.
Během dne mohli přítomní sledovat fotografie z CD
Fotokronika obce Janová, kde jsou i popisky dění a osob,
které se podařilo zpět do minulosti dohledat. Na zdech
visela díla místních občanů, a kdo chtěl, mohl si rovněž
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pořídit tetování od dnes již známého tatéra a rodáka
z Janové Honzy Mikulce.
Mezitím samozřejmě vzpomínky a výborná nálada.
Možná bude příště, a mnoho občanů si přeje, aby bylo
příště, záhodno více zdůraznit, že sraz nebyl jen pro
rodáky, ale i pro jejich přátele. Tedy i ty, kteří v Janové žijí
dlouhá léta, byť nejsou rodáky. Díky tomuto
nedorozumění chyběla rodákům na akci spousta milých
kamarádů. Takový byl historicky první sraz rodáků
v Janové.
Všem organizátorům a početným pomocníkům patří
velké poděkování za výborně zvládnutou akci takového
rozsahu. Poděkování určitě patří i podpoře samotné obce.
text a foto: Radomír Dolanský

SPOLEČENSKÁ KRONIKA VE
ZPRAVODAJI KONČÍ
Je to paradox, ale navzdory tvrzení Evropské únie o
kvalitnější starostlivosti o soukromí občanů končí mnohé
z oblíbených zvyků. Kvůli GDPR se ruší i společenská
kronika v Janovských listech. Podmínky byly zpřísněny
již zákonem na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
ale GDPR k tomu navíc navrhuje likvidační pokuty a to si
obec, jako provozovatel zpravodaje, nemůže dovolit
ignorovat.
Končí tedy společenská kronika v podobě, v jaké jste ji
znali doposud, kdy ji provozovala obec. Není to případ
pouze Janové. Díky stále podivnějším praktikám EU tuto
rubriku ruší i v dalších obcích a městech, kde ji
provozovala zdarma obec.
Zůstává možnost, kdy si občan vytiskne z webových
stránek obce formulář se souhlasem zveřejnění přání či
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narození potomka a podepsaný jej donese na obecní úřad.
U zemřelých je problém i v tom směru, kdy by dle nařízení
museli být podepsáni všichni přímí příbuzní. Existují totiž
případy, kdy byly rodiny rozhádané, a jeden z pozůstalých
si nepřál zveřejnění smutečního oznámení a problém pro
obec byl na stole.
Nejjednodušším řešením jakýchkoliv problémů v tomto
směru by bylo zřídit společenskou rubriku jako placenou
inzerci. V takovém případě se veškerá právní zodpovědnost
přesouvá na inzerenta, ať už si v oznámení uvede cokoliv.
Ovšem cena za to, že obec na své občany nezapomíná, dnes
již předčí veškeré naše představy z let před rokem 1989.
Se souhlasem zastupitelů obce napsal Radomír Dolanský

ZÁPIS 50. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ
KONANÉHO 28. 3. 2018
(bez kontroly a jazykových úprav redakce)
Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Janová bylo zahájeno v 17:00
hodin. Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno. Dále konstatoval, že přítomno je 8 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
( omluven Bronislav Soukup )
Bod 2. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v
souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Na návrh
starosty byl program doplněn v bodě č. 4 o převod
finančních prostředků do rezervního fondu MŠ, v bodě č. 8
doplnit spolky o Rybářský spolek a Sbor dobrovolných
hasičů a v bodě č. 10 zrušit prodej pozemku a nahradit tento
bod směnou pozemku.
Návrh usnesení 493/0318: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 493/0318 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Jaroslav
Tomanec a Dalibor Bartík, zapisovatelem zápisu starosta
obce navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 494/0318: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Jaroslava Tomance a Dalibora
Bartíka, zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 494/0318 bylo schváleno.
Kontrola usnesení 364/0217 – trvá, začátek prací
firmou Mobiko přislíben po Velikonocích.
Bod 3 – Zpráva o činnosti knihovny
Bc. Haplová informovala zastupitelstvo o staronových
prostorách knihovny, kde byly nainstalovány police
s knihami, celkově se zvětšil a zkulturnil prostor knihovny.
Zároveň poděkovala zastupitelstvu, že umožnilo
přestěhování knihovny do těchto prostor.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí zprávu o
činnosti knihovny.
Bod 4 – Rozpočtové opatření č. 3
Účetní
obce
seznámila
zastupitele
podrobně
s rozpočtovým opatřením č. 3.
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Návrh usnesení 495/0318: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 495/0318 bylo schváleno.
Bod 5 – Převod finančních prostředků do rezervního
fondu MŠ Janová
Účetní obce seznámila zastupitele s žádostí MŠ Janová
převést finanční prostředky do rezervního fondu MŠ
Janová.
Návrh usnesení 496/0318: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje převod fiančních prostředků do rezervního fondu
MŠ Janová.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 496/0318 bylo schváleno.
Bod 6 – Vytvoření společného obvodu spádové školy
Starosta obce seznámil zastupitele s Dohodou o vytvoření
společného školského obvodu základní školy uzavřené
v souladu s ust. § 178 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů. Dohoda bude uzavřena mezi městem Vsetín a
obcí Janová.
Návrh usnesení 497/0318: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje vytvoření společného obvodu spádové školy.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 497/0318 bylo schváleno.
Bod 7 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2018
Starosta obce informoval zastupitele o obsahu OZV č.
1/2018. Obecně závazná vyhláška obce Janová č. 1/2018
stanoví část společného školského obvodu základní školy
obce Janová do obvodu Základní školy Vsetín, Ohrada
1876,se sídlem Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín, zřízené
městem Vsetín.
Návrh usnesení 498/0318: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje OZV č. 1/2018.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 498/0318 bylo schváleno.
Bod 8 – Pověření k účasti na valné hromadě VaK
Pověřenou osobou k účasti na valné hromadě VaK Vsetín
byl navržen starosta obce Janová Jan Machalec.
Návrh usnesení 499/0318: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje starostu obce Janová Jana Machalce k účasti na
valné hromadě VaK jako zástupce obce Janová.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 499/0318 bylo schváleno.
Bod 9 – Žádost o dotaci Charita Vsetín
Starosta obce informoval zastupitele o žádosti Charity
Vsetín o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na zdravotní a
pečovatelské služby, které poskytuje i sedmi občanům obce
Janová. Vzhledem k tomu, že se jedná o péči o občany
Janové, návrh na dotaci byl ve výši 5.000,-Kč.
Návrh usnesení 500/0318: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 5.000,Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 500/0318 bylo schváleno.
Bod 10 – Žádost o dotaci spolky: Český svaz včelařů,
Myslivecký spolek Janová – Ústí, Hasiči mládež,
Rybářský spolek a SDH Janová
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostmi o dotace pro
spolky Český svaz včelařů, Myslivecký spolek Janová
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– Ústí, Hasiči mládež, Rybářský spolek a SDH Janová.
Návrh usnesení 501/0318: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje dotace pro spolky Český svaz včelařů,
Myslivecký spolek Janová – Ústí, Hasiči mládež,
Rybářský spolek a SDH Janová.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 501/0318 bylo schváleno.
Bod 11 - Žádost o zřízení věcného břemene
Starosta obce předložil zastupitelům žádost o schválení
Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Janová,
GasNet,s.r.o. a Ing. Martinem Rotigelem na parcele č.
1067/2 zapsaného na LV č. 10001 pro k.ú. Janová obec
Janová. Návrh jednorázového poplatku byl stanoven ve
výši 1.000,-Kč + DPH. ( 1.210,-Kč)
Návrh usnesení 502/0318: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje žádost o zřízení věcného břemene
s jednorázovým poplatkem 1.000,-Kč + DPH.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 502/0318 bylo schváleno.
Bod 12 – Žádost o směnu spoluvlastnických podílů
Starosta obce informoval zastupitele o žádosti na směnu
spoluvlastnických podílů a to parcely č. 965 trvalý
travní porost o výměře 91m2 a parcely č. 1219/5 trvalý
travní porost o výměře 3626m2.
Návrh usnesení 503/0318: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje směnu spoluvlastnických podílů parcely č.
965 trvalý travní porost o výměře 91m2 a parcely č.
1219/5 trvalý travní porost o výměře 3626m2.
Výsledek hlasování: Pro 0, Proti 8, Zdrželi se 0
Usnesení č. 503/0318 nebylo schváleno.
Bod 13 - Různé
Aleš Olšák navrhl, zda by nebylo vhodné umístit ještě
jeden kontejner na plasty u hlavní komunikace směrem
do Hořanska naproti RD Janišových, kde evidentně
jeden kontejner nestačí. Ze strany zastupitelů i starosty
bylo doporučeno, aby si občané vyzvedávali na obci
žluté sáčky do kterých plasty mohou sbírat a poskládat
před svým obydlím v den svozu plastů.
Dále Aleš Olšák navrhl vyhlásit sbírku starších knih,
které občané mohou darovat knihovně v Janové.
Aleš Olšák se zajímal, zda reklamy na tělocvičně jsou
zaplaceny. Účetní obce informovala zúčastněné, že tyto
reklamy jsou řádně placeny na základě uzavřených
smluv.
Jaroslav Tomanec vznesl dotaz ohledně schválení
dotace na dětské hřiště o kterou obec zažádala.
Výsledek bude znám do konce měsíce března 2018.
Jaroslav Tomanec se zajímal o volně pobíhajícího
labradorského retrívra. Zastupitelé požádali starostu o
zaslání výzvy majiteli psa, aby zamezil volnému
pohybu psa v obci.
Místostarosta požádal zastupitele o pomoc při chystání
a úklidu akce Setkání rodáků, které proběhne 14.4.2018
v prostorách tělocvičny v Janové.
Místostarosta informoval zastupitele o žádosti pana J.
Zbranka ohledně odpadlé dlažby na schodech u vstupu
do tělocvičny a dalších závadách, které je nutné co
nejdříve opravit.
Dalibor Bartík upozornil na odpadky hromadící
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se u cyklostezky (lavička naproti bytovky) a navrhl
umístění odpadkového koše v daném místě.
Starosta obce informoval zastupitele o novém geologickém
průzkumu sesuvu na Štěpnici, kde byl zjištěn posun do
kategorie 3. Na základě těchto faktů bude oslovena firma
MS Projekt k vypracování projektu pro následné období
s možností žádosti o dotaci v příštím roce.
Na žádost starosty byla ustanovena výběrová komise pro
posouzení a výběr firmy na zhotovitele dětského hřiště ve
složení Dalibor Bartík,Jaroslav Tomanec, Richard
Machalec, Aleš Olšák, Lubomír Kotrla. Tato komise se
sejde 9.4.2018 v 16 hodin v prostorách OÚ Janová.

ZÁPIS 51. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ
KONANÉHO 25. 4. 2018
(bez kontroly a jazykových úprav redakce)
Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Janová bylo zahájeno v 17:00
hodin. Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno. Dále konstatoval, že přítomno je 8 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
( omluven Bronislav Soukup )
Bod 2. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v
souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Na návrh
starosty byl program doplněn o bod č. 11 Smlouva o
zajištění technického dozoru a bod č. 12 Koupě části
pozemku.
Návrh usnesení 504/0418: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 504/0418 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Lubomír
Kotrla a Romana Hromadová, zapisovatelem zápisu
starosta obce navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 505/0418: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Lubomíra Kotrlu a Romanu
Hromadovou, zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 505/0418 bylo schváleno.
Kontrola usnesení 364/0217 – splněno.
Bod 3 – Rozpočtové opatření č. 4
Účetní obce seznámila zastupitele podrobně s rozpočtovým
opatřením č. 4 a hospodařením obce za
1. čtvrtletí.
Návrh usnesení 506/0418: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 506/0418 bylo schváleno.
Paní ředitelka MŠ společně s účetní MŠ informovaly
zastupitele o výsledcích hospodaření MŠ, vysvětlila snížení
úvazků u některých pracovníků MŠ.
Zastupitelstvo bere na vědomí informace hospodaření MŠ.
Bod 4 – Prodloužení veřejného vodovodu
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
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služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést
stavbu „ Prodloužení veřejného vodovodu v obci Janová na
pozemcích p.č. 1186/3 a p.č. 2808.“ Jedná se o pozemku,
kde v budoucnu bude probíhat výstavba nových rodinných
domů.
Návrh usnesení 507/0418: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést
stavbu „ Prodloužení veřejného vodovodu v obci Janová na
pozemcích p.č. 1186/3 a p.č. 2808.“
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 507/0418 bylo schváleno.
Bod 5 – Smlouva o poskytování služeb v oblasti ŽP
Starosta obce informoval zastupitele o návrhu Technických
služeb Vsetín týkající se Smlouvy o poskytování služeb
v oblasti životního prostředí. Předmětem smlouvy je odvoz
a zajištění materiálového využití plastů, plastových obalů a
kompozitních obalů a sjednání ceny za službu odvozu a
zajištění materiálového využití vytříděného odpadu.
Návrh usnesení 508/0418: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje smlouvu o poskytování služeb v oblasti ŽP.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 508/0418 bylo schváleno.
Bod 6 – Smlouva o zřízení věcného břemene
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem Smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti na parcele č. 2810
v souvislosti se zřízením energetického zařízení zemní
elektrické přípojky NN vedoucí přes tento pozemek. Věcné
břemeno podle této smlouvy se zřizuje za jednorázovou
náhradu 2.700,-Kč + DPH.
Návrh usnesení 509/0418: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 509/0418 bylo schváleno.
Bod 7 – Žádost o opravu komunikace
Starosta obce informoval zastupitele o žádosti o opravu
komunikace v lokalitě Hořansko směrem na Krošenkovy
paseky.
Starosta obce zjistí podrobnosti o možnosti vyřízení
dotačního titulu na opravu komunikace do příštího zasedání
zastupitelstva.
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o opravu komunikace.
Bod 8 – Zatrubnění náhonu
Starosta obce seznámil zastupitele s Žádostí o vyjádření č.
18041102 týkající se zatrubnění náhonu na p.č. 2826/5
katastrální území Janová. Obec Janová bude v případě
schválení všemi dotčenými orgány požadovat po majiteli
pravidelné čištění zatrubněného náhonu.
Návrh usnesení 510/0418: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje kladné stanovisko k Žádosti o vyjádření č.
18041102.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 510/0418 bylo schváleno.
Bod 10 – Multimediální informační tabule
Místostarosta obce seznámil zastupitele s nabídkou
pracovníka firmy Duroma, která se zabývá propagací obcí
a měst v kraji na multimediálních informačních tabulích
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umístěných v okolních městech. Tabule je umístěna u
Městského úřadu ve Vsetíně. Cena pro obec za propagaci
na multimediální informační tabuli je 7.000,-Kč + DPH za
tříleté období.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí nabídku firmy
Duroma.
Bod 11 - Smlouva o zajištění technického dozoru
Starosta obce seznámil zastupitele se Smlouvou o zajištění
technického dozoru na revitalizaci hřbitova s platností od
26.4.2018.
Návrh usnesení 512/0418: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Smlouvu o zajištění technického dozoru.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 512/0418 bylo schváleno.
Bod 12 – Koupě části pozemku
Starosta obce informoval zastupitele o žádosti na koupi
pozemku p.č. 2824/4 a část pozemku p.č. 915/1 za cenu
75,-Kč/m2.
Návrh usnesení 513/0418: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje záměr obce prodej pozemku p.č. 2824/4 a část
pozemku p.č. 915/1 za cenu 75,-Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro 0, Proti 8, Zdrželi se 0
Usnesení č. 513/0418 bylo schváleno.
Bod 13 - Různé
Dolanský Radek informoval zastupitele o zrušení
společenské kroniky v Janovských listech kvůli nařízení
Evropské unie týkající se osobních dat občanů. Důvodem
jsou možné sankce, kterými by byla obec ohrožena.
Omezení se bude týkat i fotogalerie na obecních
stránkách.
Pan Květoň požádal, aby v Janovských listech byla
občanům připomenuta obecně závazná vyhláška o rušení
klidu o víkendech.
Dalibor Bartík se dotazoval, zda budou rozestavěny
kontejnery na odpad v obci. Starostou byl ubezpečen, že
kontejnery v obci rozmístěny budou od 26.4.2018, pro
umístění v lokalitě Řečiska se hledá vhodné místo.
Dolanský Radek navrhl požádat o potvrzení od Silnic ČR,
že most přes řeku Bečvu v obci není v havarijním stavu.
Místostarosta navrhl zastupitelům uskutečnit brigádu na
dětském hřišti za mateřskou školou a hřiště uklidit a
opravit lavičky.

ZÁPIS 52. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ
KONANÉHO
23. 5. 2018
(bez kontroly a jazykových úprav redakce)
Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Janová bylo zahájeno
v 17:00 hodin. Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo
řádně svoláno. Dále konstatoval, že přítomno je 9 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Bod 2. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu
v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a
v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Na
návrh starosty byl v programu změněn o bod č. 7
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Smlouva o zřízení věcného břemene na Navýšení
investičního příspěvku pro MŠ.
Návrh usnesení 514/0518: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný program zasedání se schválenou
změnou v bodě č. 7 .
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se
0
Usnesení č. 514/0518 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Jaroslav
Tomanec a Aleš Olšák, zapisovatelem zápisu starosta obce
navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 515/0518: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Jaroslava Tomance a Aleše
Olšáka, zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 515/0518 bylo schváleno.
Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
Bod 3 – Rozpočtové opatření č. 5
Účetní
obce
seznámila
zastupitele
podrobně
s rozpočtovým opatřením č. 5.
Návrh usnesení 516/0518: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 5.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 516/0518 bylo schváleno.
Účetní obce dále informovala zastupitele, že v měsíci
dubnu v rámci zprávy o hospodaření za 1. čtvrtletí roku
2018 za obec a zřízenou PO Mateřskou školu Janová
upozornila zastupitele obce, že ze strany ředitelky MŠ
Janová nebylo předloženo čerpání prostředků zřizovatele –
příspěvek na provoz za 4/2017 – čerpání mezd
jednotlivých pracovníků MŠ z tohoto příspěvku. Do
dnešního dne nebyl tento přehled čerpání odevzdán.
Bod 4 – Návrh Závěrečného účtu 2017
Účetní obce předložila zastupitelům a podrobně
informovala zastupitele o návrhu Závěrečného účtu 2017.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí návrh
Závěrečného účtu 2017.
Bod 5 – Výměna vodovodu Janová – za kavárnou
Starosta obce informoval zastupitele o záměru VaK Vsetín
výměny vodovodu v Janové za kavárnou.
Návrh usnesení 517/0518: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje sepsání smlouvy o Smlouvě budoucí s VaK
Vsetín o výměně vodovodu v obci za kavárnou
s podmínkou uvedení celé cesty v celkové
šíři do
původního stavu.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 517/0518 bylo schváleno.
Bod 6 – Smlouva o zřízení věcného břemene
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem Smlouvy o
zřízení věcného břemene na parcele č. 915/7, zapsaného
na LV č. 10001 k.ú. Janová ( dále jen služebný pozemek)
spočívající v právu zřídit a provozovat na služebném
pozemku plynárenské zařízení, právu vstupovat a vjíždět
na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním
plynárenského zařízení. Věcné břemeno podle této
smlouvy se zřizuje za jednorázovou náhradu 1000,-Kč +
DPH.
Návrh usnesení 518/0518: Zastupitelstvo obce Janová
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Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 518/0518 bylo schváleno.
Bod 7 – Navýšení investičního příspěvku pro MŠ
Starosta obce informoval zastupitele o žádosti ze strany
ředitelky MŠ Janová o navýšení investičního příspěvku pro
MŠ Janová na provoz na rok 2018 o 21.175,-Kč z důvodu
navýšení nákladů v důsledku ochrany osobních údajů a
funkční studium ředitelky MŠ o 6.400,-Kč, celková suma
investičního příspěvku činí 27.575,-Kč. Pro rok 2018 bude
stav dětí v MŠ plně naplněn a to 20 dětí.
Návrh usnesení 519/0518: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje navýšení investičního příspěvku pro MŠ Janová
o částku 27.575,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 519/0518 bylo schváleno.
Bod 8 – Nabídka na zpracování hospodářského plánu –
Obecní lesy
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem nabídky na
zpracování hospodářského plánu
- Obecní lesy
vypracovaný na dobu 10ti let Ing. Viačka.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí nabídku na
zpracování hospodářského plánu – Obecní lesy.
Bod 9 – Prodej pozemku
Starosta obce informoval zastupitele s žádostí o prodeji
pozemku p.č. 2826/10 a p.č. 915/23 za cenu 75,-Kč/m2.
Návrh usnesení 520/0518: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje prodej pozemku p.č. 75,-Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 520/0518 bylo schváleno.
Bod 10 – Různé
Hradová Taťána požádala zastupitele o pomoc s návrhem
na osobu, která by v době hospitalizace hospodáře
tělocvičny pana Zbranka ( nynější hospodář) plně
zastoupila.
Dále požádala starostu o pověření provést finanční
kontrolu v MŠ Janová.
Starosta obce informoval zastupitele ohledně možných
dotací týkajících se komunikace v Hořansku k Čaníkům.
Tato komunikace nesplňuje podmínky pro přiznání dotace.
Starosta písemně odpoví žadateli této žádosti o opravu.
Starosta obce dále zastupitele velmi podrobně informoval
o průběžně probíhajících prací na revitalizaci hřbitova.
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí pana Janů,
který má zájem postavit u cyklostezky na obecním
pozemku pojízdný stánek se zmrzlinou.
Pan Dolanský upozornil zastupitele, že veřejné osvětlení o
víkednu bylo opět nefunkční a zda by nebylo možné
s nějakou dotací vyměnit nefunkční součásti.

STÍŽNOSTI NA RUŠENÍ KLIDU
V OBCI
Mezi občany Janové se množí stížnosti na rušení klidu.
Nikoliv však podle očekávání převážně klidu nočního, ale
spíše denního, především víkendového, jak nařizuje
obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o ochraně nočního
klidu a regulaci hlučných činností, kterou zastupitelstvo
schválilo dne 21. 6. 2017 usnesením č. 401/0617 na
základě zákona č. 128/2000 Sb. a zákona č. 200/1990 Sb.
I na jednání zastupitelstva byla podána žádost, aby byli
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občané ve zpravodaji upozorněni, že v obci existuje výše
uvedená vyhláška, a že je porušována. Porušována je
především používáním hlučných strojů a zařízení
v nevhodnou dobu. Například není žádnou výjimkou, když
je celé nedělní odpoledne v jednom kuse slyšet sekačky,
jindy zase cirkulárku nebo motorovou pilu.
Konkrétně se vyhláška o regulaci hlučných činností
v nevhodnou dobu zmiňuje v čl. 2 v bodě 2:
"Každý je povinen zdržet se o nedělích v době od 6:00
hod. do 9:00 hod. a od 13:00 hod. do 22:00 hod.
veškerých prací spojených s užíváním zařízení a
přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu,
cirkulárek, motorových pil a křovinořezů."
Tolik konkrétní text vyhlášky. Mimo uvedené by
pravděpodobně byly postižitelné ve vyhrazené době i
zahradní párty s hlasitou hudbou, kdy by se zároveň
jednalo o nepovolené veřejné šíření hudebních nahrávek.
Množí se i stížnosti na bezdůvodné používání klaksonů
v obci. Dalo by se říci, že v drtivé většině případů se v obci
klaksony používají v rozporu s vyhláškou o provozu na
pozemních komunikacích, kdy se takto řidiči loučí
s okolím nebo zdraví kolemjdoucí občany. Člověk by si
řekl, že se jedná o adolescenty nebo jednotlivce se
zamrzlou pubertou, ale mnohdy se najde i senior, který
troubí snad na všechno, co se na chodníku pohne, aby pak
mohl kynout, že jede Jeho blahorodí.
Zde hrozí řidičům docela tučná pokuta. K tomuto bodu
se vztahuje paragraf ze zákona o provozu na pozemních
komunikacích, a to konkrétně §7 bod 1) b, který vysloveně
říká: "Řidič nesmí obtěžovat ostatní účastníky provozu
na pozemních komunikacích ani jiné osoby zejména
nadměrným
hlukem,
znečišťováním
ovzduší,
rozstřikováním kaluží, bláta nebo zbytečným
ponecháním motoru stojícího vozidla v chodu".
Nicméně stížnost a řešení jsou dvě rozdílné věci. Není
žalobce, není soudce. Stěžovat si na obci nebo přímo na
zastupitelstvu problém nevyřeší. Zastupitelé ani obec jako
taková, nemají pravomoc přestupky řešit. Správně musí
stěžující občan řešit nedodržování závazné vyhlášky
s Policií ČR, která následně s největší pravděpodobností
postoupí věc k řešení na přestupkové oddělení MěÚ
Vsetín.
Na základě připomínek občanů sepsal Radomír Dolanský
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Pokud politické strany, sdružení nezávislých kandidátů a
jednotlivci překročí odsouhlasený prostor, bude jim
prostor navíc zpoplatněn dle běžného ceníku za reklamu
v Janovských listech.
Uzávěrka zasílání příspěvků bude 14. září 2018 včetně.
redakce Janovských listů

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
S DŽEJMSOVCI
Jako každoročně již po řadu let se setkávají různí lidé
janovští i cizinci neboli odjinud na pálení zla. Letos zla
trojitého, takže Janová by měla být očištěna snad až do
morku kostí od bojovných choutek souseda proti
sousedovi.
Základ paličů čarodějnicových tvoří samozřejmě
Džejmsovci, jejichž buňky se v některých rodinných
uskupeních již ztrojnásobily. Takže sličná čarodějobijka
se po devítiměsíčním kouzlu změnila v babku, a snad i
proto s velkou vervou letos přikládala na oheň. Další
Džejmsovky, tu dříve, tam později, proměna čeká, takže
lze očekávat, že na hranici bude jako msta čarodějnic
přibývat.
Na akci se opět s velkým zaujetím opékaly špekáčky
plněné čarodějnou náplní, což je u našich unijních přátel,
ale i domácích čarodějů čím dál častějším zvykem. Před
třiceti lety mnozí z nás ve fabrice snídali piliňáky z masa,
dnes máme piliny se štítkem 90% masa. Za to by se hodilo
taky sem tam někoho osmahnout.
Pachuť po výrobcích unijního tábora si však Valaši
vždycky vyplachují vlastní medicínou, která ještě není
zakázaná ani přejmenovaná. No, a vzhledem k historii

OZNÁMENÍ PRO POLITICKÉ
STRANY, SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ A JEDNOTLIVCE
KANDIDUJÍCÍ V KOMUNÁLNÍCH
VOLBÁCH V ŘÍJNU 2018
Zastupitelé odhlasovali pro kandidáty komunálních voleb
podmínky k zveřejnění volebních informací ve zpravodaji
Janovské listy v tomto formátu:
Politické strany a sdružení nezávislých kandidátů
budou mít, požádají-li o to, v Janovských listech v čísle
3/2018 v měsíci září zdarma vymezen prostor pro svoji
prezentaci o dvou stranách A4.
Kandidující jednotlivci budou mít, požádají-li o to, jednu
stránku A4 zdarma pro svoji prezentaci.

Projekt revitalizace hřbitova v obci
Janová je spolufinancován Zlínským
krajem.
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valašských portášů snad ani nikdy nebude. Takže na place
u hrušky, kde roste pouze megavrba, zněla hesla o
dlouhém žití a dobrém životě mezi přáteli.
Vyvrcholením programu bylo pálení trojitého zla, kdy
se všichni semkli vůkol a přáli si, aby takto bylo vypáleno
čarodějné působení ze všech koutů v obci. I když… to by
na hranici asi byla větší tlačenice.☺
text: Radomír Dolanský, foto: Jana Pončíková

OBVODOVÉ KOLO HASIČSKÝCH
DRUŽSTEV ŽEN A MUŽŮ
V JARCOVÉ
V sobotu 12. května 2018 přivítala Jarcová dospělácká
družstva mužů a žen na obvodovém kole v požárních
sportech. Poněvadž meteorologové na 12. hodinu
vyhrožovali bouřkami a deštěm, byly soutěže zkráceny
pouze na požární útok. Závodilo se dvoukolově a lepší čas
se počítal.
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Obvodové kolo je zahajovacím kolem sezóny, kdy ani tak
nejde o závodění, jako spíše o setkání družstev po soutěžní
přestávce, o přátelskou párty spojenou s protáhnutím těla.
To ovšem neznamená, že se jednotlivá družstva nesnažila
dosáhnout co nejlepších výsledků, jak jim velela čest a
hrdost na vlastní hasičský sbor.
Soutěže se zúčastnila i družstva mužů a žen z Janové.
Obě družstva měla kostry rozhýbané na výbornou, jen se
sem tam vloudila do akce vždy nějaká chybička, což je
vlastně to, na co všechna ostatní družstva čekají, nikoliv
však škodolibě, poněvadž samotná rychlost moc rozdílná
není.
Muži z Janové skončili na osmém místě z deseti a ženy
na čtvrtém místě z pěti. I když byly ženy předposlední, díky
odmítnutí družstev na prvních třech místech postoupila
Janová ženy do okresního kola, které proběhlo 16. 6. 2018.
Zde se družstvo našich hasiček umístilo rovněž na 6.
předposledním místě. Ovšem pro družstvo janovských žen
se jedná o úspěch, když v roce 2017 obsadily na okresním
kole místo poslední.
Obvodové kolo v Jarcové natáčela i Česká televize a šot ze
soutěže najdete na níže uvedeném linku. Muže i ženy je
zapotřebí hledat v pozadí záběrů vyjma detailu Kristýny
Pacutové, která zcela nepochybně zaujala kameramana.
V České televizi byl pořad uveden ve čtvrtek 17. 5. 2018
na ČT sport.
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10103510226sport-v-regionech/218471290032008-hasicsky-sportobvodova-soutez/
text a foto: Radomír Dolanský

KÁCENÍ MÁJE A DĚTSKÝ DEN
První letošní akci pod širým nebem v Janové uspořádali
místní hasiči pro všechny občany, návštěvníky odjinud a
děti zvláště.
U janovských hasičů mají oproti některým jiným
složkám obrovskou výhodu. Na přípravách zázemí,
programu a materiálovém zabezpečení pracují asi vždy
jedni a ti samí tahouni. Na samotné akci však spolupracují
všechny složky sboru, mladými hasiči počínaje přes dorost,
ženy, muže, jejich rodinné příslušníky, pomoc turistů,
myslivců a přátel. Taková spolupráce se dnes málokdy vidí.
Většinou se horkotěžko shánějí lidé, kteří by obětovali
ždibec ze svého volného času, navíc zdarma, nanejvýš za
pivo a párek, jak se říká. Kdo si vzpomíná, problém
nedostatku lidí byl i jedním z důvodů ukončení
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činnosti Sdružení janovských rodičů, kteří na druhou stranu
zase dokázali připravit výborné akce se stále menším
počtem nadšenců. Doufejme, že tato epidemie hasiče
nepostihne.
Akci hasičů neustále ohrožovaly meteorologické
předpovědi, z kterých se sice dalo usoudit, že někde určitě
bude pršet, ale nikdo už nedovedl říci kde. Nezbylo než
spoléhat na jindy velmi nepříjemný osud obce, že i když
prší na Huslenkách v Ústí nebo na Vsetíně, tak v Janové
nikoliv. A skoro to tak dopadlo.
Hasiči 30. dubna postavili hezky opentlenou májku, aby
z ní hned druhý den zůstal pouhý stožár. Tentokrát se o
zkrácení nepostarali záškodníci z okolních obcí, ale silný
vítr, který korunku májky odlomil. Takže jednou
z nejdůležitějších příprav na konci máje bylo májku –
stožár položit na zem, přitlouci zelený vrcholek a opět
postavit. Pak už se mohlo nachystat vše neméně důležité.
A že toho bylo! Pro děti vyrostl ve sportovním areálu
nafukovací hrad s několika sektory, který byl od počátku
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slavnostního odpoledne obléhán dětskými vojsky. Pokud se
bojovníkům podařilo dostat na jednotlivá nádvoří, řádili zde
jako zběsilí až je porazila sama vlastní únava.
Hned vedle sídlilo velení středověkých rytířů
s vojevůdcem Radkem Baránkem a jeho věrnými. Radek
Baránek se výhradně orientuje na období Kyjevské Rusi 11.
– 12. století, takže je ve skutečnosti bohatýr, tedy ruský
elitní hrdinný válečník. Ale pro děti byl prostě rytíř
z pohádky a basta. Rytíře doprovázel i bosý lid v prostých
halenách. Zde si mohly děti vyzkoušet na vlastní kůži to, co
hrají většinou na monitorech v teple domovů a říkají tomu
třeba Assassin´s Creed, Crusader Kings nebo For Honor.
Jenže mlátit se ve středověké zbroji na vlastní kůži už není
taková sranda.
Ve zbrojnici je čekalo nepřeberné množství mečů, seker,
štítů, přilbic a dalších lidských vynálezů, které byly
důmyslně vynalezeny pro kratochvíle, kdy se lidé s velkou
vášní snažili ty druhé rozmontovat na několik dílů. Na rytíře
si hráli samozřejmě především chlapci, kteří si mohli
nasadit helmu s vycpávkou a v pohodě očekávat zásah
sekerou do šišky bez obav, že by jim rezonovala ještě v
pondělí ve škole.
Mírumilovnější část dětského obyvatelstva, tedy
především slečny, se zase třeba věnovaly vymalovávání
sádrových odlitků motýlů, ptáčků, rybiček a řady dalších
tvarů, jež si poté odnesly jako památku na oslavy dne dětí
v Janové. Jinde se zase lovily magnetické ryby nebo se
soutěžilo, kdo nejdříve namotá závaží. Co by to bylo za
hasiče, kdyby neměli jednu z disciplín sestřelování cívek
proudem vody z proudnice. Velmi oblíbená atrakce,
především pro ty, kteří museli pumpovat☺. Hračičkové si
mohli zase prohlédnout modely letadel, helikoptér, aut,
které dovezli modeláři ze Vsetína. Za hradbou stromů
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čekali na zájemce lukostřelci, kteří mají v Janové cvičiště.
Zde si mohl každý vyzkoušet, zač je toho loket natáhnout
tětivu a neprásknout se do předloktí. Tady byl při nácviku
taktéž přistižen jeden z místních zastupitelů. Prý, že se
blíží komunální volby, tak člověk neví, co se bude hodit.
Jeho trefa do kříže desítky vyzněla pro případnou opozici
docela přesvědčivě.
Na druhé střelnici se zase střílelo ze vzduchovek. Na
statický i pohyblivý terč nebo na plechovky. Fronta
zájemců byla samozřejmě veliká, úspěšnost různá.
Od odpoledne hrálo pro dobrou náladu všem
přítomným hudební duo REMIX, které se s nastávajícím
večerem mělo změnit na kapelu hrající k tanci. Na kácečce
spojené s dětským dnem samozřejmě nesměly chybět
klasické pochoutky jako guláš, grilované klobásy nebo
vyhlášená uzená žebra. I tekutiny různých barev a chutí
tekly proudem. Areál příjemně zaplněný řadou
návštěvníků oslavil pokácení májky a chystal se na večerní
show (valašsky šou). A ta tedy taky nastala!
Ještě před setměním se i v Janové předpověď částečně
vyplnila – nepřišla sice bouřka, ale docela výživná
přeháňka, která bohužel zahnala řadu lidí k domovům.
Odvážlivců zůstalo však pořád dost, a tak se po přeháňce
v oslavách pokračovalo do hluboké noci.
text a foto: Radomír Dolanský

TURNAJ V ŠIPKÁCH V KAVÁRNĚ
Ve dnech volna se baví každý jinak. Parta v Janové to
tentokrát vyzkoušela s šipkami v ruce.
Do soutěže se přihlásilo celkem 22 soutěžících.
Všechny šipkaře, ale i diváky, přivítala hlavní
organizátorka Michaela Janáčová, tak nadšená ze své
práce, že i velikonoční soutěž uspořádala na pracovišti.
Nikoliv mezi soustruhy, ale v kavárně ZZJM v Janové.
Proto byl vítačem - pobočníkem i spolumajitel kavárny
Jarda Machalec. Oba vítající byli zároveň soutěžícími.
Poděkování tentokrát nepatřilo jen sponzorům a
podporovatelům akce, ale i rodinným příslušníkům, kteří
napekli velmi chutné slané a sladké pečivo. Po své učitelce
mamce to zkusila Michaela Janáčková mladší.
Poněvadž šlo především o to, aby si všichni dostatečně
zahráli, domluvili se na hře 501. A zápasy o hodnotné ceny
mohly začít. Hrálo se na třech stanovištích, takže soutěž
docela odsýpala a přibližně za šest hodin bylo hotovo.
I když se soutěže zúčastnili také přespolní, všechna
místa na bedně obsadili janovští borci. Zlato vybojoval
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Vlastimil Horák, stříbro Petr Pisklák a bronz Petr
Olšák.
text a foto: Radomír Dolanský

CVIČNÝ POŽÁRNÍ POPLACH
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Dne 23. 5. 2018 proběhl v MŠ cvičný požární poplach.
Pan místostarosta Richard Machalec přišel mezi děti v
pracovním hasičském obleku. Jako velitel hasičů si
povídal s dětmi o jejich práci. Nejdříve děti seznámil s
různými druhy hasicích přístrojů a vysvětlil jim, na co se
který z nich používá. Dále pak vysvětloval, jak se mají
děti správně chovat v případě požáru. Velkou radost měly
děti z možnosti vyzkoušet si pravou hasičskou helmu.
Po ukončení přednášky byl spuštěním sirény z
hasičského auta vyhlášen cvičný požární poplach. Děti v
klidu, za doprovodu učitelek opustily budovu MŠ a
seřadily se na určeném místě. Když byl poplach ukončen,
tak si ještě mohly děti prohlédnout hasičské auto a jeho
vybavení. Od pana hasiče dostaly pochvalu a sladkou
odměnu za perfektní zvládnutí požárního poplachu a od
svých učitelek ještě medaile.
Dětem se tato akce velmi líbila, a kromě
nezapomenutelných zážitků si jistě odnesly také potřebné
vědomosti, které často mohou zachránit nejen majetky,
ale také životy.
text a foto: Jana Kaňůrková, učitelka MŠ

DEN PŘÍRODY A ŘEMESEL
Ve středu 30. 5. 2018 jsme se s dětmi vypravili do
vsetínské Panské zahrady, kde se konal Den přírody a
řemesel. Prvním velkým zážitkem byla pro děti jízda
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vlakem, kde dokonce děti od paní průvodčí dostaly své
vlastní jízdenky. V Panské zahradě byla připravena
stanoviště s mnoha úkoly. Dětem se velmi líbilo u stánku
nazvaného Odkud se bere jídlo, kde si mohly podojit
model krávy a vyzkoušet si na mlýncích umlít z ovesných
zrn ovesné vločky a z pšenice mouku. Tato činnost je pro
děti velmi neobvyklá, většinou už doma ruční mlýnky
nemají, a tak se o tento vynález skoro „popraly“.
U každého stánku bylo něco zajímavého, co se dětem
líbilo. Hodně nových věcí se dozvěděly úplně poprvé.
Například jak se přede vlna na kolovrátku, jací
živočichové žijí v našich čistých vodách, jak se
zpracovává kakao. Poznávaly i různé cizokrajné plody.
Také si mohly hravou formou poskládat lesní hmyz
z dřevěných skládaček. Nejvíce je ale asi zaujalo
bubnování na africké bubny. Děti bubnovaly v rytmu,
který jim udával bubeník Lukáš. Po skončení bubnování
si děti mohly ještě vyzkoušet další neobvyklé rytmické
nástroje, jako například dřevěné žabky.
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Velkou radost měly děti ze stáda koziček, které si
mohly i pohladit. Děti také viděly při práci dva ovčácké
psy, kteří po celou dobu velmi zodpovědně celé stádečko
hlídali a nedovolili kozičkám někam odbíhat.
V některých stáncích bylo pro děti připraveno tvoření,
kde si děti na památku zhotovily motýlky ze špejlí a
barevného proutí a libovolnou dekoraci na špejli
z kartonu. Škoda, že jsme neměli více času, abychom
stihli všechny stánky obejít. Také se nám nepodařilo
projet na loďkách, kde bylo pro velký zájem pořád plno.
I tak si děti odvezly hodně hezkých zážitků a
obohatily se novými poznatky. Do Janové jsme se vraceli
autobusem a děti si cestou sdělovaly své dojmy. Počasí
nám přálo, výlet se zdařil. Děkujeme paní Hromadové a
Filákové ze společenství janovských turistů, které nás na
cestě doprovázely a celé dopoledne s dětmi pomáhaly.
text a foto: Jana Kaňůrková, učitelka MŠ

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ S RYBÁŘI
Letošní Mezinárodní den dětí jsme v naší MŠ oslavili dne
1. 6. 2018 u rybníčku na Řečiskách, kde rybáři z místního
rybářského spolku připravili dětem zajímavý program.
Už jenom cesta k rybníčku byla pro děti velké
dobrodružství, protože nás tam zavezlo hasičské auto. U
vody na nás čekali rybáři. Měli pro nás připravené
vylovené ryby, raky a dokonce jednu malou žabku
s ocáskem, takže děti mohly vidět přeměnu pulce v žabku
přímo naživo.
Připravená akvária děti ihned zaujala, ale nejdříve je
rybáři seznámili s návnadami a jinými rybářskými
potřebami. Návnady si mohly děti prohlédnout nejen
zrakem, ale i čichem a hmatem. Rybáři nám pak
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předvedli, jak se návnada navazuje na prut. Dále rybáři
dětem názorně ukázali, jakou mají raci sílu v klepetech i
račí svlečku (svlečená kůže, pozn. red.) a postupně
vylovili z akvárií ryby a seznámili nás s jejich názvy a
rozlišujícími znaky.
Kdo si chtěl ryby pohladit, musel si namočit ruce do
vody, aby jim neublížil. Některé rybky sebou mrskaly tak
moc, až vyskočily rybářům z rukou a poskakovaly na
podložce, z čehož měly děti obrovskou legraci.
Následovala ukázka chytání ryb, kterou jim nejdříve
předváděl pan rybář u vody. Pak si chytání rybek mohly
vyzkoušet samy děti na papírových rybkách
s opravdovým rybářským prutem. Tím si hravou formou
zopakovaly, co se naučily, jelikož musely říct název
rybky, kterou ulovily.
A podařilo se ulovit i malou rybku na živou návnadu.
Hurá! To bylo radosti. Děti obdivně pozorovaly rybáře,
jak obratně uvolnil rybku z háčku a pustil zpět do vody.
Na závěr jsme s rybáři vypustili rybky i raky do rybníka.
Děti jim zamávaly a rozloučily se s nimi. „Ahoj rybko!“
volaly.
Za zvládnutí celého dne dostaly děti medaile v podobě
rybiček a sladkou odměnu. Před návratem zpět do MŠ
hasičským autem, jsme poděkovali rybářům za moc
hezký rybářský zážitek.
Po příjezdu do mateřské školy na děti čekalo další
překvapení v podobě velké krabice, kterou jsme rozbalili
na školní zahradě. V krabici se ukrýval dárek k svátku
dětí. Byly to míče a hračky na písek, z kterých měly děti
velkou radost.
Svátek dětí se moc vydařil, počasí nám přálo a
společně jsme si užili hezké odpoledne. Děkujeme
Rybářskému spolku za krásné dopoledne a Sboru
dobrovolných hasičů za přepravu dětí hasičským autem.
text a foto: Jana Kaňůrková, učitelka MŠ

PUTOVÁNÍ AFRIKOU
aktivní prožitkový muzikoterapeutický
příběh
Dne 4. 6. 2018 k nám do MŠ zavítala paní Eva Sádlíková
z Brna se vzdělávacím prožitkovým programem s prvky
muzikoterapie, nazvaným Putování Afrikou.
Jednalo se o netradiční pohádkový příběh s použitím
etnických hudebních nástrojů s přirozeným laděním.
Nástroje vstupují do příběhu jako zvířata nebo přírodní
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živly. Příběh byl doprovázen zpěvem a vyprávěním. Děti
byly hravou formou seznámeny s Afrikou. Poznávaly tak
cizí krajinu, poušť, savanu, prales a džungli. Seznámily se
s novými slovy, například oáza, šaman a karavana.
Netradiční hudební nástroje představovaly zvířata, jako
například chřestýše, papouška, opičku, ptáčka, komáry,
krokodýly, žabky, ještěrku a další. Některé zvuky nástrojů
připomínaly přírodní živly, bouřku, déšť, vítr, ale také
zvuky moře, sluníčko a měsíc.
Děti byly vtáhnuty do příběhu, naslouchaly zvukům, které
ještě nikdy neslyšely, představovaly si se zavřenýma očima
zvířata žijící v Africe. Také si zatroubily jako sloni,
zaskákaly jako žabky a zaskotačily jako opičky. Šaman
zkusil přivolat déšť, a když se mu to nepodařilo, zapojily
se i děti. Společně přivolávali déšť. Chlapci chrastítky a
děvčata tancem s barevnými šátky.
Děti byly tímto netradičním zážitkem unešené. Odnesly
si nové dojmy, které v MŠ ještě budeme dále rozvíjet.
text a foto: Jana Kaňůrková, učitelka MŠ

CESTUJEME ZA INDIÁNY
Akce s názvem Indiánský den proběhla 13. 6. 2018 ve
Velkých Karlovicích. Byla uspořádaná v rámci aktivit
projektu MAP - rozvoje vzdělávání Vsetínsko II, Místní
akční skupinou Valašsko - Horní Vsacko, z.s. pro nejstarší
děti z okolních mateřských školek.
Do dětského parku Razulák ve Velkých Karlovicích se
sjely tři autobusy plné veselých předškoláků, kteří si díky
organizátorům užily s indiány krásné dopoledne plné
zábavy a her. Pro děti byl připraven pestrý animační
program s občerstvením.
Zpět do svých školek se vraceli pomalovaní indiáni a
indiánky s vlastnoručně vyrobenými čelenkami a
náhrdelníky. Děti si během dopoledne vyzkoušely nejen
svou obratnost a trpělivost, ale taky se od velkého
ŠAMANA naučily indiánskou píseň. Nechyběla střelba z
luku, lov bizona, návštěva indiánské vesnice, jízda na
loďkách...
Těšíme se na další zajímavé akce, které budou pro školky
v rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání Vsetínsko II
během příštího školního roku zorganizovány.
text a foto: Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ

MALÍ SPORTOVCI
Díky sponzorským darům a výtěžku z vánočního jarmarku
jsme pro děti zakoupili dětská odrážedla
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a koloběžku. Děti se na školním hřišti učí základům
silničního provozu a střídají se v rolích účastníků a
policistů.
Policista - dítě dohlíží, zda cyklisté dodržuji směr jízdy,
správně předjíždí, střídají se na určeném místě a zda si
mrňata před jízdou na odrážedlech nasazují cyklistickou
helmu.
Až děti naučíme tato základní pravidla bezpečné jízdy,
můžeme přejít na slalomy, štafety či překážkové dráhy. Už
nyní vymýšlíme, co krásného na příští jarmark společně
vyrobíme, abychom mohli pořídit další dětské dopravní
prostředky.
text a foto: Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ

vytříděných papírů a plastů mohlo vyrobit.
Výtěžek použijeme k zakoupení barevných papírů,
výkresů, dětského leporela nebo plastového boxu na
stavebnici... zkrátka si koupíme do školky věci, které byly
vyrobeny z opětovného využití odpadu, jenž díky nám
neskončil na skládce.
Děkujeme. Děkujeme všem, kteří nám pomáhali se
sběrem. Děkujeme, že s námi chráníte přírodu a snažíte se
snižovat zátěž životního prostředí. Děkujeme.
text a foto: Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ

MALÍ ŠKOLKÁČI S POMOCÍ
JANOVJANŮ RECYKLUJÍ
nebo… šetří životní prostředí

Prvňáci ze ZŠ Ohrada prožili díky známostem velmi
zajímavý den u vodní nádrže na Řečiskách v Janové.
Protekci u svého tatínka Michala Tkáče, člena rybářského
spolku v Janové, jim zajistil jeho syn Filípek, žák výše
zmíněné 1. B na vsetínské Ohradě.
A tak se po domluvě mohly děti 21. května vydat do
přírody zjistit, co to znamená vodní biotop přímo u nádrže
v Janové. Michal Tkáč se svými kolegy připravil pro žáky
velmi zajímavý naučný program.
Děti si prohlédly a osahaly některé rybářské potřeby, jako
jsou například třpytky, krmení, vlasce, olůvka, pruty apod.
Učily se poznávat druhy ryb žijící v janovské nádrži. I na
tyto si mohly šáhnout a poté je společně pustily zpět do
vody. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet nahazování vlasce
s návnadou opravdickým rybářským prutem.
Velkým zážitkem bylo pro školáky setkání s raky, které
asi mnozí z nich viděli z takové blízky poprvé v životě.
Zahráli si hru kapra na dřevě, s kterou je seznámil Josef
Mikulenčák ml. Řadu dalších podpůrných aktivit celé akce
zajistil Petr Olšák. Jeden z velkých zážitků, odvoz tam i
zpět hasičským vozem zajistil velitel SDH Janová Richard
Machalec.
Sladké občerstvení v podobě mňamózních koláčků
dětem připravila Filípkova babička Eva Vašťáková.
Následovaly další zajímavé soutěže a odměnou pro
všechny bylo opékání špekáčků. Janovští rybáři pořádají
pro děti řadu podobných naučných akcí, které se stávají
nevšedním zážitkem a šíří dobré jméno rybářského spolku,
ale i samotné obce po okolí. Tato a podobné akce i hodiny
strávené při péči o celý biotop vodní nádrže dokazují, že je
ve správných rukách.
Tuto akci podpořili také místní sponzoři kavárna

Díky pomoci občanů obce Janová se nám v mateřské škole
během jarního sběru papíru podařilo nasbírat 840 kg
starého papíru a kartonu, za což jsme utržili celkovou
částku 1.185 Kč.
Hlavním smyslem sběru starého papíru je vést děti k
recyklaci. Od začátku školního roku se děti učí ve školce
třídit papír a plast. A jde jim to skvěle. Třídíme =
recyklujeme. Recyklace je proces nakládání s odpadem,
který vede k jeho dalšímu využití.
Učíme děti vážit si života na planetě Zemi a vedeme je k
zodpovědnosti, úctě k živé i neživé přírodě. Ano, i děti
mohou své planetě pomáhat. Tříděný odpad se často
opětovně využívá jako druhotná surovina k výrobě nových
užitečných věcí. O tom všem si často ve školce povídáme a
vymýšlíme, co všechno by se z našich

1. B ZE VSETÍNSKÉ OHRADY NA
VÝLETĚ U RYBÁŘŮ Z JANOVÉ
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ZZJM a potraviny Kotrlová. I jim samozřejmě patří velký
dík.
text: na základě informací janovských rybářů a Pavly
Povýšilové ze ZŠ Ohrada napsal Radomír Dolanský

TURISTÉ ZAHÁJILI SEZONU
APRÍLOVÁ PROCHÁZKA DO DUBČÍ
A je tu zase jaro a s ním přichází první procházky, výlety
a vlastně naše hurá báječné turistické aktivity. Ne, že by
janovští turisté přes zimu spali, furt se něco děje. Ale je
pravdou, že vycházky s různými náměty přichází až s
prvními jarními paprsky.
Vůbec nevadí, že jsme asi před třemi lety absolvovali
stejnou naučnou procházku do sousední obce Hovězí s
cílem u léčivé studánky v lese zvaném „Dubčí“. Ani to tak
nepřijde, když člověk prožívá každou chvíli života naplno.
Jako bychom tam byli nedávno. Pokaždé je to ale jiné a při
procházce se vnímá vždy jiný detail přírody, kterou
mnohdy umocní krásné počasí.
Letos, při naší první procházce nám počasí přálo a
zájem byl opět značný. Více jak třicet skalních i
poloskalních se sešlo v sobotní odpolední hodině u
obecního úřadu. Každý dostal na uvítanou svůj kinder
kalíšek se zavěšením na krk, aby o něj nepřišel. Kreativní
nápad naší kolegyně turistky Jiřky Machalcové, se
samozřejmě musel odzkoušet. No a šlo to skoro jak ve
skle. Pak, po společném fotu, jsme se všichni společně
vydali směrem k Záružnému.
Po cestě jsme povídali, jaká byla zima, jaké byly
Velikonoce. Všichni si vychutnávali jarní probouzení
přírody. Asi po necelé hodince jsme došli k naší první
krátké zastávce. Dva nevelké rybníčky před cílem naší
cesty jsou v krásném prostředí a upravené okolí svědčí o
tom, že zde mnoho lidí směřuje své vycházky. Rybníčky
sousedí s Dubčím, a proto jsme ke studánce došli během
několika málo minut. Lesní pořádek trochu narušila těžba
dřeva v lokalitě u studánky, ale jinak příjemné překvapení.
Obecní úřad Hovězí nechal instalovat moc pěkně
ztvárněnou vyřezávanou, asi metr vysokou, sošku patrona
studánky jménem Dubčínek. Soška je vkusně umístěna v
její těsné blízkosti.
Pak následovalo u studánky drobné občerstvení a krácení
čekání při plnění různých lahví s dubčí vodou. „Podopíjaly
sa zbytky čmrně, aby si každý domů donésl tu vzácnů vodu
na výborné kafé“. Padlo taky trošku historie z lázeňství na
Hovězí a na Valašsku.
Na zpáteční cestu jsme se vydali po skupinkách
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postupně vydávali zpět do Janové. Hodinka odpočinku je
lepší než tři hodiny dřiny. Moc krásná procházka na
začátek našeho jarního putování a určitě nebude fotečka z
této procházky chybět v našem letošním připravovaném
turistickém kalendáři.
Ve zdraví a ve veselé náladě, po příjemně stráveném
krásném jarním odpoledni jsme došli zpět do Janové a
pivo v kavárně pro některé z nás bylo odměnou. Pro jiné
zase doma to očekávané kafíčko z vody patrona studánky
Dubčínka.
Děkujeme paní prezidentce s chotěm a samozřejmě i
Vám všem starším i mladším, kteří svou účastí dáváte
energii, stále něco připravovat. A že toho na letošek bude
zase hodně, asi nemusím zdůrazňovat.
Přejeme hezkou turistickou sezónu a ať nám to všem
šlape i bez GS Condra nebo Fébia.
text: Ing. Karel Trlica, foto: Ing. Lenka Trlicová

KLOBOUKOVÝ ČAJ O PÁTÉ
Poslední čaj o páté v sezoně 2017/18 přivítal v Janové
hosty v kloboucích roztodivných druhů, od pohádkových
kloboučků po cylindry nabobů.
Poslední jarní akce v seriálu čajů o páté byla ohrožena
krásným počasím a nepřirozeným časem vnuceným nám
politiky, kdy večer zůstává o hodinu více světla, což zase
má i své výhody. Výjimky však potvrzují pravidlo a sál
místní kavárny ZZJM se zcela zaplnil.
Servírky musely zapnout turbopohon již v pozdním
odpoledni, poněvadž vevnitř sedělo plno zábavychtivých
hostů v kloboucích a venku zase žízniví vítači jara. Taktéž
kuřáci se s velkou radostí přesunuli nastálo do
předzahrádky, kde při příjemné teplotě mohli zhluboka
potahovat oblíbené dehtové výtažky ze suchých listů a
nemuseli poletovat jak satelity mezi výčepem a chutným
šlukem.
O plný sál se bez jakýchkoliv pochybností zasloužila
rovněž široko daleko oblíbená kapela Frťani. Při jejich
širokopásmovém rozsahu písničkového zásobníku bez
problémů pobaví stejně široké věkové spektrum a i frťany
chutnají s Frťany dvojnásob, což zase oblažuje
hospodského. Samozřejmě, pokud se neulévá z domácích
zásob, jakože se ulévá. Takový podvečer na čaji o páté
v Janové je pak přínosem pro všechny, kteří se nalézají
poblíž. Pořadatelky z řad turistů se již ani nediví, když se
na párty objevují noví hosté, kteří
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NÁVŠTĚVA DIVADLA VE ZLÍNĚ

odcházejí stejně nadšení jako ti, kteří již dlouho nedají na
kvalitu zdejších čajů dopustit.
Na parketu v tento podvečer opět zářila sestřička přes
zdraví,
tentokrát
v převleku
turbovčely.
Její
vysokofrekvenční tanec uchvacuje přítomné i po
několikerém zhlédnutí. Nezapomíná se ani na jubilea
stálých návštěvníků. Tentokrát bylo gratulováno
pravidelné účastnici z Hovězí. Dočkala se samozřejmě i
tanečního sóla pro jubilantku. Čaje o páté dosáhly již
takového věhlasu, že zde turecký Recept Kurdobijec
poslal svého tajného agenta. Ale Valaši si velmi dobře
pamatují, jak vypadají rudé fezy, a tak turecký agent
musel nakonec tančit, jak Valaši pískali. Stačilo několik
pohárků slivovice a Janová měla v kapse nového
dvojitého agenta bez nějakých podivných lektvarů, o
jejichž majetnických právech se dohadují Anglové
v Londiniu.
Na stolech samozřejmě nemohly chybět slané a sladké
pochoutky z kuchyní pořadatelek z řad janovských
turistů, ale i nadšených návštěvnic. Zcela určitě nemohla
chybět lístečková překvapení, kde si sami hosté ve velké
míře věnují dárečky navzájem. A určitě se nejedná o
ledajaké dary. Takže ať je to sombrero, zahradnický kakáč
nebo myslivecký klobouček s pérem, všichni sledovali
s velkou pozorností čísla a barvy lístečků.
Po soutěži opět nastoupili Frťani a jako správní topiči
přiložili pod kotel a na lodi byla báječná nálada do
nočních hodin. Takže možná na podzim při čaji o páté
v Janové na shledanou.
text a foto: Radomír Dolanský

Divadlo, Zlín a Lhota. Když slyšíme tato tři slova, pro nás
milovníky divadla vždy znamenají krásný a příjemný
večer. Je to již známá věc, že paní Marta Machálková
pokaždé zajistí akci, která nezklame.
Tentokrát jedeme s panem Kašparem na známý
muzikál NOC NA KARLŠTEJNĚ. Všem se nám vybaví
stejnojmenný film, který byl natočen a po pár letech na
dlouhou dobu uzavřen v sejfu. Známou filmovou hlášku
Na hradě je ženská, dnes slyšíme několikrát do roka v
televizi. My starší si pamatujeme jeho první promítání a
písničky v podání Heleny Vondráčkové a Waldemara
Matušky, známé již dlouhá léta.
Divadelní verze populárního filmového muzikálového
zpracování je podle Vrchlického předlohy. Na královský
hrad Karlštejn, který dal Karel IV. zbudovat jako pevnost
střežící korunovační klenoty, je zapovězen vstup ženám.
Avšak co je zákaz krále oproti lásce ženy.
Libreto: Zdenek Podskalský
Hudba: Karel Svoboda
Texty písní: Jiří Štaidl, Eduard Krečmar
Toto vše je zárukou dobré nálady. Zápletka Vrchlického
dramatu, které pozvedla hudba Karla Svobody na
piedestal české muzikálové produkce, kde „trůní“ už více
než čtyřicet let.
Není jednoduché inscenovat kus, který je tak pevně
zachycen v paměti každého z nás ve filmové podobě.
Písně Karla Svobody za tu dobu zlidověly a herecké a
pěvecké výkony filmových představitelů se zdají být
nepřekonatelné. Jak se naši oblíbení herci ze Zlína
poperou s notoricky známou předlohou a obtížnými
pěveckým party?
Naše obavy však byly zbytečné. Členové zlínského
ansámblu se svých rolí zhostili vskutku královsky –
čestně, statečně a s noblesou. Těšili jsme se také z krásně,
do detailu vypracovaných kostýmů z dílny Hany
Knotkové. Precizní pěvecké výkony a originální scéna
v nás zanechala umělecký zážitek s příjemným nábojem
humoru a nostalgie.
text a foto: Jana Pončíková

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK S
BESKYDOŠEM
V Janové již několik let otevírají místní turisté a
Myslivecký spolek Janová – Ústí s vládcem okolních hor
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Beskydošem studánky a tím zahajují novou turistickou
turistickou sezónu.
Nádherné počasí lákalo k vycházce do pomalu se
zelenajících valašských hvozdů. Turisté však zkroušeně
posedávali na lavičkách, poněvadž se báli, že bez povolení
velkého vládce hor Beskydoše, by mohli dojít v lesích
k úhoně. Tu vyviklaný kámen, nastražený kořen nebo
čerstvě probuzená zmije s patřičnou zásobou jedu. Ne, ne,
bez Beskydošova povolení nedají janovští turisté ani ránu.
Proto, jako každý rok, požádali pozemského šéfa
starostu obce, aby z pozice své funkce zástupce janovských
turistů a všech, kdo do lesů vkročiti ráčí, požádal vládce
milovaných valašských a moravských hor Beskydoše o
povolení vstupu. Proto se shromáždili v dostatečném počtu
před obecním úřadem a hlasitými prosbami vyvolávali
jméno Beskydošovo. A hle! Ten se nad janovskými ustrnul
a objevil se s celou ekipou nádherných víl. Vesna, víla jara
v rozkvetlém klobouku, tleskala radostí a smála se, až modř
oblohy patřičnou hloubku získala a zlato slunce valašské
jarní stráně hladilo.
Mohutný Beskydoš vystoupil nad lid janovský tuze se
mračící. Zahřměl hlasem mocným a zlostným. Prý hory
jeho čím dál více lidé znesvěcují odpadky. Prý bezohlední
motorkáři vyrývají v probouzejícím se životu nesmazatelné
stopy, lidé, jako rozjívení frackové vše bezohledně ničí,
aby snad co nejdříve byli vládci pustého světa. Pak jsou
tady ti, kteří jenom berou a o nové lesy se nestarají.
Nepřestanou-li, děl Beskydoš, brzy bude na Valašsku lysá
každá hora, nikoliv jen ta nejvyšší beskydská.
Janovští turisté pokorně stáli s hlavami smutkem
svěšenými. Jen starosta nalezl tolik odvahy, aby pozvedl
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tvář k mohutnému vládci a dovolil si jej požádat o glejt pro
turisty janovské, kteří naopak poklady beskydské
ochraňují a vodí po Beskydošových horách další a další
generace, aby viděly, co může bezohlednost lidská
způsobiti. I usmál se nakonec vládce Beskydoš na lidičky
janovské a pokynul jim dlaní, z níž vyrůstaly mu čerstvě
narozené stromky. „Znám vás, janovští turisté. I vás,
myslivci, kteří udržujete poctivě stavy zvěře v lesích mých.
Proto vám pro letošní rok povoluji vstup do lesů s plnou
důvěrou ve vás.“
V tu ránu zavládlo veselí před úřadem starosty. Víly
přispěchaly s lektvarem valašským, který Beskydošovi rok
co rok náladu patřičně pozvedne. Přiťukli si tedy Beskydoš
a starosta obce, přiťukly si víly krásné, ale i lidu
janovskému nalévalo se vzácného lektvaru. Dokonce i
vodník, coby strážce studánek, neodmítl štamprličku. I
když on spíše ze žalu, že do hrníčku nepolapil žádnou
dušičku.
Poté se procesí janovských turistů, myslivců a víl v čele
se samotným Beskydošem vydalo odemknout kouzelné
studánky beskydské. Tentokrát si Beskydoš vybral
studánku pod Lysou horou. Samozřejmě, že nikoliv pod
tou, která se vypíná nad obcí Krásnou, Malenovicemi nebo
Ostravicí, ale pod její jmenovkyní nad Janovou, která
napohled už dávno není lysá. Zde se nalézá Machalcova
studánka, jejíž vodu požehnanou samotným Beskydošem,
mohli dnes ochutnat všichni, kdo přišli zhlédnout tuto
velkou slávu. Vodu rozdával sám vodník Brekeke.
Jako vždy z řad lidu někdo zarecitoval jednu
z nejkrásnějších oslav přírody v zemích českých od Josefa
Václava Sládka z cyklu Velké, širé, rodné lány – Lesní
studánka. Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je
les, tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes…
Možná některým se smutkem proletěla myslí otázka, jestli
v dnešním neustále modernizovaném školství děti ještě
vůbec vědí, jak nádherné verše oslavující přírodu a českou
zemi zde existují? Kolik z nich dnes ještě ví, že místa
z veršů existují i ve skutečnosti? Stále méně, ale ještě
existují!
text a foto: Radomír Dolanský

PRVOMÁJOVÁ PROCHÁZKA
S POSEZENÍM U RYBNÍKA
Ani v tento sváteční den nemůžou janovští turisté zahálet
a připravili pro spoluobčany další nenáročnou procházku s
cílem u rybníka na Řečiskách.
Sraz účastníků byl ve dvě hodiny odpoledne před
budovou obecního úřadu. Počasí bylo krásné a sešlo se
více jak třicet účastníků. Pak se všichni společně vydali
podél Bečvy směrem ke Kadějovému. Číslo zamilovaných
i nezamilovaných ale nebylo konečné. Hodně našich
kamarádů dojelo na kolech a dokonce i na koníkovi. Takže
bezmála 50 mladých i starších se vystřídalo u táborového
ohně s hlavním bodem odpoledne – líbáním.
Táborák plápolal, občerstvení bylo zajištěno, hudba
jakbysmet. No a co třešně, „kde sa budeme lúbať?“ Tuto
otázku si kladli všichni láskychtiví starší i mladší. Pro ně
bylo připraveno překvapení v podobě originálně
nazdobené odkvetlé třešně nedaleko ohniště. A světe div
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se, místo květu, který nám letos nějak rychle odkvetl, tam
visel na haluzi zrovna Chudějův nedělní třešňový kompot
a sem tam krásně červeňoučké houpající se háčkované
srdíčko jako pozdrav z Ústí od Hladkých.
Aby toho nebylo málo, tak na třešni vykvetl dokonce i
šeřík. „Tož poďme na to“ zaznělo a postupně došlo u
většiny k líbacímu aktu. „Pozor na hlavu, ať si ju nerozbiješ
o kompot“. Všechno dobře dopadlo a doufám, že nám letos
nic a nikdo neuschne.
Akce káva zdarma k ní kalíšek, pivko na trávení rovněž,
to je pohostinství, Kde sa hrabe kavárna s elektronicků
pokladnů EET.
K dobré náladě samozřejmě patří hudba a zpěv, a tak v
doprovodu dvou kytar a skoro sólisty z Národního divadla
Jožky Šmukaře a doprovodu Bambini di tourist Janová až
ke štrece bylo slyšet tóny naší turistické hymny. Kačeny v
okolí, jak to slyšely, tak přistávaly na hladině rybníka a
němě poslouchaly. Po hymně zase poslušně odkráčely
směrem k Bečvě.
Většina turistů posezení u rybníka tradičně navštěvuje a
donese si lecjakou uzeninu a ta fakt u vody šmakuje. „Tož
dyž ten Luďa nám teho kapra ne a ne chytiť, aj kabanos sa
dá zesť“.
No a jako zlatý hřeb odpoledne mnozí využili koníka od
Zlati a těžko sa na něho drápali, lehko z něho padali. No
paráda se vším všudy.
I taková obyčejná procházka s obyčejným opečením
špekáčků je plná pěkných zážitků a příjemně strávených
chvilek mezi kamarády a věřím, že na ni všichni budou
dlouho v dobrém vzpomínat.
Děkujeme manželům Chudějovým za kompot, ale hlavně
za neutuchající energii a samozřejmě Vám všem za hojnou
účast a tím i podporu všech těch turistických aktivit.
text: Ing. Karel Trlica

SETKÁNÍ NA ZTRACENCI
Do plánovaných akcí janovských turistů je již řadu let
pravidelně zařazován na polovinu května výlet na
Ztracenec. Nejinak tomu bylo i letos a datum avizovaného
výletu připadl na neděli 13. května.
Toto místo plánovaného výletu je po léta spjato s
tradičním setkáním Čechů a Slováků u památníku Tři kříže
na Ztracenci na moravsko – slovenském pomezí. To se
letos konalo u příležitosti uctění památky padlých na konci
II. Světové války při přechodu pomezí 3. brigádou
československého armádního sboru a 73. výročí ukončení
2. světové války.
Tradiční setkání se těší velkému zájmu a oblibě janovských
turistů i mnoha občanů z okolí. Letos však účast překonala
očekávání nejen janovských organizátorů výletu, ale jistě i
organizátorů samotné pietní akce. Bezesporu tomu přispělo
i na tuto dobu nezvykle teplé počasí.
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V neděli ráno jsme se tradičně shromáždili kolem půl
osmé na janovském vlakovém nádraží a vláčkem se
dopravili do Velkých Karlovic. Nezvyklé množství
vystupujících nasvědčovalo, že připravený autobus, který
nás vždy přepravoval na Kasárna, tentokrát takové
množství pasažérů nezvládne, což se vzápětí i potvrdilo. Ti,
kteří si od vlaku nepospíšili, museli počkat, až se pro ně
autobus vrátí.
Vše se nakonec zvládlo a po tři čtvrtě hodině již obě
skupiny putovaly po hřebenu Javorníků na známé místo na
Ztracenci. Do zahájení pietního aktu zbývá ještě nějaký čas,
který využíváme k vzájemnému přivítání se starými
známými, jak ze Slovenska, tak z okolních obcí. Na
samotném místě, na přístupových cestičkách nás mile
přivítala slovenská děvčata v krojích, nabízející na
přivítanou chutné vdolky, nakrájené sýry a jiné pochoutky.
Organizátoři, a to hlavně ze slovenské strany, si na této
ceremonii dávají vždy záležet. Samotný pietní akt byl
zahájen v 11:00 hodin pokládáním věnců, projevy zástupců
politických stran, obcí a pamětníků bojů. Zvláště oceněné
byly osobní vzpomínky manželů Kantorových, kteří konec
války prožívali v jedné usedlosti na hřebenech Javorníků.
Se zájmem jsme prožili vyprávění paní Kantorové, která se
se svou rodinou podílela na pomoci partyzánům a
účastníkům osvobozeneckých bojů v těchto končinách.
Ztracenec však není pouze pietní akce s uctěním památky
obětem bojů. Na rozdíl od jiných vzpomínkových akcí se
tady lidé po všech oficialitách nerozcházejí. Ztracenec se
stává již tradičně místem neformálních setkávání přátel z
obou stran hranice.
A nejinak tomu bylo i letos. Sotva na závěr oficiální
části dozněly hymny, rozezněly se zvuky harmonik,
písnička střídala písničku, přikládalo se na ohniště, nad
nimiž se šířila vůně špekáčků, kousek dál zase guláše,
cinkaly štamprlky s moravskou slivovičkou a slovenskou
borovičkou s "horcom i bez horca".
Zdálo se, že přátelská atmosféra zde bude trvat ještě
dlouho. Většina z nás však byla vázána odjezdem
přistaveného autobusu u hotelu Fran, a tak muselo dojít i na
loučení. Několik zdatnějších jednotlivců odmítlo službu
autobusové dopravy a vydalo se dál po hřebenu
severozápadním směrem k Malému Javorníku přes údolí
Pluskovec na vlakovou zastávku ve Velkých Karlovicích.
Obě skupiny bezesporu, i když s jiným časovým
odstupem, šťastně dorazily do Janové. Ale všech 38
účastníků tohoto výletu se jednotně shodlo na tom, že příští
rok na Ztracenci nashledanou a dovidenia.
text: Ing. Hromada Pavel

Periodický tisk územně správního celku. Čtvrtletník Janovské listy vydává Obecní úřad Janová nákladem 250 ks.
Vydání je distribuováno zdarma. Odpovědný redaktor Radomír Dolanský. Redakční rada: Ing. Romana Hromadová,
Dalibor Bartík, Zdenka Chudějová. Neprošlo jazykovou úpravou. Redakce si vyhrazuje právo na krácení a úpravu
příspěvků. Janovské listy 3/2018 vyjdou v září 2018. Uzávěrka je cca 15. den včetně v daném měsíci. Za materiály
použité v reklamě a dokumentech jiných subjektů redakce nezodpovídá. E-mail redakce: janovske.listy@email.cz

JANOVSKÉ LISTY

strana 20

FOTBAL – IV. TŘÍDA TABULKA
1.FK Liptál
2. Sokol Ratiboř B
3. TJ Tatran Janová
4. TJ Police
5. TJ Sokol Mikulůvka
6. TJ Velká Lhota
7. TJ Jiskra Krhová B
8. TJ Sokol Študlov
9. Sokol Huslenky B
10. Sokol Zděchov
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P
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3
2
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13
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75:29
69:37
64:24
58:36
62:46
46:53
40:43
38:71
33:76
17:87

43
43
41
33
31
27
21
15
11
05

KŘÍŽOVKA
Tajenka z čísla 1/2018: …volili Drahoše, prezidentem se stal Zeman. Vylosována byla Helena Vašťáková, Janová 193.
Blahopřejeme. Výhru si převezměte na OÚ Janová.
Křížovka č. 2/2018: V roce 2018 zažili občané obce… (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:

