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Informace pro občany

Dovolte mi, abych Vás přivítala u zimního vydání Zpravodaje janovské radnice. Je po volbách, ale dlužím Vám 
nejdůležitější usnesení schválená v červnu a září 2018.

 • �Na� červnovém�zasedání�ZO� rozhodlo�usnesením� č.� 60/2018�o�poskytnutí�účelové�neinvestiční�dotace� z� rozpočtu�
obce�v�rámci�dotačního�programu�Volnočasové�aktivity�v�Janově�nad�Nisou�2018�–�2.�kolo�níže�uvedeným�žadatelům�
a�schválilo�vzor�smlouvy�o�poskytnutí�této�dotace.

žadatel sídlem/ bydlištěm IČ/datum nar. projekt výše podpory
Český�svaz�žen�Janov�n.�N. Janov�nad�Nisou�520 Návštěva�Senátu�PČR 4.750,-�Kč
CK�Sport,�s.r.o. Mattioloho�3271/4,�Praha10 24746410 Vítání�školního�roku�pro�děti 17.333,-�Kč

 • �Usnesením�č.�62/2018�ZO�rozhodlo�o�poskytnutí�účelové�dotace�z�rozpočtu�obce�ve�výši�90.000,-�Kč�na�akci�„Jizerská�
magistrála�2018/19“�JIZERSKÉ,�o.p.s.�Schválilo�smlouvu�o�poskytnutí�peněžních�prostředků�z�rozpočtu�obce�Janov�
nad�Nisou�a�pověřilo�místostarostku�podpisem�této�smlouvy.

 • �Přehouply�se�prázdniny�a�na�7.�jednání�ZO�v�září�2018�usnesením�č.�63/2018�ZO�schválilo�termín�příštího�zasedání�
ZO�na�19.�9.�2018�z�důvodu�schvalování�Územního�plánu�obce.�Usnesením�č.73/2018�ZO�pověřilo�starostu�obce�přípra-
vou�smluvního�vztahu�o�bezúplatném�převodu�komunikace�III/29034�–�Malý�Semerink.�Tato�silnice�je�dlouhodobě�ve�
špatném�stavu�a�podle�vyjádření�náměstka�hejtmana�Libereckého�kraje�Marka�Pietera�je�její�převod�na�obec�nejlep-
ším�řešením.�Nebude�se�převádět�ve�stávajícím�stavu�a�nebude�to�hned.�Kraj�navrhl,�že�zadá�zpracování�projektové�
dokumentace�a�následně�tuto�silnici�z�vlastních�finančních�zdrojů�zrekonstruuje.�Podmínkou�kraje�pro�výše�uvedený�
postup�je,�že�si�tuto�silnici�následně�bezúplatně�převezme�obec�Janov�nad�Nisou�do�svého�vlastnictví.�Jak�jsem�již�
zmínila,�je�třeba�počítat�s�tím,�že�příprava�projektové�dokumentace�na�jednotlivé�úseky�silnic�potrvá�rok�a�půl�až�dva�
roky�od�jejich�zadání�projektantovi.

 • �Letošní�suché�léto�dává�zelenou�usnesení�č.�74/2018,�ve�kterém�ZO�schvaluje�dotaci�z�rozpočtu�obce�ve�výši�286.710,-�Kč�
na�vybudování�vrtané�studny,�její�kompletaci�a�vybudování�akumulačního�zásobníku�vody�pro�objekt�Janovské�soko-
lovny.�

 • �Usnesením�č.�75/2018�schválilo�ZO�rozpočtové�změny�včetně�dotace�z�usnesení�předchozího,�a�také�nákup�konvek-
tomatu�do�jídelny�školy.�Snahu�pomáhat�potřebným�ukázalo�usnesení�77/2018,�ve�kterém�ZO�schválilo�poskytnutí�
peněžitého�daru�ve�výši�80�tis.�Kč�paní�M.J.�–�zákonné�zástupkyni�těžce�postižené�P.S.�k�úhradě�nákladů�na�pořízení�
nového�automobilu.�Dar�bude�poskytnut�z�nadačního�příspěvku�poskytnutého�společností�Nadace�ČEZ�v�souladu�
se�schváleným�projektem�s�názvem�„Pořízení�vozidla�pro�těžce�postiženou“�v�grantovém�řízení�„Podpora�regionů�
2018“�k�účelu�–�finanční�dar�na�pořízení�automobilu.�Darovací�smlouva�na�poskytnutí�daru�bude�uzavřena�v�souladu�
s�podmínkami�smlouvy�o�poskytnutí�nadačního�příspěvku.

 • �Na�8.�řádném�jednání�ZO�Janov�nad�Nisou�byl�usnesením�č.�79/2018�schválen�dlouho�diskutovaný�a�rozpracovaný�
Územní�plán�Janova�nad�Nisou.

Informace ze Zastupitelstva

Zpravodaj janovské radnice, povoleno MK ČR E 17716, vydává Obec Janov nad Nisou, listopad 2018, náklad 200 ks, výtisk zdarma, členové 
redakční rady a redaktoři: Renata Mádlová, Mgr. Jana Tomešová, Michal Surkov. Kontakt: podatelna@janov-n-n.cz. Tiskne Tiskárna Macek, 
www.tiskem.cz

Slovo starosty
Milí Janováci, 
uběhl další půlrok a  já Vás opět zdravím prostřed-
nictvím Zpravodaje janovské radnice. Od posledního 
vydání končilo další volební období a proběhly volby do 
zastupitelstva naší obce. Velmi si vážím všech, kteří se 
dostavili do volební místnosti, aby vyjádřit svůj názor 
na další směřování obce, a děkuji všem, kteří nás svými 
hlasy podpořili. Za Vaši důvěru jsem opravdu vděčný 
a budu se i nadále snažit, abych ji nezklamal.

Již� tradičně�bych�rád�poděkoval�všem,�kteří� se�zapo-
jili�do�organizace� letošního� jarmarku.�Počasí�nám� letos�
zrovna�nepřálo,�ani�to�nám�ale�náladu�nezkazilo.�Dík�pa-
tří�také�organizátorům�tradičních�adventních�setkání,�na�
které�se�jistě�těší�mnozí�z�Vás�stejně�jako�já.

Také�v�posledních�měsících�se�pokračovalo�v�potřeb-
ných�investicích,�opravách,�ve�zvelebování�obce.�Podaři-
lo�se�provést�zateplení�budovy�„staré�školy“�–�bytového�
domu�v�Loučné� (respektive�v�Hraničné),�vyměnit�okna�
na�poště,�opravit�vedlejší�silnici�okolo�Epochy,�zkulturnit�
zarostlé�prostranství�za�zastávkou�Modrý�Dunaj,�opravit�
bránu�na�hřbitově.�Po�letech�příprav�také�zastupitelstvo�
schválilo�nový�územní�plán.

Teď�již�čekáme�na�první�sněhové�vločky.�Zima�zase�na�
čas�zastaví�stavební�práce�a�uvolní�prostor�předvánoční-
mu�shonu�i�poklidnému�rozjímání�a�zimním�radovánkám.�
Pomalu�ale�jistě�se�blíží�čas�rozsvícení�vánočních�stromků,�
koled�a�svařáků�při�adventních�nedělích�v�našem�kostelí-
ku�v�Loučné�a�rozbalování�dárků�po�štědrovečerní�večeři.�
Posledních�pár�dní�do�Silvestra�už�uteče�jako�voda�a�než�
se�nadějeme,�zase�budeme�o�rok�starší.

Přeji� Vám� všem� klidné� prožití� svátků� vánočních�
a�všechno�nejlepší�do�nového�roku.

 Daniel David
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 • �Přišel� říjen� a� volby�do�obecních� zastupitelstev.� Jak� se� volilo�u�nás� v� obci,� již� víte� a� jestli� ne,�můžete� se� seznámit�
s�výsledky�voleb�v�dalším�článku�Zpravodaje.�Na�31.10.2018�bylo�svoláno�ustavující�zasedání�ZO.

 • �Usnesením�č.�84/2018�ZO�zvolilo�starostou�obce�Mgr.�Daniela�Davida.�Místostarostkou�obce�byla�usnesením�č.�85/2018�
zvolena�Renata�Mádlová.�Následovalo�usnesení�o�zřízení�finančního�a�kontrolního�výboru.�Předsedou�finančního�
výboru�byl�zvolen�pan�Pavel�Pěnička�usnesením�č.�87/2018�a�předsedkyní�kontrolního�výboru�byla�zvolena�usnese-
ním�č.�88/2018�Mgr.�Marie�Burgerová.�Následovala�usnesení�o�odměnách�neuvolněných�členů�zastupitelstva.�Usnese-
ním�č.�93/2018�bylo�stanoveno�další�jednání�ZO�na�21.�11.�2018.

 • �Toto�jednání�se�uskutečnilo�po�uzávěrce�tohoto�čísla�Zpravodaje.�Usnesení,�která�byla�schválena,�Vám�přinesu�v�příš-
tím�vydání.

 • �Závěrem�bych�Vás�chtěla�pozvat�na�poslední�jednání�ZO�v�tomto�roce�–�12.�prosince�2018.�To�bude�již�malý�krůček�
k�vánočním�svátkům.�Popřála�bych�Vám�tedy�hodně�zdraví,�štěstí,�pohody�a�lásky�ve�dnech�vánočních.�Do�nového�
roku�2019�Vám�všem�přeji�hodně�osobních�i�pracovních�úspěchů�a�mnoho�nezapomenutelných�chvil�strávených�se�
svými�nejbližšími.

Mádlová Renata

Schválení nového územního plánu
Dne 19. září se uskutečnilo 8. jednání zastupitelstva obce. Jediným bodem programu bylo hlasování 
o schválení nového územního plánu. 

Územní�plán�je�živý�dokument,�který�se�vyvíjí.�Je�ovliv-
ňován�ekonomickou�a�politickou�situací,�přáními�obyvatel,�
zákony.�

Klade� si� za� cíl� nalézt� takové� předpoklady,� které� by�
umožnily�další�výstavbu�a� trvale�udržitelný�rozvoj�spočí-
vající�v�nalezení�vyváženého�stavu�mezi�zájmy�životního�
prostředí,� hospodářství� a� pro� společenství� lidí� obývající�
dané�území.�Územní�plán�by�se�měl�snažit�naplnit�potřeby�
současné� generace� tak,� aby� umožnil� existenci� a� přežití�
i�generací�příštích�(zdroj:�wikipedie).�

Na� úpravách� posledního� plánu� se� pracovalo� 9� let.�
Návrhy�změn�byly�několikrát�veřejně�projednávány.�A�po�
devíti� letech�to�vypadalo,�že�konečně�dospějeme�k�akcep-
tovatelné�variantě.�Bohužel�se�nestihly�připravit�podklady�
tak,� aby�mohl� být� plán� projednán� na� 7.� jednání� ZO.�Na�
základě�hlasování�zastupitelů�obce�bylo�svoláno�8.�jednání�
ZO�na� 19.�9.�2018.�Očekávala� se� bouřlivá�diskuse.� Pár� dní�
před�19.�9.�se�totiž�objevila�e-petice�s�názvem�Stop�zástavby�
parkoviště�u�kapličky�v�Hraběticích.�Zastupitelé�byli�nař-
čeni�z�úmyslu�změnit�územní�plán�tak,�aby�na�parkovišti�
v� Hraběticích� mohl� být� postaven� hotel.� Díky� rychlému�

šíření�po�internetu�na�sebe�reakce�nenechala�dlouho�čekat.�
Telefonáty,� emaily,� co� že� se� to� u� nás� děje.� Hysterie� byla�
naprosto�zbytečná.�Nejednalo�se�vůbec�o�žádnou�změnu.�
Možnost�částečné�zástavby�byla�v�územním�plánu� již�od�
roku�2005.�Naopak�v�novém�územním�plánu�jsou�možnosti�
využití�pro�stavbu�velmi�omezeny.�U�této�lokality�je�i�nově�
uvedeno,�že�nemůže�být�použita�pro�komerční�ubytování.�

A�to�nemluvě�o� tom,�že�nikdy�se�o� takovém�plánu�na�
zastupitelstvu�nemluvilo.�Jsme�rádi,�že�parkoviště�funguje�
tak,� jak� funguje,� a�že�díky�výnosům�bylo�možno�zrekon-
struovat�sokolovnu.

Nejvíc�mne�na�tomto�asi�fascinuje,�že�sama�předklada-
telka�petice�vlastní�v�Hraběticích�dva�pozemky�a�žádala�
o�změnu�těchto�pozemků�na�stavební.�Změna�byla�zamít-
nuta.�Další� změny�plánu� se� začnou� řešit� tak� za� tři,� čtyři�
roky.�Možná�slyším�trávu�růst,�ale�nebylo�třeba�tohle�hlav-
ním�důvodem�vzniku�petice?�

Internet� se� stal� mocnou� zbraní.� Je� velmi� jednoduché�
rozšířit� zprávy,� nejen�pravdivé,� ale� bohužel� i� nepravdivé.�
A�bránit�se�není�vždy�jednoduché.

Petra Macháčková

Jak jistě všichni dobře víte, proběhly 5. – 6. 10. 2018 volby do zastupitelstev obcí. V nich jste si 
vybrali své zástupce.

V Janově nad Nisou bylo zvoleno pět zastupitelů z kandidátky Nezávislí kandidáti a starostové pro Janov 
nad Nisou, dva zastupitelé z NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI PRO JANOV a z kandidátky Pro lepší Janov také dva 
zastupitelé – vlastně zastupitelky.

A zde přináším jména těch, kteří Vás budou další čtyři roky zastupovat: 
Mgr. Marie Burgerová, Mgr.  Daniel David, MUDr. Radek Fejgl, Pavel Kittel, Mgr. Adam Kulich,  
Renata Mádlová, Pavel Pěnička, Vendula Pospíšilová a  Michal Surkov. Můžete se na ně obracet se 
svými názory, nápady a požadavky. A věře, všichni se budou snažit pro Janov ještě krásnější a spokojenější.

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
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Janovská o.p.s.

Zpráva o činnosti JANOVSKÉ o.p.s.  

K 30. 6. 2018 jsem skončil ve funkci ředitele JANOVSKÉ o.p.s., a to z důvodů, které jsem již dříve deklaroval. 
Sokolovna je plně funkční a z velké části opravená, díky naší každodenní práci spolu s podstatným vylepšení 
interiéru i  exteriéru se podařilo získat více sportujících a  ubytovaných. Díky lepší organizaci parkoviště, 
snížení poruchovosti a  snížení nákladů na obsluhu a  údržbu se podstatně zvýšil i  výnos z  parkoviště. 
Podařilo se nám tedy navýšit tržby tak, že umožnily vznik placeného pracovního místa ředitele (se ženou 
jsme vykonávali vše zdarma).

Sokolovnu�a�parkoviště�jsem�přebí-
ral�1.�1.�2015�v�žalostném�stavu,�na�účtu�
10�000�Kč,�se�závazky,�které�vyžadovaly�
rychlé� řešení.� Klubovna� zavřená,� roz-
bouraná,� hala� plesnivá,� ubytovna� špi-
navá,�staré�sociálky�si�všichni�pamatu-
jete.�Parkoviště�mělo�poruchu�už�v�den�
přebírání,�další�veselou�skutečností�pár�
dní�po�převzetí�sokolovny�byla�hrozba�
jabloneckého� odboru� životního� pro-
středí,� že� objekt� zavře� kvůli� dlouho-
době�neřešené�odpadní�vodě.

Po� 3,5� letech� předávám� prosperu-
jící�areál� i�parkoviště,�s�281�tis.�Kč�na�
účtu.�

Od roku 2015 do června 2018 bylo 
postupně realizováno:

Rok 2015:
 • �Oprava� a� zprovoznění� klubovny,�
kuchyně�(v�termínu�již�do�25.�2.�2015,�
protože�předchozí� ředitel� nasmlou-
val�sportovní�pobyty�s�plnou�penzí).

 • �Výmalba� a� protiplísňové� ošetření�
stěn�tělocvičny.

 • �Renovace�všech�dveří�v�přízemí.�
 • �Opravy� šaten� a� vybudování� sprch�
v�přízemí.

 • �Výměna�bočních�vstupních�dveří.
 • �Oprava� zábradlí� u� fotbalového�
hřiště�a�sezení�před�klubovnou.

 • �Instalace� laviček� u� fotbalového�
hřiště� a� antuky,�dřevěných� schodů�
k�antuce.

 • �Odstranění� náletů,� úklid� skládky�
u� ohniště� a� úprava� ploch� kolem�
hřišť�a�sokolovny.

 • �Uspořádání� parkovacích� míst�
a� jejich� přehledné� značení,� aby� se�
plocha� parkoviště�maximálně� vyu-
žila.

 • �Náhrada� rozpadlého� dřevěného�
plotu�ohraničením�parkoviště�z�vel-
kých�kamenů.

 • �Pro�TJ�Sokol� jsem�projektově�a�rea-
lizačně�zajistil�výměnu�kotle,�radiá-
torů�a�rozvodů,�stavbu�ČOV.

 • Roční obrat činil 1 618 tis. Kč. 

Rok 2016:
 • �Proběhla�I.�a�II.�etapa�opravy�sociál-
ních�zařízení�na�ubytovně.

 • Nový�boxerský�koutek�v�tělocvičně
 • �Kovové� vjezdové� brány� na� hřiště�
a�k�budově�sokolovny.

 • �Oprava�střídaček,�svaření�a�výměna�
zrezivělých�částí�plotu.

 • �Byly� vybudovány� chybějící� ven-
kovní�skladové�prostory�a�rozšířena�
kapacita�uhelny.

 • Roční obrat činil 1 581 tis. Kč.

Rok 2017:
 • �Byly� opraveny� vstupní� vestibuly,�
schodiště,� vyměněny� hlavní� vcho-
dové�dveře.

 • �Oprava�sociálek�v�přízemí.
 • �Výměna�zbývajících�oken�v�průčelí�
budovy.

 • �Oprava�pokojů�v�ubytovně�(výměna�
oken,� dveří,� koberců,� osvětlení,�
oprava�stěn�a�výmalba).

 • �Pro� obec� jsem� projektově� a� reali-
začně�zajistil�výměnu�parkovacího�
systému�na�parkovišti�Kaplička.

 • �Roční�obrat�činil�1�820�tis.�Kč�(plátce�
DPH).

Rok 2018:
 • �Oprava� a� doplnění� chybějících�
a�shnilých�parket�sportovní�haly.

 • �Vyklizení� padesátiletého� nepo-
řádku�na�půdě�a�ve�sklepě�(celkem�
šest�plných�kontejnerů).

 • �Oprava� a� výmalba� chodby� v� uby-
tovně,�vč.�položení��nového�koberce.

 • �Obrat�do�30.�6.�2018�činil�1�088�tis.�Kč�
(plátce�DPH).

za období 2015–2018

Děkuji�obci�a�všem�zúčastněným�za�
podporu� JANOVSKÉ� o.p.s.� Měl� jsem�
mnoho�dalších�plánů�(fotbalové�hřiště,�
lesopark� kolem� sokolovny� s� cestič-
kami�pro�běžce�a�maminky�s�kočárky,�
atd.),� bohužel� v� sokolovně� i� na� obci�
se� začalo�politikařit,� nešlo�o�věc� jako�
takovou,�ale�o�to,�kdo�tu�věc�navrhuje.�
I�to�byl�pro�mě�jeden�z�impulzů,�že�je�
načase�předat�pomyslnou�štafetu.�

V�červnu�2018�správní�rada�vybrala�
na� základě� výběrového� řízení� novou�
ředitelku�Vendulu�Pospíšilovou.� Přeji�
jí� hodně� úspěchů� a� sokolovně,� ať�
nadále�prosperuje.�

Petr Mlejnek
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Janovská o.p.s.

JANOVSKÁ o.p.s. – od července nově!
Moje jméno i „maličkost“ většina z Vás zná, pro jistotu, ale – jmenuji se Vendula Pospíšilová a na začátku 
prázdnin, přesně 1.7. 2018, jsem začala pracovat v JANOVSKÉ o.p.s. jako ředitelka. 

Ráda� bych� se� s� Vámi� podělila�
o�pokroky�a�novinky,�které�se�v�areálu�
Janovské� sokolovny� podařilo� reali-
zovat� a�na�kterých� intenzivně,� s�Vaší�
skvělou�pomocí�stále�pracuji.�

Rozhodla�jsem�se,�že�v�našem�spor-
tovním� areálu� nechci� ubytovávat� děl-
níky�pracovních�agentur�a�po�dohodě�
se� Správní� radou� byla� spolupráce�
s�pracovními�agenturami�ukončena.�

Jasná�shoda�padla� i�v�novém�smě-
řování� využití� našeho� arealu.� Celý�
komplex,� � včetně� ubytovny� a� restau-
race,� teď� nově� slouží� � rekreantům�
a�nadšeným�sportovcům.�Nyní�u�nás�
mají� otevřené� dveře� skupiny,� které�
přijíždějí�na�soustředění,�školní�výlety,�
školy�v�přírodě,�lyžáky�nebo�opravdo-
vou�dovolenou.�

Těmto� ubytovaným� můžeme�
nabídnout� nejen� krásné� prostředí�
Jizerských� hor,� ale� další� přidanou�
hodnotu,�což�je�plné�stravování�v�naší�
restauraci,� venkovní� sportoviště,� při�
špatném�počasí�i�vnitřní�halu.�A�jaké�
máme� po� prvních� měsících� zpětné�
reakce?� Kanoisti,� atleti,� mažoretky,�
gymnastky,� fotbalisti� a� další� už� této�
možnosti�využili�a�podle�jejich�slov�se�
k�nám�budou�rádi�vracet.

V� září� začala� realizace� velké� sta-
vební� akce� –� vrt� nové� studny,� která�
bude� sloužit� pro� potřeby� celého�
objektu.� Touto� cestou� bych� chtěla�
poděkovat� členům� bývalého� zastupi-
telstva�a�panu�starostovi��za�schválení�
dotace�na�tuto�stavbu.

Někteří,� kdo� k� nám� na� Sokolku�
chodí�sportovat,�si�jistě�všimli�nových�
oken.� Ano,� během� měsíce� října� jsme�
vyměnili� i� okna� na� hale� a� i� díky�
výměně� všech� svítidel� se� výrazně�
zlepšila�viditelnost�v�hale.�

Během�čtyř�měsíců�mého�působení��
na� naší� Sokolce� proběhlo� i� několik�
důležitých� sportovních� a� kulturních�
akcí.�Byli�jste�tam�také!

Hojnou�účast�z�řad�domácích�Jano-
váků�mělo�setkání�nazvané�Letní�kino�
na� Sokolce,� na� kterém� jsme� pro� děti�
i� dospělé� připravili� venkovní� promí-
tání� a� celé� odpoledne� zábavy.�V� tom�
nám� pomáhali� místní,� bez� nároku�
na� honorář� a� já� chci� zase� poděkovat�
jak� týmu� z� restaurace� Sokolka,� tak�
i�kamarádům,�kteří�pro�děti�připravili�
krásné� zážitky.� S� pomocí� přispěchali�
i�janovští�dobrovolní�hasiči.�Díky!

Poslední� sobotu� v� říjnu� se� konal�
už� tradiční�závod�„ČSOB� Janovských�
11� a� 19� km� Eleven“.� Počasí� bylo� kla-
sicky� „janovské“� ,� ale� to� nezabránilo�
skoro�tisíci�sportovců�v�účasti.�Děkuji�
za� skvělou� atmosféru� celému�pořada-
telskému� týmu,� včetně� našich� hasičů�
a� spousty� dobrovolníků� i� z� našich�
domácích�obyvatel.

V�neděli�4.�11.�proběhl�i�první�ročník�
Bazárku� na� Sokolce,� na� který� bude�
navazovat�během�jara�další�opakování.�
Tímto�všechny�srdečně�zvu�k�nám,�na�
nákup�oblečení�a�sportovních�potřeb.�

Datum� najdete� na� našich� webo-
vých�stránkách�www.janovskaops.net�

a�na�naší�facebookové�stránce�https://
www.facebook.com/janovska.ops.1.�
Děkuji� hlavní� spoluorganizátorce�
Petře�Majerové�a�všem�silným�a�ochot-
ným�chlapům.

Z�akcí,�které�pro�všechny�Janováky�
na� Sokolce� připravuji,� chci� hlavně�
zmínit� plesy…� Ano,� množné� číslo,�
protože�v�zimě�2019�budeme�tančit�na�
plese�Mysliveckém�a�na�plese�Sokola.�
První� jmenovaný� se� koná� 16.� února,�
druhý�16.�března.�Těším�se�na�setkání�
na�Sokolce!�Velký�dík�všem�z�našeho�
Janovského�Sokola,�kteří�se�podílejí�na�
přípravě.

Další� z� řady,� komu� patří� dík,� je�
celý�tým�školního�sboru,�v�čele�s�paní�
ředitelkou� Janou� Tomešovou� a� se�
všemi� žáky,� kteří� nám� pomáhají� zve-
lebovat.�Díky�za�nářaďovnu�i�prostory�
kolem�Sokolovny.�A�nebojte,�na�řešení�
právě�nářaďovny�si�už�brousím�zuby,�
vydržte!

Teď�jsem�si�uvědomila,�že�už�jsem�
poděkovala� skoro� všem� z� Janova�
i�mimo�něj�a�zbývá�mi�už�jen�16�obyva-
tel…�tak�děkuji�i�jim,�ať�se�nehádáme.�
Přeji�krásný�a�klidný�nový�rok.

Tím�to�ale�rozhodně�nekončí!�S�Vaší�
úžasnou� podporou� jedu� dál,� díky� za�
nápady,�podněty�i�pomoc�v�práci,�jejíž�
výsledky�si�užíváme�všichni.

Vendula Pospíšilová, 
ředitelka JANOVSKÉ o.p.s.
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SDH / SPOZ

Podzimní zamyšlení
Léta běží, děti se rodí, vyrůstají, dospívají, pracují, zakládají rodiny, stárnou a umírají. Tak jako v přírodě 
panuje určitý neměnný řád, je tomu i v životě. Střídají se roční období – jaro, léto, podzim a zima. V životě 
lidském je to také tak, jaro – narození, zima znamená konec.

Nejkrásnější� a� nejradostnější� je� narození� dítěte.� Letos�
jsme�v�naší�zasedací� síni�přivítali�15�nových�občánků.� Je�
to�již�třetí�rok,�kdy�jsme�jich�přivítali�více�než�deset.��Je�to�
důkaz,�že�Janov�nad�Nisou�mládne.�Je�pěkné�sledovat,�jak�
ti,� které� jsme� tu� slavnostně� vítali� před� lety,� přicházejí� se�
svými�malými�ratolestmi.�

Musím� však� podotknout,� že� v� Janově� žijí� i� staří� lidé.�
72�občanů�je�starších�sedmdesáti�let,�z�toho�45��občanům�je�
80�a�více�let.�Nejstaršímu�obyvateli�obci�je�krásných�94�let.

Je� podzim� –� doba� dušičková.� Chtěla� bych� se� proto�
s�Vámi�podělit�o�svůj�zážitek�z�místního�hřbitova.�Ze�hřbi-
tova�odchází�skupina�malých�dětí�s�maminkami�a�povídají�
si.�„My�jsme�rozsvítily�celý�hřbitov.“A�opravdu�–�na�všech�
hrobech,� hlavně� těch� opuštěných,� zářila� malá� světýlka�
svíček.�Bylo�to�dojemné.

Děkujeme� vám,� milé� děti� a� maminky,� udělaly� jste�
opravdu�dobrý�skutek.

Za SPOZ Marie Blahoutová

Zpráva o činnosti JANOVSKÝCH HASIČŮ  

Dobrý den, vážené dámy, pánové, milí občané. Šest měsíců uteklo jako voda a já mám opět za povinnost 
seznámit Vás se vším, co se v uplynulém období  událo.

Na� samotném� začátku�mé� zprávy�
mi� prosím� dovolte,� abych�Vám� všem�
poděkoval� za� účast� na� všech� kultur-
ních� akcích,� které� pro� vás� pořádáme�
ve� spolupráci� s�OÚ� Janov� nad�Nisou.�
Zároveň� se� velice� omlouvám� za� neu-
skutečnění� akce� s� názvem� Ukončení�
prázdnin� s� hasiči,� což� nás� samotné�
velice� mrzí.� Je� velice� náročné� jak�
finančně,� tak� i� organizačně� zajistit�
vše� potřebné� k� pořádání� takové� akce.�
Zároveň� se� podobné� akce� pořádají�
i� v� blízkém� okolí� (letos� IZS� Jablonce�
nad�Nisou,� den� IZS�Albrechtice),� což�
se� projevuje� i� na� menší� návštěvnosti.�
Nechceme�však�v�tomto�odvětví�zahá-
let�a�budeme�se�snažit�pro�Vás�vymys-
let�jinou�akci,�která�by�byla�něčím�jiná,�
ale�zároveň�zajímavá.

Rok� 2018� byl� velice� náročný� na�
výjezdy.�K�dnešnímu�dni�má�naše�jed-
notka�za�sebou�20�zásahů.� Jednalo�se�
o�požáry,�odčerpávání�vody�z�nebyto-
vých� prostor,� odchyt� volně� pobíhající�
zvěře�a�likvidace�popadaných�stromů�
v� důsledku� silného� větru.� Rád� bych�
zde� vypíchl� jednu� mimořádnou� udá-
lost,� kterou� byl� požár� skládky� komu-
nálního�odpadu�v�Proseči�nad�Nisou.�
Jednalo�se�o�požár,�kde�hořelo�spousty�
plastů� a� dalšího� nebezpečného� mate-
riálu.�Tento�požár�likvidovalo�několik�
jednotek� PO,� a� to� jak� jednotky� HZS�
Jablonec�nad�Nisou�a�Liberec,�tak�i�jed-

notky� SDH� okolních� obcí.� Naše� jed-
notka�na�místě�události�zasahovala�od�
21:20�hod.�do�01:30�hod.�Za�tuto�dobu�
jsme�se�museli�3x�vystřídat�v�dýchací�
technice�a�kyvadlovou�dopravou�jsme�
dopravili� jen� naší�CAS� na�místo� udá-
losti�40�000�litrů�hasební�látky.�Jednalo�
se�o�velice�náročný�zásah,��a�to�jak�na�
psychiku�tak�i�na�fyzičku.

� Byl� to� z� mého� pohledu� nejnároč-
nější�zásah�v�tomto�roce.

Členové�naší�jednotky�také�absolvo-
vali�odbornou�přípravu�nosičů�dýchací�
techniky�a�účastnili�jsme�se�náročného�
výcviku� v� hořícím� kontejneru� v� Ras-
penavě,�kde�se�simulovaly�různé�typy�
hoření� v� uzavřených� prostorách,� při-
čemž� teploty� uvnitř� kontejneru� dosa-
hovaly� � 800°C.�Dále� jsme� prohloubili�
spolupráci� s� ČČK,� kde� se� zdokonalu-
jeme�v�poskytování�první�pomoci.

V� uplynulém� roce� jsme� se� podí-
leli� na� pořadatelské� činnosti� různých�
akcí,�a�to�jak�v�katastru�naší�obce,�tak�
i� mimo.� Pálili� jsme� čarodějnice� na�
Berkovce,� pořádali� Janovský� jarmark,�
řídili�jsme�provoz�při�Jizerské�50�a�cyk-
listickém�závodu�ČT�Author�Cup.�Dále�
jsme� se� podíleli� na� závodech� Dobý-
vání� ztraceného� záchranáře� ve� Věz-
nici� v� Rýnovicích� a� v� poslední� řadě�
jsme� se� významnou� měrou� podíleli�
na�Janovských�11-19�km.�Byli�jsme�také�
požádáni� různými� školami� o� prezen-

taci�naší� jednotky�a�ukázku� techniky,�
kterou� disponujeme.� Na� závěr� výčtu�
akcí,�na�kterých�se�podílíme,�nemohu�
opomenout� kluziště� u� sokolovny.� Byl�
bych�nesmírně�rád,�kdyby�tomu�přály�
klimatické� podmínky� a� podařilo� se�
opět�obnovit�ledovou�plochu,�a�to�neje-
nom�pro�místní,�ale�i�přespolní.��

Na� závěr� mé� zprávy� mi� dovolte,�
abych� Vám� všem� popřál� krásné�
a�klidné�prožití�vánočních�svátků�a�do�
nového� roku� popřál� hodně� zdraví,��
štěstí�a�spokojenosti.�To�vše�ne� jenom�
Vám,�ale�i�Vašim�blízkým.

S pozdravem a přání klidných svátků

Radek Nagy
Velitel JSDHO Janova nad Nisou

 Jitka Nagyová

za rok 2018
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Novinky ze Svazu žen
Nechci každý článek začínat stejnou větou, že děkujeme zastupitelstvu za finanční podporu pro naši 
organizaci. Je však pravdou, že bez jejich přispění bychom vše uskutečnit nemohly.

Letos�jsme�opět�na�začátku�měsíce�
června�pořádaly� zájezd,� tentokrát� na�
tajemný�hrad�Houska�a�do�přilehlého�
okolí.� Prohlídku� hradu� si� nenechal�
nikdo� z� nás� ujít,� byla� velmi� hezká�
a� provázel� nás� kastelán� v� dobovém�
obleku.�

Oběd� jsme� měly� v� blízkém� měs-
tečku� Mšeno,� obsluha� rychlá� a� jídlo�
velmi�dobré.�Kdo�nechtěl�jíst,�poseděl�
v�místní�cukrárně.�Po�obědě�jsme�pro-

jely� Kokořínským� údolím� a� vystou-
paly� jsme� náročných� 312� schodů� ke�
Kokořínským� pokličkám.� Kdo� tam�
byl,�tak�jistě�ví,�jak�obtížný�ten�výstup�
je.�Ale�pohled�na�ně�stál�za�to.�Domů�
jsme�se�vrátily�po�šesté�hodině�a�výlet�
se�podle�ohlasu�líbil.�

Chtěly� jsme�uspořádat� ještě� jeden�
výlet��v�měsíci�září,�a�to�do�Parlamentu�
senátu�ČR�v� Praze.� Tento� zájezd� byl�
pro�malý�zájem�zrušen.

Chtěla�bych�ještě�na�konec�podotk-
nout,� že� se� našich� zájezdů� mohou�
účastnit� i� občané� Janova,� stačí� sledo-
vat�naši�vývěsní�skříňku�a�včas�se�při-
hlásit.

A�teď�tedy�ještě�oblíbené�děkujeme�
a� děkujeme� zároveň� i� p.� Kordačovi,�
který� nás� vždy� bezpečně� po� našich�
výletech�vozí.

Za Český svaž žen Frková Jana

Svaz žen / Lípa republiky

Lípa republiky v Janově
V pátek 26. října se za podpory obce a ve spolupráci se školou v Janově konala akce, připomínající sto let od 
vzniku československého státu.

Nejprve� se� žáci� druhého� stupně� ve� škole� seznámili�
v� rámci� projektového� dne� s� historickým� vývojem� česko-
slovenského� státu,� jeho� památkami,� více� či� méně� zná-
mými�českými�vynálezy�20.�století�a�s�událostmi�28.�října�
1918.�Poté�žáci�s�učiteli�uspořádali�průvod�a�vydali�se�obcí�
k� samoobsluze�a�pak�zpět�do�parku�k�poště.�Tam�už�byl�
připraven� program,� během� nějž� zazpívaly� děti� ze� sboru�
z�mateřské�školy,�promluvili�pan�starosta�David,�paní�ředi-
telka�Tomešová�a�také�žáci�školy�s�připraveným�projevem.�
Za�zvuků�písně�„Ach�synku,�synku“�pak�byla�vsazena�do�
země� lípa,� každý� přítomný� měl� příležitost� přiložit� ruku�
k�dílu.�Vše�ukončila� státní�hymna.� Jednalo� se�o�zdařilou�
akci,�děkujeme�obci�Janov�nad�Nisou,�že�ji�svým�vstřícným�
přístupem� umožnila,� žákům� základní� školy,� kteří� ji� pod�
dohledem�pedagogů�zorganizovali,�dětem�ze�sboru�a�také�
všem�občanům,�kteří�se�sázení�lípy�zúčastnili.�Doufáme,�že�
se�lípa�republiky�stane�trvalou�připomínkou�událostí�roku�
1918�a�bude�ještě�dlouho�krášlit�centrum�obce.

Mgr. Adam Kulich
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Sport v Janově

SKI Janov-Bedřichov
Již více než dvacet let u nás funguje sportovní oddíl Ski Janov-Bedřichov. Vznikl v roce 1996 jako nástupce 
předtím již 23 let fungující odnože jabloneckého oddílu při základní škole v  Janově.  Zakladatelem 
samostatného oddílu byl tehdejší ředitel základní školy Karel Soukal, který se tak přidal k dalším dlouholetým 
trenérům manželům Marečkovým, Suchánkovým a Lence Jelínkové, která děti trénuje již 23 let.

Děti� ve� věku� 7–15� let� trénují� dvakrát� až� třikrát� týdně.�
Běhají,� jezdí�na�kole,�na� in-linech,�na�koloběžkách�a�samo-
zřejmě� běhají� na� lyžích.� Pravidelné� týdenní� tréninky� jsou�
doplněny�dvěma�zimními�a�dvěma�letními�soustředěními.�

Oddíl� pravidelně� zaujímal� přední� příčky� v� hodnocení�
amatérských�oddílů.�Poslední�čtyři�roky�se�hodnotí�všechny�
oddíly�dohromady.�Neustále�ale�patříme�do�první�desítky,�
což�je�v�konkurenci�s�profesionálními�kluby�jako�jsou�Jilem-
nice,�Dukla�Liberec,�SKI�klub�Jablonec�n.�N.�obrovský�úspěch.�

SKI�Janov�se�stal�i�„líhní“�pro�biatlonový�oddíl�v�Jablonci.�
Asi�nejznámějším�odchovancem�je�Markéta�Davidová.�

Oddíl�má�v�kraji�výborné�jméno.�Rodiče�k�nám�vozí�malé�
sportovce� i� z� Turnova,� Liberce� či� Líšného.�Není� to� jenom�
díky�výborným�podmínkám�pro�trénink�(sokolovna,�okolní�
lesy,�skvěle�připravené�stopy�v�Bedřichově�a�okolí),�jedinečné�
materiální�podpoře�(za�roční�příspěvek�2.600�Kč�děti�dosta-

nou�kompletní�výbavu�na�trénink�i�na�závody,�starší�ročníky�
i�výbavu�na�bruslení�-�lyže,�hůlky,�boty;�tohle�v�širokém�okolí�
nenajdete).�Troufnu�si� tvrdit,�že� je� to�velkou�měrou� i�díky�
trenérům�a�trenérkám.�Obě�moje�děti�oddílem�prošly�a�vím,�
o�čem�mluvím.�Málokdo�si�dovede�představit,�co�obnáší�být�
trenérem�amatérského� oddílu.�Hodiny� strávené�na� trénin-
cích,� na� závodech,� na� soustředěních.� V� zimě� to� znamená�
i�přípravu�lyží�před�závody,�což�nezabere�5�minut.�A�jestli�
chcete� získat� nějakou� finanční� podporu,� přidejte� pěkných�
pár�hodin�byrokracie.�Podmínky�financování�malých�oddílů�
se�v�posledních�letech�významně�změnily.�Oddíl�získá�více�
peněz,� ale…� Je� potřeba�mít� kvalifikované� trenéry.� I� vzdě-
lávání�zabírá�několik�víkendů�v�roce.�A�to�vše�bez�nároku�
na�odměnu.�Kolik�z�nás�si�v�současné�uspěchané�a�sobecké�
době�najde�stovky�hodin,�které�věnuje�jiným,�zdarma?

Petra Macháčková

Nabídka skipasů na zimní sezónu 2018/2019
Po roce opět přichází nabídka zvýhodněných skipasů od SKI  Bižu s.r.o  pro děti s  trvalým 
bydlištěm v Janově nad Nisou. Skipas je platný v areálech Severák i Bedřichov. Nabídka zahrnuje 
i večerní lyžování. Skipas je nepřenosný, musí být opatřen aktuální fotografií dítěte. 

Fotografování žadatelů bude prováděno v  pokladně areálu Severák Hrabětice po zahájení zimní 
sezóny, v provozních dnech vždy po 14 hodině. Platba za skipas se slevou proběhne přímo v pokladně 
areálu. Zde si je hotové budou zájemci také vyzvedávat. Je třeba uhradit také vratnou zálohu na skipas 
ve výši 100 Kč při jeho odběru. 

Obec Janov nad Nisou podpoří zvýhodněnou nabídku skipasů vyplacením finančního příspěvku 
každému, kdo této nabídky využije. Rozhodlo o  tom zastupitelstvo obce na svém listopadovém 
jednání. Příspěvek bude vyplacen po předložení dokladu o zaplacení na pokladně obce Janov nad 
Nisou. Výše příspěvku i ceny skipasů jsou uvedeny v následující tabulce.

Kategorie Oficiální cena Zvýhodněná cena Příspěvek obce
0–6 let 

narozen do 1. 11. 2012 2.200 Kč 1.400 Kč 500 Kč

7–15 let
narozen do 1. 11. 2003 3.900 Kč 2.200 Kč 1.000 Kč

16–18 let
narozen do 1. 11. 2000 4.800 Kč 2.800 Kč 1.000 Kč

TAK A TEĎ UŽ JEN ABY NAPADL SNÍH.
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Sport v Janově

Janovský okruh
V červnu 2018 byla otevřena první turistická naučná stezka v Janově. Jedná se o zhruba 4 km dlouhý okruh, který 
začíná v parku naproti poště a provede vás kolem důležitých a zajímavých míst v obci a jejím blízkém okolí (viz mapa).

V�červnu�2018�byla�otevřena�první�
turistická� naučná� stezka� v� Janově.�
Jedná�se�o�zhruba�4�km�dlouhý�okruh,�
který� začíná� v� parku� naproti� poště�
a�provede�vás�kolem�důležitých�a�zají-
mavých�míst� v� obci� a� jejím� blízkém�
okolí� (viz�mapa).� Okruh� tak,� jak� byl�
navržen,� není� vhodný� pro� pohyb�
kočárků� nebo� invalidních� vozíků,�
nicméně� všechna� zastavení� (s� výjim-
kou�č.�4�–�Trniště)�jsou�dostupná�i�po�

zpevněných� komunikacích.� V� čer-
venci� byl� okruh� na� základě� četných�
dotazů� a� připomínek� označen� turis-
tickými�značkami,�informace�o�stezce�
byly� umístěny� na� několika� místech�
v� obci� i� u� vybraných� ubytovatelů.�
Celou�stezku�si�pod�patronát�převzala�
základní�škola�–�žáci�každý�rok�před�
začátkem� turistické� sezóny� okruh�
obejdou,�nahradí�poškozené�či�chybě-
jící� značení,� očistí� informační� tabule�

a� případně� opraví� menší� poškození�
tak,� aby� byla� stezka� připravena� slou-
žit�další�rok.�Jedná�se�o�první�stezku�
v�Janově,�ale�doufáme,�že�ne�poslední.�
Máme� v� plánu� vytvořit� stezku� pro�
děti,� rádi�bychom,�aby�nejen�návštěv-
níci� Janova,�ale� i� jeho�obyvatelé�měli�
příležitost� poznat� naši� obec� lépe�
a� seznámili� se� s�dalšími�zajímavými�
místy.

Mgr. Adam Kulich

Jizerská magistrála už čeká jen na sněhovou pokrývku
Blíží se zima a mnozí z Vás se už nemůžou dočkat, až se obléknou do sportovního, připnou běžky a vyrazí do 
bílé stopy nebo na manšestr mezi ně. Počasí v posledních dnech i aktuální předpověď nám dává naději, že se 
brzo dočkáme. Rolby i jejich řidiči už jsou v pohotovosti a čekají jen na to, až nám příroda nadělí těch pár desítek 
centimetrů sněhu, na které budou moci vyjet.

Pro� letošní� sezónu� nedošlo�
k� žádným� významným� změnám� co�
do�rozsahu�tras,�rozsah�upravovaných�
tratí� tedy�zůstává�na�cca�200�km.�Při�
dostatku� sněhu� budou� rolby� zajíždět�
jak�k�hrabětické�kapličce,�tak�i�k�Haš-
lerově� chatě� po� okruhu�na�Vysokém�
hřebeni.� K� nejviditelnějším� změnám�
došlo� přes� léto� na� bedřichovském�
stadionu.� Starý� objekt� skiservisu� byl�
odstraněn�a�nahradila�ho�modulární�
budova.� Skiservis� zde� bude� působit�
i� nadále,� navíc� sem� ale� byla� umís-
těna�i�veřejná�šatna.�Vytápěný�prostor,�

doplněný�o�veřejnou�sprchu�a�toaletu,�
bude�vybaven�uzamykatelnými�skříň-
kami.�Umožní� tak� návštěvníkům�po�
dobu� výletu� či� tréninku� uschovat�
své� boty� a� batoh� se� suchými� věcmi,�
aby� nemuseli� čekat� na� autobusové�
zastávce�nebo�sedat�do�auta�v�propo-
cených� svršcích.� Bílé� buňky� ještě� do�
zimy�zakryje�dřevěné�obložení.

Novou podobu získaly také inter-
netové stránky www.jizerskaops.cz. 
Díky� novému� kabátu� jsou� svižnější�
a� podporují� zobrazení� na� různých�
zařízeních�včetně�mobilních�telefonů.�

Přibyla� možnost� odběru� novinek�
e-mailem,� posilujeme� webkamery�
a�v�příštích�dnech�čeká�výměna�také�
teploměr,�který�v�posledních�měsících�
trápily�časté�výpadky.�

Jak�už�bylo�napsáno�výše,�k�zahá-
jení� zimní� úpravy� je� vše� připraveno.�
V�plném�proudu� jsou�přípravy�na� již�
11.�ročník�závodu�Bedřichovský�Night�
Light�Marathon,�který�se�bude�konat�
v� pátek� 4.� a� v� sobotu� 5.� ledna� 2019.�
Přijďte� se� podívat� nebo� si� zazávodit,�
Jizerky�za�svitu�hvězd�a�čelovek�mají�
úžasnou�atmosféru.
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MŠ Janov nad Nisou

Cestujeme se Studánkou

V�září� jsme� začali� dopravou,� pro-
brali� jsme� všechny� dopravní� pro-
středky,� naučili� se� znát� dopravní�
značky,�vyrobili� jsme�semafor,�malo-
vali� auta� a� křižovatky,� hráli� jsme� si�
na�dopravní� situace� a�nakonec� jsme�
odletěli�(mladší�děti�balónem�a�starší�
děti� letadlem)� do� Afriky.� Nejprve�
jsme�se�zabývali�mořem.�Zjistili�jsme�
jak�je�moře�krásné,�co�vše�v�něm�žije,�
jaké�v�něm�plavou�krásné�ryby,�které�
hrají�všemi�barvami.�Školka� se�nám�
začala�měnit�na�vodní�svět�–�po�chod-
bách�a�v�šatnách�se�objevily�obrázky�
a�výrobky�spojené�s�mořem,�dokonce�
se�nám�podařilo�vyrobit�svítící�maják.�
A�tak�ani�není�divu,�že�jsme�připravili�
akce�spojené�s�mořem�a�vodou.�První�
velkou�akcí�byl�NÁMOŘNICKÝ�DEN.�
V�tento�den�měly�děti�přijít�do�školky�
v� pruhovaném� tričku.� Přišly.� Tolik�
malých� námořníků� jste� určitě� ještě�
neviděli.�A� tahle� horda�námořníčků�
plnila� úkoly� po� celé� budově.� Po� spl-
nění� všech�úkolů� si� námořníci� našli�
poklad.� Další� akcí,� tentokrát� i� pro�
rodiče,� byly� VODNÍ� HRÁTKY.� Na�
tento�den�děti�upekly�slané�sušenky.�
Pro�rodiče�a�jejich�děti�jsme�připravili�
úkoly,�které�plnily�na�zahradě�školky�
a� cestou� na� bobovou� dráhu.� V� cíli�
děti�dostaly�medaili�ve�tvaru�delfína�
a�nějakou�dobrotu.

Po�měsíci� nastal� ten� správný� čas,�
opouštíme� moře� a� konečně� pobý-
váme�v�Africe.� I�když�ne� tak�docela.�
Třída� Pulečků� (mladší� děti)� totiž�
zůstala� ještě� v�moři.� Prý� se� jim� tam�
líbí.�Afrikou�se�zabýváme�jen�ve�třídě�
Žabek� (starší� děti).� Seznamujeme� se�
se�vším,� co� se�Afriky� týká�–�zvířata,�
pouště,�pralesy,�obyvatelé.�Vyrábíme�
keramické� misky,� africké� hudební�

V  naší školce pracujeme podle dlouhodobých tematických projektů. Tyto projekty každý rok měníme 
a  vymýšlíme nové: letos jsme vytvořili projekty o  cestování. Cestujeme po celé zeměkouli, snažíme se 

„podívat“ za celý školní rok do všech kontinentů.

nástroje,� masky,� malujeme� obrázky,�
vyrobili� jsme� z� krabic� obrovskou�
žirafu.� Ve� třídě� nám� vyrostl� africký�
domek,�kde�si�děti�mohou�hrát.�Děti�
jsou�Afrikou�tak�pohlceny,�že�nosí�do�
školky�knihy,�obrazy,�masky,�atlasy…�������������������������������������������������������������������������������������������������
„Vy�jedete�s�tou�Afrikou�pecky,�doma�
neřešíme� nic� jiného,“� � řekla� mi�
maminka�jedné�dívenky.�A�já�musím�
uznat,� že� je� to� opravdu� „pecka“�
„Pecka“� je� to,� jak� jsou� děti� nadšené.�
„Pecka“� je� � i� to� jak�se�rodiče�zapojují�
a� podporují� děti� v� tom,� že� mohou�
přinést� něco� do� školky.� „Pecka“� je�
to,� jak�děti�ráno�přijdou�se�šťastným�
výrazem,�když�nesou�pod�paží�knihu�
nebo� obraz� .„Pecka“� je� také� to,� jak�
školka�svojí�výzdobou�nabírá�africký�
styl.�„Pecka“�je�také�to,�že�děti�nechtějí�
jít� domů.� „Pecka“� je� v� neposlední�
řadě� i� to,� že� abychom� mohli� dětem�
říct� něco� zajímavého� o� zvířatech� či�
životě�v�Africe,�musíme�si�to�nejdříve�
nastudovat.�Věděli�jste�například,�že�
gorila� pije� tak,� že� si� namočí� před-
loktí�a�vodu�z�něho�vysává?�A�nebo,�
že� krokodýl� naklade� vejce� do� jámy�
a� pohlaví� mláďat� není� určeno� gene-
ticky,�ale�podle�teploty�vzduchu�–�při�
nižších� teplotách� se� rodí� samičky�
a�při�vyšších�samečci?�No,�my�už�to�
víme.�A�vědí�to�i�děti.�

Zatím� ještě� zůstaneme� v� Africe,�
ale� určitě� se� na� pár� týdnů� musíme�
vrátit�k�nám,�abychom�si�mohli�užít�
Vánoce.� Čekají� nás� vánoční� dílny�
pro�děti�a�rodiče,�čeká�nás�Andělsko-

-čertovský� den� ve� školce,� čeká� nás�
vánoční� zpívání� v� kostele� v� Loučné,�
čeká�nás�krásný�předvánoční�čas.�Ale�
pak,�pak�zase�odjedeme�do�Grónska,�
do� Asie,� do� Evropy� i� do� Ameriky.�
Všude� se� na� nějaký� čas� zastavíme,�
změníme�školku,�naučíme�se�spoustu�
her,�písniček,�dozvíme�se�zajímavosti.�
Moc�se�na�to�těšíme…

� Škoda,�že�nemůžete�cestovat�
s�námi.�Určitě�by�Vás� to� také�bavilo,�
stejně� jako� to�baví�nás.�Ale�ani�není�
divu,� že� nás� to� baví.� Ono� pracovat�
s� takovými� skvělými� dětmi� a� navíc�
s� takovou� skvělou� partou� učitelek,�
asistentek� i� ostatních� zaměstnanců�
školky� je� prostě…� „pecka“ .̈� Děkuji�
všem� za� skvěle� odvedenou� práci,�
která� má� smysl.� Vždyť� dělat� radost�
malým�obyvatelům�této�krásné�obce�
za�to�určitě�stojí.�

Alena Putzová
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Obecní policie / ZŠ Janov nad Nisou 

Informace ze školy  
začátek školního roku 2018 – 2019

Školní rok 2018 / 2019 ve škole začal v pondělí 3. září 2018. Do první třídy přišlo jedenáct prvňáčků, společně 
s námi je přivítala paní Marie Blahoutová za SPOZ a Mgr. Daniel David starosta obce. Děti dostaly drobné 
dárečky od SPOZu a Svazu žen v Janově nad Nisou. Celkem do školy nastoupilo 147 dětí. Složení zaměstnanců 
příspěvkové organizace je stabilní, ke změně došlo pouze ve složení pedagogického sboru základní školy.

Pedagogický� sbor� základní� školy:� 1.� třídu� vede�
Mgr.� Pavla� Michková,� 2.� třídu� Mgr.� Lenka� Vondrová,�
3.�třídu�Mgr.�Jana�Garčeková,�4.�třídu�Mgr.�Gabriela�Nová-
ková,�a�5.� třídu�Mgr.�Kateřina�Šípalová.�Třídním�učitelem�
v�6.�třídě�je�Mgr.�Adam�Kulich,�v�7.�třídě�Mgr.�Lukáš�Blažej,�

třídní�učitelkou�8.�třídy�je�Věra�Mindlová�Bc.�a�9.�třídu�vede�
Mgr.�Petra�Davidová.�Mgr.�Filip�Čálek�vyučuje�od�letošního�
školního�roku�fyziku�a�zeměpis.�Vedoucí�vychovatelkou�ve�
školní� družině� je� Alexandra� Trojáková,� školní� klub� vede�
L.�Blažej.�Ve�škole�máme�zřízené�pozice�asistenta�pedagoga�
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Strážníci Obecní policie Janov nad Nisou se Vám opět 
hlásí a přinášejí několik postřehů ze své služby

V měsíci červnu jsme se setkali s našimi nejmladšími a v naší základní škole jsme provedli ukázku vybavenosti 
obecní policie. Dále byly děti seznámeny s oprávněními strážníků a s těmito jsme si podebatili o bezpečném 
chování chodců a cyklistů na pozemních komunikacích a byli jsme mile překvapeni, kolik toho děcka vědí.

Věčným� tématem� se� v� poslední�
době� stávají� volně� se� pohybující� psi.�
Naposledy� jsme� prováděli� odchyt�
dvou�psů,�kdy�se�jednalo�o�stafordšír-
ské�teriéry.�Ti�se�nám�objevili�v�lese�pod�
Weberovou�chatou�a�u�turistů�vzbudili�
docela� velké� obavy.� Naštěstí� se� nám�
podařilo� oba� psy� odchytit� a� ty� jsme�
pak� převezli� do� městského� útulku�
v�Liberci,�kde�si� je� již�později�převzal�
jejich� nezodpovědný� majitel.� Dále�
jsme� asistovali� i� u� volně�pobíhajících�
koní�na�komunikaci.�V�tomto�případě�
se� nám� podařilo� zkontaktovat� jejich�
majitele�a�ten�si�je�pak�řádně�zabezpe-
čil�proti�dalším�možným�útěkům.

V� době� prázdnin� jsme� opětovně�
zaznamenali� obrovský� počet� turistů�
v�našich�Jizerských�horách,�což�sebou�
přineslo�i�větší�počet�parkujících�vozi-
del�a�tím�i�nárůst�řešených�přestupků�
v� dopravě.� I� když� jsme� oba� vášniví�
houbaři� a� při� hledání� hub� nám� do�
smíchu� nebylo,� byli� jsme� docela� rádi,�
že� nám� letos� nejezdili� nezodpovědní�
houbaři� pro� samou� lenost� nebo� ušet-
ření�za�parkovné�až�do�lesa.

Koncem� léta� nám� začal� v� našem�
rajonu� řádit� zloděj,� který� se� vloupal�
hned� do� několika� rekreačních� chat�
a�měl�tu�drzost�v�nich�přenocovat�a�ani�
nepohrdnul�nějakým�tím�pohoštěním�
ze� spíže.� Podle� způsobu� vloupání,�
které�nám�bylo�velice�povědomé,�jsme�

si�byli�téměř�jisti,�že�dotyčného�lumpa�
dobře� známe.� To� se� nám� potvrdilo�
i�podle�popisu�svědků,�kteří�ho�vyru-
šili� při� jeho� dalším� vloupání,� a� nako-
nec� i� nám,� když� jsme� ho� chňapli� při�
oblézání�další�chalupy.�Jedná�se�o�nám�
známého�recidivistu,�který�v�současné�
době� opětovně� pobývá� ve� vězeňské�
cele�a�tak�doufáme,�že�si�můžeme�od�
tohoto� individua� na� nějaký� ten� čas�
všichni�oddychnout.

Po� prázdninách� jsme� se� setkali�
s� našimi� staršími� občankami,� kdy�
jsme� byli� pozváni� na� jejich� úterní�
sraz� a� zavaleni� množstvím� otázek,�
týkajících� se� bezpečnosti� v� naší� obci.�
Dámy�chtěly�i�slyšet�nějaký�ten�příběh�
ze� služby� a� tak� jsme� nemohli� vyne-
chat�příběh�,,muž�s�koženou�brašnou“��
(s�nadsázkou).

V�měsíci�říjnu�se�konala�v�naší�obci�
velká� a� již� tradiční� sportovní� akce� –�
Janovských� 11� a� 19� km,� na� kterou� se�
přihlásil� velký� počet� závodníků.� Ve�
spolupráci� s� našimi� hasiči� jsme� letos�
po� dobu� této� akce� nově� zjednosměr-
nili�provoz�komunikace�ve�směru�od�
pošty� až� k� Velkému� Semerinku,� kdy�
zde�bylo�rozmístěno�dopravní�značení,�
zákaz� stání.� Komunikaci� jsme� pak�
po� naplnění� parkoviště� u� sokolovny�
v� obou� směrech� uzavřeli� a� tím� jsme�
předešli� kolizním� situacím� s� parkují-
cími�vozidly.

Během� služby� jsme� mimo� jiné�
asistovali� u� několika� dopravních�
nehod,�které�někdy�bohužel�byly� i�se�
zraněním,� dále� u� požáru� roubené�
chalupy,� a� naposledy� u� nahlášeného�
požáru�lesa.�Tady�se�naštěstí� � jednalo�
o� planý� výjezd,� protože� šlo� o� pálení�
větví�pokácených�smrků�a�toto�pálení�
nebylo�u�hasičů�včas�a�řádně�ohlášeno.

Asi� si� všichni� můžeme� oddych-
nout,� že� nám� skončilo� ubytování�
našich� milých� spoluobčanů� v� pizze-
rii�U�Čerta.�Můžeme�s�klidem�říct,�že�
jsme� opravdu� rádi,� že� tam� už� nemu-
síme�několikrát�do� týdne� jezdit.�Dou-
fáme,� že� se� nám� tu� nějaká� podobná�
ubytovna�zase�neobjeví.

Pomalu�nám�nastává�adventní�čas�
a�mi� se� s�Vámi� prozatím� rozloučíme.�
Přejeme� Vám� krásné� a� pohodové�
Vánoce�a�do�nového�roku�2019�všechno�
nejlepší�a�hlavně�hodně�zdraví.

S pozdravem Vaši strážníci  
Aleš a Honza
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ZŠ Janov nad Nisou
a�to�v�1.,�3.,�6.,�7.�a�8.�třídě.�Zástupce�ředitele�je�Mgr.�Hana�
Ticháková,�novou�školnicí�je�Lucie�Martínková.

Zaměstnanci� mateřské� školy:� zástupce� ředitele� pro�
mateřskou� školu� je� Alena� Putzová.� Děti� vzdělávají� paní�
učitelky� Iva�Voháňková,�Hana�Fuchsová�a�Tereza�Šťastná.�
Máme� i� asistenta� pedagoga� v� mateřské� škole,� školnicí� je�
Ilona�Bernardová.

Školní� stravování� pro� základní� a� mateřskou� školu:�
vedoucí� stravování� je� Renata� Mádlová� pro� obě� školská�
zařízení,�vedoucí�kuchařka�je�Gabriela�Kýčková�Holá,�další�
kuchařky� jsou�Petra� Šefrová� a�Klára�Martinovská.� Jídelní-
ček�pro�děti� je�vyvážený�a�zdravý,� jsou�zařazována�méně�
tradiční�jídla�v�rámci�zdravé�výživy,�bezmasé�pokrmy,�luš-
těniny,�saláty,�ovoce�a�zelenina,�jídlo�je�nápadité�a�pro�děti�
školního�věku�vhodné.

I�v�letošním�školním�roce�probíhá�celoroční�školní�pro-
jekt� „Náš� kraj“� pro� 1.� stupeň� ve� všech� vyučovacích� před-
mětech�a�dlouhodobý�školní�projekt�„Liberecký�kraj“�pro�
2.� stupeň.� Škola� je� zapojena� do� programu� „Školní�mléko“�
a�„Ovoce�do�škol“,�stejně�tak�do�projektu�„Sportuj�ve�škole“�
pro�děti�z�1.�a�2.�třídy,�které�navštěvují�školní�družinu.�Na�
začátku�školního�roku�začalo�při�škole�pracovat�sedm�růz-
ných� zájmových�kroužků� a� tři� sportovní� oddíly� Školního�
sportovního�klubu.�ŠSK�organizuje�pro�sportovně�založené�
děti�závody�na�horských�kolech�Decathlon�cup�Bedřichov�
a�také�závody�v�běhu�na�lyžích�družstev�AŠSK.�V�průběhu�
školního� roku�uspořádáme� také� školní� závody�v�běhu�na�
lyžích,�ve�sjezdovém�lyžování�a�snowboardu�a�na�horských�
kolech.

Náš pěvecký sbor, pod vedením Aleny Putzové, 
vystoupí v neděli 2. prosince 2018 v loučenském kostelíku 
na zahájení adventu.

Naplánovaná� je� také� Vánoční� burza� v� prostorách�
základní� školy,� kde� děti� nabídnou� své� výrobky� k� prodeji�
rodičům� a� každému,� kdo�přijde� do� školy.�Burza se usku-
teční ve čtvrtek 13. prosince 2018 od 15:30 do 16:30 hodin 
v prostorách školy.� Výtěžek� této� akce� půjde� ve� prospěch�
záchranné�stanice�ARCHA�v�Liberci.�Tímto�vás�srdečně�zvu�
i�na�tuto�školní�akci.

V� rámci� podpory� polytechnického� vzdělávání,� naplňo-
vání� krajského� akčního� plánu� rozvoje� vzdělávání� Liberec-
kého�kraje� se�žáci�naší� školy�zúčastňují�projektových�dnů�
v� IQLandii� v� Liberci� a� na� Střední� uměleckoprůmyslové�
škole�sklářské�v�Železném�Brodě.�Žáci�8.�a�9.�třídy�si�mohou�
vyzkoušet� praktické� chemické� pokusy� na� této� průmys-

lovce.�Některé�hodiny�pracovních�činností�budou�probíhat�
v�dílnách�SPŠS�Jablonci�nad�Nisou�Belgická�ul.,�kam�budou�
dojíždět�chlapci�2.�stupně.�Žáci�se�zapojují�do�olympiád,�sou-
těží� vědomostních,� tvořivých� i� sportovních� a� dělají� dobré�
jméno�naší�škole.�V�krajském�kole�logické�olympiády�2018�
se�Václav�Šnytr,�v�kategorii�3.�–�5.�ročník,�umístil�na�13.�místě�
z�celkového�počtu�47�soutěžících.

Ráda bych uvedla také několik akcí, které již proběhly: 
V�rámci�projektového�dne�se�žáci�seznámili�s�Janovským�

okruhem,�osvojovali�si�znalosti�historie�a�místopisu�Janova�
nad� Nisou.� Proběhlo� několik� akcí� pro� děti� u� příležitosti�
„100�let�od�založení�republiky“,�ve�škole�byly�besedy�na�téma�
„Staleté�kořeny“�pro�žáky�8.�a�9.�ročníku,�v�Eurocentru�v�Jab-
lonci�nad�Nisou�byl�pro�žáky�1.�stupně�připravený�program�
„100�let�Československa“.�Velmi�vydařené�bylo�„Slavnostní�
sázení� lípy� republiky“�v�parčíku�před�poštou,� kterého� se�
zúčastnili�žáci�2.�stupně�školy�a�také�janovská�veřejnost.

Třídy� už� mají� za� sebou� několik� exkurzí� a� několik�
návštěv�Městského�divadla�v� Jablonci�nad�Nisou.�Chlapci�
z� 6.� a� 7.� třídy�vyhráli� oblastní� turnaj� ve�florbale� a�postou-
pili�z�1.�místa�do�okresního�kola,�kde�obsadili�4.�místo�mezi�
všemi�přihlášenými�jabloneckými�školami.

Snažíme�se�získávat�peníze�z�dalších�zdrojů,�takže�jsme�
zapojeni� do� projektu� „Podpora� vzdělávání� na� ZŠ� a� MŠ�
Janov�nad�Nisou“�a�od�ledna�2018�čerpáme�peníze�(celkem�
846�000,-�Kč)�na�vzdělávání�pedagogických�pracovníků,�na�
školní�asistenty�a�na�doučování�žáků�ohrožených�školním�
neúspěchem.� � Podali� jsme�projekt� v� rámci� Integrovaného�
regionálního�operačního�programu�1.� výzva�MAS�Podješ-
tědí-IROP�–� Infrastruktura�pro�vzdělávání.�Dále�připravu-
jeme�projekt�v�rámci�Podpory�škol�formou�projektů�zjedno-
dušeného�vykazování�ŠABLONY�II,�který�by�měl�být�reali-
zovaný�od�1.�9.�2019.

Ve� středu� 14.�11.�2018� proběhlo� výběrové� zjišťování�
výsledků�vzdělávání� v� 8.� třídě,� přírodovědná� gramotnost.�
Naše� škola� byla� zařazena� do� vzorku� škol,� ve� kterých� se�
výsledky� vzdělávání� zjišťovaly� prostřednictvím� inspekč-
ního�systému�elektronického�testování.�

Ve�škole�se�pilně�pracuje,�první�čtvrtletí�školního�roku�
uteklo�jako�voda.�Pokud�vás�zajímá,�co�se�ve�škole�děje,�tak�
informace�a�aktuality�naleznete�na�www.zsjanovjbc.com.

Všem� čtenářům� přeji� krásný� adventní� a� vánoční� čas�
a�vše�nejlepší�do�nového�roku.

Mgr. Jana Tomešová, řed. školy
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9.12. GOSPEL GENERACE Jablonec 

2.12. MŠ a ZŠ Janov, Studio KOKOS Jablonec
16.12.

23.12.
24.12.
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Eva Cendors (Francie) 
Radek Jelínek




