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Informace pro občany

Nadešel opět čas adventní a já Vám přináším informace o tom nejdůležitějším z jednání Zastupitelstva obce Janov 
nad Nisou od června 2019.

 • �V� červnu� se� po� prodeji� pozemků� revokovalo� usne-
sení� 48/2019� týkající� se� schválení� Závěrečného� účtu�
Obce.�Nové�usnesení�zní:�ZO�schvaluje�Závěrečný�účet�
obce� Janov� nad� Nisou� za� rok� 2018� spolu� se� Zprávou�
o�výsledku�přezkoumání�hospodaření�obce�za�rok�2019�–�
bez� výhrad� a� zároveň� bere� na� vědomí,� že� ve� Zprávě�
o�výsledku�přezkoumání�hospodaření�obce�za�rok�2018�
byla� zjištěna� chyba� a� to� „Nebyla� splněna� povinnost�
uskutečnit� rozpočtové� opatření“.� A� zároveň� schvaluje�
nápravné�opatření:�ZO�deleguje�na�starostu�pravomoc�
udělat� rozpočtové� opatření� k� 31.� 12.� 2019.�Dále� byl� na�
červnovém�jednání�schválen�převod�částky�100.000�Kč�
z�rezervního�fondu�školy�do�fondu�reprodukce�majetku.�
Škola� částku�použila�na�dofinancování�nátěru� střechy.�
Školy� se� týkalo� i� následující� usnesení.� Tím� ZO� roz-
hodlo�o�poskytnutí�návratné�finanční�výpomoci�ve�výši�
2� 038.861,23� Kč� na� dočasné� krytí� potřeb� v� rámci� pro-
jektu�„Děti�ze�školy�se�domluví�ve�světě“�realizovaného�
z�programu�Ministerstva�pro�místní�rozvoj.�A�zároveň�
schválilo�Veřejnoprávní�smlouvu�o�poskytnutí�návratné�
finanční� výpomoci� z� rozpočtu� obce� Janov� nad�Nisou�
č.� 1/2019.� Dalším� důležitým� usnesením� ZO� schválilo�
Memorandum�o�pokračování�spolupráce�při�zajišťování�
dopravní� obslužnosti� veřejnou� hromadnou� dopravou�
a�uložilo� starostovi� obce� toto�Memorandum�podepsat.�
Posledním� červnovým� usnesením� bylo� zvolení� Josefa�
Hanzloviče�novým�členem�kontrolního�výboru.�

 • �Přešly�prázdniny�a�4.�září�se�konalo�7.�jednání�ZO.��Bylo�
potřeba�schválit�prodeje�a�pronájmy�majetku�a�rozpoč-
tové�změny,�které�proběhly�za�poslední�dva�měsíce.

Informace ze Zastupitelstva
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
uběhlo bezmála půl roku a  v  ruce držíte druhé letošní 
číslo Zpravodaje Janovské radnice. Pro začátek bych rád 
poděkoval všem, kteří se podílejí na přípravě a  orga-
nizaci velkých i  menších akcí v  obci a  pomáhají tak 
udržovat a  rozvíjet místní společenský život. Jarmark, 
Mistrovství ČR v orientačním běhu i Janovských 11 a 19 
km, stezku odvahy proběhly zcela hladce právě díky 
tomu, kolik péče a energie do nich řada z Vás vložila.

Již�tradičně�si�zde�připomeneme,�co�se�v�uplynulých�
měsících� podařilo� uskutečnit.� Místní� komunikace� od�
hospody�Na� Růžku� kolem� sokolovny� dostala� nový� po-
vrch�a�kanalizace� se� rozrostla�o�nový�úsek�v�Hraničné�
(u�Hrabáka).�Do�již�dříve�upraveného�parčíku�u�Modrého�
Dunaje�se�po�letech�opět�navrátil�křížek,�zvelebeno�bylo�
i�prostranství�u�autobusové�zastávky� Janov,� samoobslu-

ha�ve�směru�na�Bedřichov.�A�co�dál?�Během�zimy�bude�
zahájena�rekonstrukce�kulturního�domu�a�čeká�nás�také�
rozhodování�o�tom,�jak�naložíme�s�objektem�kina�–�studii�
možného�řešení�naleznete�dále�v�tomto�Zpravodaji.

V�nedohlednu�je�zatím�bohužel�oprava�spadlého�most-
ku�na�Velkém�Semerinku.�Doprava�v�zimním�období��zde�
bude�zajištěna�podobně�jako�doposud�(skibusy�budou�jez-
dit�nahoru�ke�Kapličce�kolem�úpravny�vody�a�penzionu�
Uko),�zimní�údržba�bude�přizpůsobena�aby�byla�zajištěna�
sjízdnost�i�na�zúženém�úseku.

Objevují�se�první�náznaky�zimního�počasí�a�než�se�na-
dějeme,�bude�tu�advent,�Vánoce�a�konec�roku.�Po�loňském�
úspěchu�se�i�letos�uskuteční�slavnostní�rozsvěcení�vánoč-
ního�stromku,�přijďte�se�podívat��v�sobotu�30.�11.�A�bude-
te-li�mít�čas�a�chuť,�přijďte�do�kostela�sv.�Josefa�v�Loučné�
na� tradiční�adventní�koncerty�–�setkat�se�se�svými�sou-
sedy�a�známými,�nasát�sváteční�atmosféru,�dát�si�pečené�
kaštany�a�zazpívat�si�koledy.�Přeji�Vám�příjemné�prožití�
vánočních�svátků�a�do�nového�roku�2020�vše�nejlepší.

Daniel David

 • �Na� říjnovém� jednání�ZO�bylo� schváleno� vypsání� pod-
limitní� veřejné� zakázky� na� akci� „Rekonstrukce� domu�
č.p.�239�Janov�nad�Nisou“�–�kulturák�–�a�ZO�schválilo�
závazek� profinancování� projektu� v� letech� 2019–2020.�
Z�důvodu�odchodu�dvou�provozních�zaměstnanců�obce�
Janov� nad� Nisou� ZO� stanovilo� celkový� počet� zaměst-
nanců� obce� Janov� nad�Nisou� na� 8� s� tím,� že� na� dobu�
určitou� (listopad� a� prosinec� 2019)� bude� počet� zaměst-
nanců�obce�9�–�aby�se�mohl�nový�zaměstnanec�zaško-
lit.�Na�neutěšený�stav�schodiště�a�pomníku�u�kostela�se�
upozorňuje� již� dlouho.� Usnesením� č.� 87/2019� ZO� roz-
hodlo�o�poskytnutí�účelové�dotace�z�rozpočtu�obce�ve�
výši�100.000�Kč�na�akci�„Oprava�opěrných�zdí�a�schodů�
v�areálu�pomníku�padlým�z�1.�světové�války“�Římsko-
katolické�farnosti�Janov�nad�Nisou�a�schválilo�smlouvu�
o� poskytnutí� této� dotace�mezi� Obcí� Janov� nad�Nisou�
a� Římskokatolickou� farností� Janova� nad� Nisou.� Další�
schválenou�dotací� je� jako�každý� rok�dotace� JIZERSKÉ,�
o.p.s.� Usnesením� 88/2019� ZO� rozhodlo� o� poskytnutí�
účelové�dotace�z�rozpočtu�obce�ve�výši�90.000,--�Kč�na�
akci� „Jizerská� magistrála� 2019/2020“� JIZERSKÉ,� o.p.s.�
a�schválilo�smlouvu�o�poskytnutí�těchto�peněžních�pro-
středků�poskytnutých�z�rozpočtu�obce.

 • �Měsíc�utekl� jako�voda�a� jsme�na�listopadovém�jednání�
ZO.� Zde� se� po� projednání� prodejů,� směn� a� pronájmů�
pozemků� projednávaly� rozpočtové� změny� č.� 8/2019.�
Na� základě� předloženého� návrhu� Finančního� výboru�
byl� schválen� střednědobý� výhled� rozpočtu� na� roky�
2020-2024.� Následovaly� zprávy� předsedů� výborů�
a�komisí�pracujících�v�Janově�nad�Nisou�a�návrhy�odměn�
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pro�jejich�aktivní�členy.�V�závěru�jednání�byla�také�sta-
rostovi�obce�schválena�mimořádná�odměna.�Jelikož�se�
blíží�konec� roku,�ZO�vzalo�na�vědomí�příkaz�k�prove-
dení� inventarizace� za� rok� 2019� –� směrnici� č.� 3.� Násle-
dující�bod�se� týkal� schválení�dodatku�č.� 4�ke� smlouvě�
č.�120-2003-KT�mezi�obcí�Janov�nad�Nisou�a�městem�Jab-
lonec�nad�Nisou,�týkající�se�poplatků�za�správní�řízení.�
Usnesením�106/2019�byly�schváleny�příspěvky�obce�na�
pořízení� skipasů�pro� janovské� děti.�Dalším�diskutova-

Na červnovém jednání Zastupitelstva obce byl starosta Janova nad Nisou pověřen pode-
psáním Memoranda o zajištění dopravní obslužnosti. Co to vlastně znamená:

Jablonec�nad�Nisou,�Bedřichov,�Janov�nad�Nisou,�Lučany�nad�Nisou,�Pulečný�a�Rychnov�u�Jablonce�nad�
Nisou,�to�jsou�zakládající�obce�dobrovolného�sdružení�DSOJ�-�Dopravního�sdružení�obcí�Jablonecka.�Toto�
sdružení�bylo�založeno�v�roce�1995.�V�roce�2001�ještě�přistoupila�Nová�Ves�nad�Nisou.�

Dopravní�sdružení�objednává�provoz�městské�hromadné�dopravy�na�Jablonecku.�Díky�tomuto�sdružení�při�
zajišťování�dopravní�obslužnosti�je�systém�veřejné�dopravy�v�Janově�nad�Nisou�a�okolí�dobře�zabezpečen.�
Kvalitou�a�rozsahem�poskytovaných�služeb�je�velmi�dobře�hodnocen�v�okresním�měřítku.�

V�pondělí�14.�října�2019�uzavřely�tyto�obce�Memorandum�o�pokračování�vzájemné�spolupráce�při�zajišťo-
vání�hromadné�dopravy�v�těchto�obcích�i�v�dalších�letech.�Jde�hlavně�o�zájem�obcí�zachovat�rozsah�součas-
ných�služeb.�Pro�starosty�těchto�obcí�je�důležité,�aby�pro�jejich�občany�byla�zajišťována�kvalitní,�bezpečná�
a�moderní�veřejná�doprava.

RM

Memorandum

ným� bodem� bylo� představení� studie „KINO JANOV 
NAD NISOU“.� Pro� veřejnost� bude� prezentace této 
studie 04.12.2019 od 17.00 hodin v zasedací místnosti 
Obecního úřadu.�

 • �Protože�se�blíží�doba�adventní,�dovolte�mi�prosím,�abych�
všem� popřála� hodně� zdraví,� štěstí� a� rodinné� pohody�
v�tomto�vánočním�čase.

Renata Mádlová

Postřehy Obecní policie
Strážníci Obecní policie Janov nad Nisou se Vám opět hlásí a přinášejí Vám několik postřehů ze své služby.

Začátkem�léta�se�v�naší�obci�událo�
několik� vloupání� do� rekreačních�
chat,�které�nás�zaměstnávaly�i�po�celé�
prázdniny�a�na�těchto�případech�jsme�
intenzivně� spolupracovali� s� OO� Poli-
cie�Mšeno.�V�poslední�době�můžeme�
říci,� že� došlo� k� poklesu� této� trestné�
činnosti� v� našem� služebním� obvodu.�
Tímto� se� na� Vás� obracíme� s� žádostí,�
abyste�byli�i�nadále�všímaví�ke�svému�
okolí� a� v� případě,� že� zjistíte� nějaké�
nekalosti,� nebo� si� všimnete� Vám�
podezřelých�osob,�s�důvěrou�se�na�nás�
obraťte�a�v�případě�naší�nepřítomnosti�
volejte�linku�158.

V� době� letních� prázdnin� jsme� již�
opětovně�zaznamenali�zvýšený�nápor�
turistů,� kteří� se� převážně� pohybují�
v�horní�části�Janova�n.�N.�–�Hrabětice�
ve�směru�ke�Královce.�Většina�těchto�
turistů�se�na�místo�dopraví�auty,�které�
pak� nechávají� odstavená� na� místech,�
kde� je� to�zakázáno,� často�v�domnění,�

že�ušetří�za�parkovné,�a�tím�se�vysta-
vují�postihu�za�přestupek.

Věčným� tématem� se� v� poslední�
době� stávají� Vaši� čtyřnozí� miláčci,�
kteří�se�stále�pohybují�na�volno�v�naší�
obci,�což� je�zakázáno�vyhláškou�naší�
obce�a� i�v� tomto�případě� jsme�zazna-
menali� nárůst� stížností� o� tomto� pře-
stupkovém� jednání.� Většina� volně�
pobíhajících� psů� nemá� na� obojku�
žádnou� známku� a� tím� pádem� nám�
nezbyde�nic�jiného,�než�psa�přepravit�
do� některého� z� útulků,� což� se� Vám�
jako�majitelům�může� značně� prodra-
žit.�Dále�Vás�chceme�upozornit,�že�od�
Nového� roku� je� povinnost� mít� kaž-
dého�psa�očipovaného.

V� naší� obci� se� uskutečnil� již� tra-
diční� Janovský� jarmark,� který� pro-
běhl� v� naprostém� klidu,� a� my� jsme�
nemuseli� řešit� žádné� narušení� veřej-
ného�pořádku.�Dále�se�v�obci�konalo�
mistrovství� ČR� v� orientačním� běhu,�

kdy�i�my�jsme�byli�zaskočeni�velkým�
počtem� přihlášených� závodníků� cca�
1700,�ale�i�tato�akce�proběhla�bez�jaké-
hokoli� incidentu.� V� měsíci� říjnu� se�
na� Královce� konala� halloween� párty�
a� i� zde�byla�velká�účast�návštěvníků.�
Bohužel� několik� řidičů� nerespekto-
valo� umístěná� dopravní� značení� a� ti�
byli� námi� za� přestupek� po� zásluze�
odměněni.� Poslední� větší� akce� letoš-
ního�roku�byla�Janovská�11�a�19,�kde�se�
sjelo�zhruba�1.000�závodníků�a�i�tato�
akce�se�obešla�díky�dobré�práci�pořa-
datelské� služby� bez� větších� kompli-
kací.

Adventní�čas�nám�pomalu�klepe�na�
dveře�a�my�Vám�proto�přejeme�krásné�
a�pohodové�vánoce�a�do�nového�roku�
2020�všechno�nejlepší�a�hlavně�hodně�
zdraví.

S pozdravem Vaši strážníci
Aleš a Honza
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Zprávy z výborů a komisí
Jako poradní orgány Obce Janov nad Nisou fungují výbory a komise. Přináším Vám stručný přehled o jejich 
činnosti.

Finanční výbor� –� od� ledna� 2019� do� uzávěrky� tohoto�
Zpravodaje� se� finanční� výbor� sešel� třikrát.� V� lednu� řešil�
definitivní�verzi�rozpočtu�na�rok�2019�a�plán�investic.�Na�
jednání�v� červnu� se� členové�zabývali�návrhy�komisí�pro�
rozpočet,� kontrolou� hospodaření� a� přípravou� rozpočto-
vých� změn.�Na� schůzce� v� září� 2019� připravovali� středně-
dobý� výhled� rozpočtu� a� kontrolovali� průběžné� čerpání�
rozpočtu.�Další�schůzka�bude�v�prosinci.�Zde�se�zaměří�na�
přípravu�rozpočtu�na�rok�2020.

Kontrolní výbor�–�Jeho�předsedkyně�Vám�činnost�při-
blíží�v�samostatném�článku�tohoto�Zpravodaje.

Přejdeme� tedy� k� činnosti� komisí.� Nejčastěji� se� schází�
Komise� rozvoje� a� výstavby.� � Na� svých� jednáních� projed-
nává�žádosti�občanů�a�majitelů�objektů� týkající� se� staveb-
ních�věcí�a�prodeje�nemovitostí.�Svolává�místní�šetření,�na�
kterých�zjišťuje�skutečný�stav�problému�a�snaží�se�je�řešit.�
Připravuje�podklady�na�jednání�Zastupitelstva�obce.

Jistě�jste�si�všimli,�že�velmi�dobře�pracuje�také�Komise�
pro�péči�o�krajinu.�Ta�se�letos�sešla�celkem�4x.�Po�sestavení�
ročního�plánu�činnosti�se�zaměřila�na�úpravu�prostranství�
před�samoobsluhou�a�opravu�a�úpravu�budovy�bývalého�
tramvajového�depa�a�jeho�okolí.

Komise pro kulturu a sport�se�po�úpravě�a�aktualizaci�
grantových�pravidel� zaměřila� na� rozdělování� a� následné�
vyúčtování�grantů�na�podporu�činnosti�a�projektu.�

Sbor�pro�občanské�záležitosti�organizuje�dvakrát�za�rok�
vítání�občánků.�Členové�celoročně�navštěvují�starší�občany�
při�příležitosti�jejich�jubilejních�výročí�a�předávají�jim�dár-
kové�balíčky.�

To�jenom�ve�stručnosti.�Do�podrobných�zápisů�můžete�
nahlédnout�na�Obecním�úřadě.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu  
na roky 2020–2024

2020 2021 2022 2023 2024

Daňové příjmy 19 919 20 517 21 132 21 766 22 419

Nedaňové příjmy 2 886 2 914 2 944 2 973 3 003

Kapitálové příjmy 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Vlastní příjmy celkem 23 805 24 431 25 076 25 739 26 422

Přijaté transfery 1 200 1 250 1 250 1 250 1 250

Příjmy celkem 25 005 25 681 26 326 26 989 27 672

Běžné výdaje 18 200 18 746 19 308 19 888 20 484

Kapitálové výdaje 15 000 7 000 7 000 7 000 10 000

Výdaje celkem 33 200 25 746 26 308 26 888 30 484

Saldo příjmů a výdajů -8 195 -65 17 102 -2 812

Splátka úvěru -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Financování celkem 9 195 1 065 983 898 3 812



Zpravodaj janovské radnice / 5

Informace pro občany / Svaz žen

ČINNOST KONTROLNÍHO VÝBORU V ROCE 2019
V krátkém přehledu vám představuji činnost kontrolního výboru ZO Janova nad Nisou v roce 2019 (dále jen 
KV). KV byl zřízen na ustavujícím zasedání ZO dne 31. 10. 2018.

Na� přelomu� roku� 2018� se� výbor�
sešel� a� řešil� podnět� na� cenu� hřbitov-
ních�vrat.�Zároveň�s�tím�byla�otevřená�
otázka� zadávání� veřejných� zaká-
zek.�Z�kontroly�byl�pořízen�protokol�
a� předložen� s� doporučením� všem�
zastupitelům.�V�roce�2019�se�kontrolní�
výbor� sešel� třikrát.� Ze� všech� schů-
zích� jsou� pořizovány� zápisy,� které�
jsou� k� dispozici� na� obecním� úřadě�
Janov�nad�Nisou.�Na�základě�žádosti�
vlastního�odstoupení�jednoho�z�členů�
kontrolního�výboru� jsme�v�roce�2019�

sháněli�nového�člena.�Novým�členem�
kontrolního�výboru� se� stal�pan� Josef�
Hanzlovič,� protože� ho� zajímá� čin-
nost� samotného� úřadu� a� neměl� pro-
blém�s�tím�se�stát�členem�kontrolního�
výboru.� Kontrolní� výbor� je� nařízen�
zákonem�č.�128/2000�Sb.,�a�proto�zde�
musí� být� lidi,� kteří� v� něm� chtějí� pra-
covat.�V�roce�2019�zastupitelstvo�obce�
nepověřilo� kontrolní� výbor� žádnými�
úkoly,� které� by� měl� prošetřit,� proto�
vlastní� činnost� spočívala� především�
v�kontrole�plnění�usnesení�ze�zastupi-

telstva�obce�a�ve�vlastním�plánu�kon-
trol.

Blíží� se� konec� roku,� a� proto� vám�
chci� všem� za� celý� kontrolní� výbor�
popřát� příjemné� prožití� vánočních�
svátků� a� v� novém� roce� hodně� štěstí,�
zdraví,� osobních� a� pracovních� úspě-
chů� a� zároveň� bych� chtěla� všem�
členům� kontrolního� výboru� za� sou-
časnou�práci�poděkovat.

Mgr. Marie Bürgerová – předseda KV

Svaz žen
Čas strašně rychle letí, uplynul rok a já sedám k počítači a dávám dohromady pár slov o tom, co vše se událo 
v naší organizaci Svazu žen v Janově nad Nisou za tuto dobu. Jak jsem již psala minule, scházíme se každé 
druhé úterý v měsíci v prostorách bývalé vinárny v radnici. V červenci a srpnu si dáváme pauzu, protože si 
každá chceme užívat tepla letních měsíců. 

Na� schůzkách� jsme� slavily� maš-
karní� Masopust,� MDŽ,� Den� matek�
a�na�tyto�dny�nám�přišli�předat�přání�
děti� z� naší� školy� s� paní� učitelkou�
Vondrovou.� Mimo� to� přijal� pozvání�
dvakrát� i� pan� starosta� i� místní� poli-
cie.�Odpovídali� nám� na� naše� dotazy�
i�vyprávěli,�co�je�v�obci�nového.��Dále�
máme�možnost� účastnit� se� se� slevou�
nebo� někdy� i� zdarma� divadelních�
představení� v� Jablonci� nad� Nisou.�
Také�se�můžeme�přihlásit�na�zájezdy,�
které�pořádá�Okresní� rada�žen�spolu�
se� Svazem�žen�v� Jablonci�nad�Nisou.�

Některé�naše�členky�tyto�výhody�vyu-
žívají.

Na� začátku� měsíce� června� jsme�
za� spoluúčasti� Obce� pořádali� zájezd�
tentokrát� na� zámek� do� Staré� Bole-
slavi,�po�prohlídce�zámku�jsme�si�dali�
oběd�v�příjemné�restauraci�v�Lysé�nad�
Labem� a� po� obědě� jsme� si� prohlédli�
botanickou� zahradu� v� Ostré� u� Lysé�
nad� Labem.� Zájezd� jsme� zakončili�
výbornou� zmrzlinou� u� letadla� za�
Mladou�Boleslaví.�Ta�přišla�vhod�kaž-
dému,� protože� bylo� po� celou� dobu�
zájezdu�teplé�počasí.�

Na�tomto�zájezdu�byla�s�námi�ještě�
i� dlouholetá� předsedkyně� naší� orga-
nizace�p.�Hela�Řehořková,�která�v�září�
po� těžké� nemoci� zemřela.� Myslím�
si,� že� na� ni� budeme� dlouho� vzpomí-
nat� a� bude� nám� chybět.� Naše� řady�
pomalu� řídnou,�potřebovaly�bychom,�
aby� se� k� nám� připojily� z� řad� našich�
občanů� nové� členky� a� omladily� tak�
náš�věkový�průměr.

Na� závěr� Vám� přeji� krásný�
adventní� čas,� veselé� a� klidné� svátky�
vánoční�a�hodně�zdraví�do�roku�2020.

Frková Jana
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A MÁME  
KOMPOSTÉRY

V minulých číslech Zpravodaje jsme probírali 
možnosti zapůjčení kompostérů. V průběhu 
října a listopadu kompostéry dorazily. 

Všichni občané, kteří měli zájem, kompostér 
obdrželi. Celkem bylo vydáno 70 ks kompostérů 
o objemu 1400 l a 35 ks s objemem 1000 l.

 

Informace pro občany

Zkrášlení Loučné a Hraničné

Obyvatelé Loučné a Hraničné si jistě všimli dvou 
změn ve vzhledu našeho okolí. První změna 
je velmi výrazná. U  staré školy přibylo krásné 
dětské hřiště. Malý kolotoč, lanová pyramida, 
klouzačka, pérové houpačky, prolézačka 
a několik dalších atrakcí. 

K  tomu velmi praktické lavičky i  se stolečkem. 
Hřiště je ideálně situované. Kolem vede málo 
frekventovaná silnice s  hladkým asfaltem, kde 
děti mohou řádit i na odrážedlech, koloběžkách 
a  dalších přibližovadlech. Vedle je zase malé 
hřiště, které vzniklo částečnou svépomocí 
několika místních občanů.

Náklady�na�vybudování�dětského�hřiště�dosáhly�téměř�
400�tis.�korun.

Druhou� změnou� byla� oprava� křížku� v� nově� zbudova-
ném�parčíku�u�Modrého�Dunaje.�Zde�se�náklady�na�opravu�
křížku�a�kamenné�části�vyšplhaly�ke�100�tisícům.�Polovinu�
však�pokryla�dotace.

Místo�je�teď�nádherně�upravené.�Bohužel�ho�hyzdí�sta-
noviště�odpadů�u�zastávky,�které�po�některých�víkendech�
vypadá�jako�malé�smetiště.�

Je�mi�moc�líto,�že�nemůžu�k�výčtu�změn�přidat�i�úpravu�
zeleně�a�křížku�na�hřbitově�v�Loučné.�Bohužel�se�nepoda-
řilo�získat�dotace.�Věřím�však,�že�příští�rok�se�v�rozpočtu�
podaří�najít�finance�na�zeleň�a�křížek�zvládneme�opravit�
svépomocí.

Petra Macháčková
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Diamantová svatba
Dne 3. 10. 2019 uplynulo krásných 60 let od svatebního dne manželů Marie a Miroslava 
Blahoutových.� Mirka� a� Marušku� všichni� znáte.� Učili� Vás� nebo� Vaše� děti,� Marie� se� aktivně�
účastnila�a�do�dnešního�dne�účastní�dění�v�Janově�nad�Nisou.�Mirek�vedl�dlouhá�léta�základní�
školu�v�Janově,�nyní�má�velkou�lásku�–�svou�zahrádku.�Oba�jsou�velmi�společenští�a�jejich�láska�
–�hudba�a�tanec�–�je�provázelia�celým�životem.

Tím�nejoblíbenějším�–�waltzem�–�se�protančili�až�k�diamantové�svatbě.�Co�jim�ještě�mohu�přát?�
Lásku�a�štěstí�mají�a�rozdávají�ji�kolem�sebe.�Přeji�jim�tedy�hlavně�hodně�zdraví�a�dobrou�náladu�
do�dalších�let.

RM

Informace pro občany
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ZŠ Janov nad Nisou

Informace ze školy
Vážení spoluobčané, v každém článku, který pro vás připravuji, píši o tom, co všechno se ve škole dělá, jak 
žáci pracují a jak reprezentují naši školu.

Tentokrát� bych� vás� chtěla� informovat� o� něčem� jiném.�
Škola�se�zapojila�do�několika�projektů,�čímž�se�nám�poda-
řilo�získat�významné�finanční�prostředky�pro�činnost�školy�
a�to�jak�pro�vzdělávání�dětí,�dalšího�vzdělávání�učitelů,�tak�
na�rekonstrukci�dvou�odborných�učeben.

V�srpnu�2019� jsme�ukončili�dvouletý�projekt�„Podpora�
vzdělávání� na� ZŠ� a� MŠ� Janov� nad� Nisou“,� financovaný�
z�Evropských�strukturálních�fondů�částkou�845�898,00�Kč.

V� září� 2019� jsme� začali� realizovat� další� projekt� „Kudy�
z�nudy“,�ten�bude�dokončen�v�srpnu�2021.�I�tento�projekt�je�
financovaný� z� Evropských� strukturálních� fondů� a� to� část-
kou�1�390�247,00�Kč.�Tento�je�zaměřen�na�projekty�a�projek-
tové�dny�ve�škole,�v�mateřské�škole,�ve�školní�družině�a�škol-
ním�klubu.�Ve�školní�družině�od�letošního�září�mohou�děti�
navštěvovat�Badatelský�klub,�kde�se�učí�pracovat�s�ozoboty.�
Spolupráce�se�zřizovatelem�školy�je�výborná,�takže�máme�
školu�stále�lépe�a�lépe�vybavenou.�V�průběhu�letních�prázd-
nin�probíhala�ve�škole�rozsáhlá�rekonstrukce�dvou�učeben�
a�to�díky�dotaci�z�Integrovaného�regionálního�operačního�
programu.�Také�jsme�nechali�opravit�a�nově�natřít�střechu�
na�budově�školy.

Projekt�probíhal�v�budově�základní�školy,�vyřešil�moder-
nizaci� dvou� odborných� učeben� a� zároveň� zajištění� bezba-
riérovosti� (schodolez�a�bezbariérové�WC�v�patře,�kde� jsou�
nové�učebny).�Dále�jsme�mohli�koupit�dvacet�osm�počítačů�
a�dva�interaktivní�displeje.�Také�využíváme�tři�interaktivní�
tabule�a�to�již�několik�let.�Od�jara�máme�nový�server,�rychlý�

internet�ve�škole.�Používáme�elektronické�žákovské�knížky�
a�elektronické�třídní�knihy.�V�současné�době�ještě�probíhá�
vylepšení�datové�sítě.

Na�kvalitu�vzdělávání�a�výchovu�žáků�má�značný�vliv,�
zda�chodí�do�školy�rádi,�těší�se�do�ní,�jestli�se�v�ní�cítí�dobře.�
Daří�se�nám�vytvářet�příjemnou�atmosféru�ve�škole,�komu-
nikujeme� s� veřejností,� spolupracujeme� s� rodiči� a� zaměřu-
jeme�se�na�talentované�žáky.�Do�školy�nyní�chodí�sto�pade-
sát�tři�žáků,�které�učí�celkem�třináct�učitelů.

Mgr. Jana Tomešová, řed. školy

Schodolez

Projekt MAS se realizoval díky spolupráci se zřizovatelem.
Název projektu: „Děti ze školy se domluví ve světě“
Název výzvy:  1. výzva MAS Podještědí-IROP-Infrastruktura 

pro vzdělávání
Financování: dotace: 2 038 861,23 Kč
 vlastní zdroje: 107 308,49 Kč
 celkem: 2 146 169,72 Kč
Fyzická realizace projektu: od 1. 6. do 31. 12. 2019.
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ZŠ Janov nad Nisou

VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE VE ŠKOLE
V pondělí 18. listopadu 2019 proběhlo ve škole vzpomínkové setkání s veřejností u příležitosti oslav 17. listopadu 1989. 
Byl Den otevřených dveří a v 15:30 hodin začal vzpomínkový akt za přítomnosti starosty, místostarostky, ředitelky 
školy, hostů a veřejnosti. Zazněla státní hymna.

Dopoledne měli žáci školy projektový den „Sametová 30“, zábavnou formou se učili o totalitě, demokracii a svobodě.
Mgr. Jana Tomešová
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SDH Janov nad Nisou

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH ZA II. POL. 2019
Dobrý den, milí občané, máme zde podzim a já mám tu milou povinnost seznámit Vás opět s činností naší 
jednotky za téměř celou druhou polovinu roku 2019. Když jsem se s Vámi naposledy loučil, bylo před školními 
prázdninami a před dovolenými a já Vám přál, abyste si užili krásné léto a příjemnou dovolenou. Čas letí jako 
voda, děti chodí již třetí měsíc do školy a my dospělí se pomalu připravujeme na vánoce.

Rok� 2019� byl� nadprůměrný,� co� se�
týče� výjezdů� naší� jednotky.� K� dneš-
nímu�dni�máme�za�sebou��34�ostrých�
akcí.� Jak� jsem� již� zmiňoval� v� před-
chozích� zprávách,� nejednalo� se� vždy�
o�hašení�požárů,�ale�v�drtivé�většině�
o� technické� pomoci.� Jako� například�
stromy� popadané� přes� komunikace,�
odčerpávání� vody� nebo� také� lik-
vidace� nebezpečného� hmyzu.� Pro�
naší� jednotku� byl� však� jeden� zásah�
v� uplynulém� � období� � přeci� jenom�
zajímavým� a� to� nález� nevybuchlé�
munice� z� II.� světové� války� v� Liberci.�
Naše�jednotka�byla�aktivně�nasazena�
v� nebezpečné� zóně,� kde� jsme� zajišťo-
vali� evakuaci� osob� do� evakuačních�
center� po� Liberci.� Starší� osoby,� které�
byly�schopny�převozu�naším�automo-
bilem,� jsme� převáželi� sami� a� ti,� kdo�
nebyli� schopni� například� ze� zdravot-
ních�důvodů,�byli�převezeni�ZZS�LK.��
Jednalo�se�o�náročný�zásah�s�dobrým�
koncem.� Hodinu� po� půlnoci� pyro-
technici�munici�zneškodnili�a�všichni�
se�mohli�vrátit�do�svých�domovů.�Ale�
také�jeden�požár�stojí�za�zmínku�-�lesní�
požár�Tanvaldského�Špičáku.�Jednalo�
se� o� velice� těžký� zásah� v� nepřístup-
ném� terénu.� Naše� jednotka� zajišťo-
vala�řízení�provozu�na�komunikacích,�
kyvadlovou� dopravu� hasební� látky�
a� aktivně� se� podílela� na� hasebních�
pracích.�Samotný�zásah�trval�8�hodin�

a�byl�velice�fyzicky�náročný�a�to�nejen�
pro�členy� jednotky,�ale� také�pro� tech-
niku.� Při� tomto� zásahu� se� potvrdily�
terénní� schopnosti� našeho� zásaho-
vého� vozidla� proti� ostatní� technice,�
která�zde�byla�nasazena.

Činnost� jednotky� a� sboru� nespo-
čívá� pouze� ve� výjezdech,� ale� přede-
vším� v� přípravě� techniky� a� teoretic-
kých� znalostech� ke� zdolávání�mimo-
řádných� událostí.� Máme� za� sebou�
pravidelná�školení���VJ�a�VD,�strojníků,�
školení�nosičů�dýchací� techniky�a�ve�
12.� měsíci� proběhne� pravidelné� ško-
lení�strojníků�motorových�pil.�Nadále�
přetrvává� úzká� spolupráce� s� ČČK,�
kde� se� účastníme� společných� akcí�
zaměřených� na� poskytování� neod-
kladné�první�pomoci.�Máme�za�sebou�
také� několik� pořadatelských� činností�
jako� jsou� ČT� Autor� Cup,� Helloween�
na� Královce� a� nově� také� v� naší� obci�
Janovských� 11� a� 19� km,� kde� mimo�
jiné� zajišťujeme� řízení� provozu� na�
komunikacích.� Tyto� zkušenosti� poté�
zúročujeme��při�řešení�mimořádných�
událostí.�Jak�jsem�již�zmínil,�jistě�jsme�
nezaháleli,� ale� dovolím� si� říci,� že� se�
jednalo�o�velice�náročný�rok.

Osobně� si� myslím,� že� toto� je� ten�
správný�okamžik�a�a�cítím�svou�povin-
nost�veřejně�poděkovat�všem�členům�
naší� jednotky�a�sboru�za�obětavý�pří-
stup� a� nasazení� při� řešení�mimořád-

ných� událostí.� Je� nutno� podotknout,�
že� vše� dělají� bez� jakéhokoliv� nároku�
na�finanční�odměnu�a�na�úkor�svého�
osobního�volna�a�rodin.��������DĚKUJI.

Protože� se� blíží� čas� vánoc� a�nový�
rok,� tak� mi� dovolte� na� závěr,� aby�
Vám�všem�jménem�hasičů�Janova�nad�
Nisou� popřál� klidné� prožití� právě�
těchto� krásných� svátků,� hodně� klidu�
a� pohody.� Do� nového� roku� hlavně�
hodně� zdraví,� štěstí� a� úspěchů� a� to�
nejen�v�soukromém�životě,�ale�i�v�tom�
profesním.�A�protože� jsem�hasič,� tak�
si�za�Vás�všechny�přeji,�abyste�v�nastá-
vajícím� roce� 2020� v� žádném� případě�
nepotřebovali�pomoc�složek�IZS.

S pozdravem                                                                        
Radek a Jitka NAGYOVI



Po cestách našich babiček…
Tak zní název letošního dlouhodobého tematického projektu ve školce. Jak jsem se již zmiňovala, pracujeme 
ve školce podle tematických projektů, které jsou dlouhodobé. Každý rok vymýšlíme projekty jiné.

Tento� školní� rok� jsme� připravili�
projekty� na� téma� „Po� cestách� našich�
babiček“.�Po�projektech�pohádkových�
a� cestovatelských� je� toto� téma� úplně�
z�jiného�soudku,�ale�musím�říct,�že�je�
krásné.� Seznamujeme� děti� s� tím,� jak�
se�žilo,�povídáme�si�o�roubených�cha-
lupách,�co�lidé�potřebovali�(máme�ve�
školce�mlýnky�na�kávu,�staré�hračky,�
knihy…),� jak� žili.� V� rámci� projektu�
probíráme� ovoce� a� zeleninu,� přírod-
niny,� les,� domácí� a� lesní� zvířata.� Pra-
cujeme� s� přírodními� materiály,� tvo-
říme�z�nich,�hrajeme�si�s�nimi.�Možná�
ani�netušíte,�jak�si�děti�dokáží�vyhrát�
s� kaštany,� šiškami� a� klacíky,� ze� kte-
rých�staví�překrásné�věci.

� Letošní� školní� rok� budeme� dodr-
žovat�všechny�tradice�a�svátky�a�osla-
víme� je.� Prvním� takovým� svátkem�
a�velkou�oslavou�byla�oslava�Svatého�
Václava,� kterou� jsme� nazvali� SVATO-
VÁCLAVSKÝ� DEN.� Na� oslavu� jsme�
pozvali� i� rodiče,� kteří� měli� s� dětmi�
plnit� úkoly�na� zahradě� školky.� Bohu-
žel�nás�počasí�trochu�podrazilo�a�celý�
den� pršelo.� Museli� jsme� oslavu� pře-
místit�do�školky.�I�tak�se�akce�vydařila.�
Úkoly� byly� po� celé� školce,� dokonce�
byly�i�v�jídelně�školáků�–�využili�jsme�
celou�budovu.�V� cíli�měly�děti� samo-
zřejmě� připravenou� odměnu.� Já� byla�
v�cíli�a�ty�rozzářené�a�šťastné�výrazy�
ve� tvářích� dětí� opravdu� hladí� na�
srdíčku.� Jeden� tatínek� nám� napsal:� „�
Děkujeme�za�vaše�nápady,�které�baví�

nejen�malé� děti.� Já� si� to� velmi� s� hol-
kama� užil.“� � Další� maminka� píše:��
„Děkujeme� za� opravdu� pěkné� téma�
a� úkoly� super,� a� že� se� mohou� zapo-
jit� i� starší� sourozenci.� Vítek� se� vždy�
moc� těší� a� rád� se� do� školky� vrací…“�
My�také�rádi�uvítáme�ve�školce�starší�
sourozence,�vždyť�to�jsou�„naše“�děti,�
které�prošly�našima�rukama.�A�navíc,�
když�se�těší,�to�je�pro�nás�opravdu�nej-
lepší�odměna.

Další� akce,� která� na� podzim� ve�
školce� proběhla,� byl� JABLÍČKOVÝ�
DEN.�Oslava� jablíček� –� den�plný�her,�
soutěží� a� úkolů� s� jablíčkovou� temati-
kou.�Oslava�probíhala�v�dopoledních�
hodinách� a� tentokrát� jen� pro� děti.�
Děti�ze�třídy�Pulečků�upekly�jablkové�
šneky,�které�jsme�v�závěru�programu�
hodovali.�Paní�kuchařky�se�k�oslavám�
připojily�a�upekly�nám�jablkový�koláč,�
na�který�děti�ze�třídy�Žabiček�nastrou-
haly�jablka.�

Na� konci� října� naší� školku� navští-
vila� babička,� která� dětem� přečetla�
pohádku�a�potom�povídala,�jak�to�bylo,�
když�byla�malá.�Děti�se�dozvěděly,�že�
neměla�elektriku,�učila�se�při�svíčkách,�
maso�měla� jen�v�neděli,� lyžovala�bez�
přilby�a�dokonce�bez�vleku�a�v�zimě�
chodila� ven� jen� v� teplákách,� protože�
žádné� oteplováky� nebyly.� Stromeček�
si�zdobila�jen�jablíčky�a�oříšky�a�veče-
řela�meltu,�do�které�namáčela�chléb…

A� máme� tady� další� oslavu.� Ten-
tokrát� oslavu� Svatého� Martina.� „Už�

Martin� na� bílém� koni,� už� zase� při-
jíždí� k� nám,� vesele� podkůvky� zvoní,�
jede�k�nám�zas�bílý�pán…“,�zní�chod-
bami� školky� písnička� o� Martinovi.�
Nastal� den� nazvaný� PO� CESTÁCH�
MARTINOVA�KONĚ.�Akce� byla� pro�
rodiče�a�děti�a�byla�naplánována�ven.�
Počasí� nás� opět� podrazilo,� celý� den�
totiž�střídavě�pršelo�a�sněžilo.�No,�co�
bychom� taky� chtěli,� na� Svatého�Mar-
tina,� že?� Tentokrát� ale� oslava� nešla�
přesunout� do� školky,� protože� v� cíli�
čekal� na� děti� sám� Svatý� Martin� se�
svým�koněm,�o�kterém�ale�děti�nevě-
děly.� Nedalo� se� nic� dělat,� cesta� byla�
venku.�I�přes�nepříznivé�počasí�a�plís-
kanice�přišlo�na�akci�30�dětí�se�svými�
rodiči.� Cestou� na� modelářské� letiště�
děti� splnily� 5� úkolů� a� v� cíli� narazily�
na�Martina.�Děti�se�mohly�povozit�na�
koni,�mohly�si�koně�pohladit�a�dát�mu�
mrkev.�Martin� byl� skvělý,� popovídal�
si�s�dětmi,�ukázal�jim�svoji�kouzelnou�
mošnu,�kde�měl�ukrytý�sníh.�Děti�byly�
nadšené�a�pyšně�odcházely�s�medailí�
na�krku.

Poslední� velkou� oslavou� letoš-
ního�roku�bude�oslava�Vánoc.�Oslava,�
na�kterou� se�děti�moc� těší.�Ve� školce�
prožíváme� celý� adventní� čas� ve� svá-
tečním� duchu.� Tyto� Vánoce� budou�
v� duchu� staročeském.� Ozdobíme� si�
stromek� jablíčky� a� oříšky,� adventní�
věnce�i�výzdobu�budeme�ladit�do�pří-
rodních� materiálů.� V� rámci� adventu�
uspořádáme� ČERTOVSKO-ANDĚL-
SKÝ� DEN.� Tento� den� děti� nebudou�
do� tříd� rozděleny� podle� věku,� ale�
podle� toho�v� jaké�přijdou�masce:� čer-
tíci� budou� v� pekle� ve� třídě� Pulečků�
a�andílci�budou�v�nebi�ve�třídě�Žabiček.�
V�adventním�čase�budeme�určitě�péct�
cukroví,� budeme� vyrábět� dárečky�
pro� rodiče,� budeme� se� seznamovat�
s� vánočními� zvyky� a� tradicemi…�
Velmi�se�na�staročeské�vánoce�těšíme.�

Jsem� moc� ráda,� jakou� máme� ve�
školce�příjemnou�atmosféru,�děti�jsou�
ve� školce� šťastné� a� my� dospělí� jsme�
šťastní� s� nimi.� Přeji� nám� všem,� aby�
příjemná�atmosféra�v�naší�„Studánce“�
přetrvávala� i� v� příštím� roce.� Ráda�
se� podělím� o� naše� příjemné,� poho-
dové� a� šťastné� chvíle� ve� „Studánce“�
v�dalším�čísle,�milí�čtenáři.�

Alena Škodová, zástupkyně pro MŠ

MŠ Janov nad Nisou
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Sport v Janově

Nabídka skipasů na zimní sezónu 2019/2020
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. 2013 2.200 Kč 1.400 Kč 500 Kč

7–15 let
narozen do 1. 11. 2004 3.900 Kč 2.200 Kč 1.000 Kč

16–18 let
narozen do 1. 11. 2001 4.800 Kč 2.800 Kč 1.000 Kč

44. ročník -  „ČSOB Janovských 11 a 19 km ELEVEN“ 

V letošním roce se závodu zúčastnilo krásných 1000 startujících, ať již v běhu nebo turistickém pochodu. 

Letošní ročník přinesl novinky, které týkaly jak samotného závodu, tak i doprovodného programu.

Jednou z novinek bylo zařazení tradičního pochodu do seriálu turistických pochodů „Vitar pohár zdraví“.  
Pochod probíhal na tratích 6, 11 a 19 km. 

I letos se mohli přihlásit na svůj závod také hendikepovaní sportovci. Čekala na ně 2 km trať.

Doprovodný program:
A i letos jsme pomáhali s programem ČSOB Na zdraví… stačily k tomu jen 2 minuty a pár cviků každého z nás.

Pod dohledem trenérů jsme pomohli Oldovi z Trutnova na nový handbike! 
Díky pomoci všech zúčastněných se vybralo 13.000,- Kč 

a celkově v součtu všech závodů vice jak 100.000,- Kč !!

Před během našich nejmenších jim pomohla  s rozehřátím a rozcvičkou naše sousedka, reprezentantka v biatlonu 
a světová medailistka Veronika Vítková!

Kromě rozcvičky také dětem předala medaile na stupních vítězů a sama běžela naši jedenáctku. 

Budeme se se všemi těšit na příští jubilejní 45. ročník “Janovské 11a 19-ky”

V sobotu 26.10.2019 odstartoval u Sokolovny v Janově nad Nisou již 44. ročník 
tradičního a velmi oblíbeného závodu „ČSOB Janovských 11 a 19 km ELEVEN“.
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Ohlédnutí

Letos se nám podařilo zorganizovat první stezku odvahy pro (nejen) 
janovské děti. Akce se i  přes nepříliš příznivé počasí zúčastnilo něco 
málo přes 100 dětí, většinou se svými rodiči.

Děti�na�čtyřech�stanovištích�plnily�
různé� úkoly� a� po� úspěšném� splnění�
všech�úkolů�a�projití�celé�stezky�dostaly�
drobnou�upomínku.�Podle� reakcí� jak�
dětí,�tak�dospělých�bylo�znát,�že�něco�
podobného�v� Janově�dlouho� chybělo.�
Chtěl� bych� touto� cestou� poděkovat�
všem�dětem�a� jejich�rodičům,�kteří�si�
stezku� prošli.� Také� chci� poděkovat�
lidem,�bez�jejichž�nasazení�by�stezku�

odvahy� nebylo� možné� uskutečnit� -�
janovským� hasičům,� kteří� zajistili�
organizačně�občerstvení�a�bezpečnost�
dětí�na�stezce,�manželům�Jurečkovým,�
Davidovi� Sýkorovi,� Karlovi� Bobkovi�
a� své� manželce� Karolíně� a� synovi�
Adámkovi,� kteří� vtiskli� duši� straši-
delným�postavám�a�mají� tak�největší�
zásluhu�na�úspěchu�celé�akce.

Mgr. Adam Kulich

za svatováclavskou stezkou odvahy

Mistrovství ČR a Veteraniáda v orientačním běhu na klasické trati
O  víkendu 21. - 22. září se v  Janově nad Nisou s  centrem na louce 
v  Hraničné uskutečnilo Mistrovství ČR a  Veteraniáda v  orientačním 
běhu na klasické trati. Akci pořádal oddíl orientačního běhu Tatran 
Jablonec nad Nisou, samotný průběh zajišťovalo na 130 organizátorů.

Závodu� se� v� obou� dnech� zúčast-
nilo� až� 1700� běžců.� V� mistrovských�
kategoriích� pro� dospělé� 180� mužů�
i� žen,� v� mistrovských� kategoriích�
DH16,�DH18�a�DH20�až�330�závodníků,�
účastníků� veteraniády� bylo� až� 750�
a�nakonec,�v�kategoriích�pro�příchozí�
a�neregistrované�si�závod�odběhlo�až�
400�nadšenců.

První� den,� v� sobotu,� se� konala�
kvalifikace.� Běželo� se� v� okolí� Mali-
níku.� V� neděli� proběhlo� finále�MČR,�
a�to�v�prostoru�Klášterního�a�Jílového�

vrchu,�a�ač�byl�terén�velmi�kopcovitý�
a� náročný� kvůli� vysokému� počtu�
kamenů,� závodníci� si� závod� velmi�
pochvalovali.� Z� akce� byl� vytvořen�
i� čtyřicetiminutový�záznam�vysílaný�
na�programu�ČT�sport.

Kromě� cenných� kovů,� které� byly�
rozděleny�mezi�nejlepší�závodníky�si�
hobby� účastníci� odváželi� své� cenné�
trofeje� v� podobě� velkého� množství�
hub� –� OB� má� mnoho� podob,� vedle��
výkonnostní�i�společenskou�nebo�čistě�
relaxační.

jablonecký závodník Matěj Tkáč 
kategorie H16

Vojtěch Král 
vítěz hlavní kategorie H21

Počasí�nadmíru�přálo,�takže�účast-
níci�byli�spokojeni�a�z�louky,�kde�par-
kovalo�cca�500�aut,�bylo�možné�odjet�
bez� potíží� a� s� travnatým� povrchem�
v�podstatě�netknutým.

Krásný� pohled� se� na� centrum�
závodu� naskytl� z� protějšího� kopce�
nad�kostelem�v�Loučné�n.�N.�–�pokud�
na� tuto� louku�někdo�zavítal�v�neděli�
večer�po�ukončení�závodu�a�po�úklidu,�
nebylo�znát�snad�jediné�stopy,�že�se�na�
protějším� prostoru� pohybovalo� celý�
víkend�přes�2000�lidí.�

OOB�TATRAN�děkuje�za�podporu�
obci�Janov�nad�Nisou�a�za�pomoc�SDH�
Janov�n.�N.

Vítězové�hlavních�kategorií:
Ženy: 
1.��Kosová�Denisa�(87:31�) 
OK�99�Hradec�Králové��

2.��Indráková�Adéla�(90:55�+�3:24) 
SK�Žabovřesky�Brno�

3.��Horčičková�Vendula�(91:45�+�4:14)
OOB�TJ�Slovan�Luhačovice�

Muži:
1.��Král�Vojtěch�(106:28�) 
SK�Severka�Šumperk

2.��Kubát�Pavel�(109:43�+�3:15) 
OK�99�Hradec�Králové�

3.��Nykodým�Miloš�(110:53�+�4:25) 
SK�Žabovřesky�Brno
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Tramvaj do Janova
První tramvaj z Jablonce do Janova se na cestu vydala v září roku 1900. Šlo teprve o druhou trasu v okolí 
(první vedla od r. 1899 do Rychnova u Jablonce). Zpočátku přepravovala električka pouze cestující, od roku 
1902 byl však na téže trati zahájen provoz dopravy nákladní.

Cesta� tramvají� končila� na� míst-
ním� prostranství� u� Hotelu� Praha,�
poblíž�bývalé�sklárny.�Tehdy�zde�také�
vznikla� nižší� hrázděná� stavba� nákla-
diště�(ta�se�v�autentické�podobě�docho-
valo�dodnes)�a�tzv.�remíza�–�k�překla-
dišti� přiléhající� depo�pro�drážní� vůz�
(bohužel� dnes� již� neexistuje),� o� něco�
později� také� kolejiště� pro� nákladní�
provoz.

Trať�do�Janova�byla�navržena�jako�
tzv.�malodráha� (Kleinbahn)�s� rozcho-
dem�kolejí�jeden�metr.�

Zavádět� sem� nákladnou� velkou�
železnici� by� se� nejspíš� nevyplatilo.�

Úzkokolejka� doplněná� o� výhybny�
(místa,� kde� se� tramvaje� jednokolejné�
dráhy� mohou� vzájemně� vyhnout)�
vedla� po� okraji� stávající� silnice.� Do�
Janova� jezdily� klasické� obousměrné�
dvounápravové�tramvaje.�Na�konečné�
tedy� nebylo� třeba� budovat� obratiště.�
Když� tramvaj� dorazila� do� cíle,� řidič�
přešel�na�druhou�stranu�a�odjel�opač-
ným�směrem.

Nákladní� tramvajová� doprava�
v�Janově�skončila�v�roce�1950.�Osobní�
tramvaj�byla�provozována�až�do�roku�
1965,� kdy� ji� plně� nahradily� autobusy.�
Tramvajová� doprava� se� tehdy� již�

považovala�za�pomalou�a�zastaralou.�
V�Janově�navíc�ubírala�místo�automo-
bilové� dopravě.� Silnice� byla� na� úkor�
tramvajové�trati�rozšířena�a�umožnila�
vznik�dvouproudé�komunikace.��

Viktor Liška, propagátor historie tram-
vajové  dopravy.  Více  najdete  na  facebo-
kové stránce Boveraclub

Klub  se  zabývá  záchranou,  renovací 
a  propagací  starých  metrových  tramvají 
a  dalších  souvisejících  artefaktů  a  náleži-
tostí.

Dráha� končila� za� janovskou�
sklárnu�u�Hotelu�Praha

Tramvajová zastávka
Mnozí z Vás dnes ani netuší, že v Janově naproti Hotelu PRAHA  končila tramvaj vedoucí z Rychnova přes 
Jablonec. Tato linka sloužila jak osobní, tak nákladní přepravě. Rozhodli jsme se historii trochu připomenout.

Představte�si,�že�na�janovském�pře-
kladišti�již�čeká�tramvaj�s�přípojnými�
vlečnými�nákladními�vozy.�Nákladní�
vůz� je� naložen� výrobky� sklárny,�
papírny� a� otevřené� vysokostěnné�
vozy� vezou� řezivo� z� místní� pily.�
Vlečné� vozy� jsou� samozřejmě� obsa-
zeny�brzdaři�a�my�nasedáme�společně�
s�řidičem�do�tramvajové��lokomotivy...

Nákladní�tramvaje�na�Janov�jezdily�
jen�dvě,�pojmenované�Gablonz�a�Rei-
chenau,� vyrobené� baronem� Ringho-

fferem�v� r.� 1899� ve� Štýrském�Hradci.�
Lokomotiv�bylo�na�první�pohled�málo,�
protože� řada�nákladů�se�ve�vlečných�
vozech� přepravovala� za� běžnými�
tramvajemi.� Tramvaj� zde� jezdila� pra-
videlně� od� roku� 1900� do� roku� 1965,�
kdy�ji�nahradila�autobusová�doprava.

Zastávku� bychom� se� chtěli� poku-
sit� dát� do� původního� stavu.� Zatím�
je� vyklizen� sklad� náhradních� dílů,�
odstraněn�přístřešek�a�plechový�plot.�
Začalo� se� s� odstraňováním� náleto-

vých�dřevin� ze� skály.�Chceme�očistit�
a� natřít� původní� dřevo,� opravit� stře-
chu� a� omítky.� Navázali� jsme� spolu-
práci� s� Boveraclubem� (nadšenci� sna-
žící� se� vdechnout� život� starým� tram-
vajím).� Díky� nim� zde� budou� moci�
vzniknout� tabule� s� dobovými� foto-
grafiemi,� jízdními� řády� a� plány� pro�
výrobu�tramvají.�Pokud�se�vše�povede,�
mohla� by� v� budoucnu� vedle� tramva-
jové�zastávky�stát�i�nákladní�tramvaj.

Michal Surkov
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Návrat do historie

fotografie zastavka Janov n Nisou 
Boveraclub na facebookCZ

fotografie zastavka Janov n Nisou 
Boveraclub na facebookCZ

pohlednice Gruss aus Johannesberg 1907 
ke koupi na aukroCZ

pohlednice Gasthaus Stadt Prag 
ke koupi na aukroCz

pohlednice otevreni elektricke drahy 1900 
 fotohistorieCZ

pohlednice Gruss aus Johannesberg 1906 
fotohistorieCZ
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Janovská o.p.s.
Jmenuji se Lucie Petzová a 1.10. 2019 jsem začala pracovat v JANOVSKÉ o.p.s. jako ředitelka. Moc všem děkuji 
za důvěru. Za pouhý měsíc v této funkci se nemohu, ani nechci chlubit velkými změnami. Budu se snažit, aby 
podmínky pro sportovní účely byly stále lepší a lepší.

Mým� cílem� je� zaměřit� se� více� na�
sport.�Ráda�bych,�aby�ubytovnu�vyu-
žívaly� především� školy� a� sportovní�
kluby.� Oslovila� jsem� tedy� pražské�
sportovní� kluby,� základní� a� střední�
školy� s� nabídkou� ubytování,� celo-
denní�stravou�a�hlavně�možností�vyu-
žití�našich�sportovišť�(hala,�venkovní�
hřiště,� antuka� pro� tenis,� volejbal� či�
nohejbal� a� pískový� kurt)� Jako� bonus�
nabízíme� soukromé� hodiny� zumby�
a�hodiny�malování�pro�děti�a�studenty.�
Zaměřila�jsem�se�také�na�sport�u�nás�
v�Janově�nad�Nisou�a�snažím�se�o�větší�
propagaci� námi� nabízených� sportov-
ních�hodin.�3x�týdně�si�mohou�silnější�
jedinci�přivstat�a�zkusit�box,�pondělní�
a� středeční� večery� patří� kruhovým�
tréninkům� s� Jirkou.� Mohou� se� ho�
zúčastnit�muži� i�ženy.�V�neděli�večer�

se�hraje�v�hale�fotbálek�a�každý�první�
pátek� v� měsíci� se� na� Vás� budu� těšit�
já� se� zumbou.� Zumba� je� určena� pro�
začátečníky� a� děti� od� 4� let.� Všechny�
podrobnější� informace� o� těchto� spor-
tech�můžete�najít�na�naší�facebookové�
stránce�a�na�vývěsce�u�pošty�i�přímo�
v� Sokolovně.� A� pro� sportovce� další�
dobrá�zpráva.�Do�konce�roku�konečně�
vylepšíme�nářaďovnu.�

26.�října�2019�se�konal�již�44.�ročník�
tradičního�závodu�„�ČSOB�Janovských�
11�a�19�km�Eleven“.�Počasí�nám�tento-
krát� velice� přálo,� závodu� se� zúčast-
nilo� přes� 1000� sportovců.� Musím�
moc� poděkovat� všem� zúčastněným,�
pořadatelům,� našim� dobrovolným�
hasičům�a�ostatním�pomocníkům�za�
výborně� odvedenou� práci.� Budu� se�
těšit�na�další�ročník.

Pokud� máte� raději� kulturu,� rádi�
bychom�Vás�pozvali�na�plesy,�které�se�
budou�konat� také�v�Sokolovně� Janov�
n.� N.� Sezónu� 2020� zahájíme� Mysli-
veckým�plesem�22.�února�2020.�Další�
ples�plánujeme�v�březnu,�a�to�poprvé�
Hasičsko-Sokolský.� Přesné� datum�
upřesním� na� naší� webové� stránce��
http://www.janovskaops.net/,� face-
bookové� stránce� https://www.face-
book.com/janovska.ops.1� a� také� na�
vývěskách.�

Děkuji�moc�všem�za�důvěru.�Moc�
si� toho� vážím� a� bude� se� snažit� Vás�
Janováky�nezklamat.�Za�Vaše�podněty,�
nápady�a�připomínky�budu�moc�ráda,�
můžete� je� posílat� na� janovskaops@
seznam.cz.

Lucie Petzová

Informace pro občany

Rád bych vás touto cestou pozval na rozsvícení vánočního stromku, které se uskuteční na 
náměstí v Janově v sobotu 30. listopadu od 17:30. 

I�letos�společně�přivítáme�adventní�čas�–�období�očekávání�nejkrásnějších�svátků�v�roce.�Jako�minulý�
rok�bude�připraveno�drobné�občerstvení�–�něco�k�zakousnutí,�pro�dospělé�svařák�a�pro�děti�čaj.�Kdo�
by�se�chtěl�pochlubit�svým�vánočním�cukrovím,�může�přinést�vzorek�na�ochutnání.�Srdečně�vás�
zvu�na�tuto,�snad�již�tradiční,�předvánoční�akci.

Mgr.�Adam�Kulich

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromečku v Janově
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Pracovat s tím, co tu je a místu navrátit funkci a optimismus: 
vize pro oživení lokality bývalého kina v Janově nad Nisou

Kdysi tu bývalo divadlo a kino v horách. Až do roku 1965 vozila na prostranství před hotelem Praha obyvatele 
Janova nad Nisou, zaměstnance a uhlí do sklárny Johanna Schorma úzkokolejná tramvaj. Od roku 1927 mohli 
na konečnou k „Pražáku“ jezdit lidé z nedalekého Jablonce i za kulturou. 

K� restaurační� budově� byly� tehdy�
v�art-decovém�střihu�přistaveny�jedno-
podlažní�foyer,�stupňovitý�sál�a�vyšší�
hmota�provaziště.�Za�secesní�sklárnou�
tak�u�stanice�električky�vznikl�ucelený�
blok� domů� společenského� významu.�
Nejživější� epopej� tohoto� místa� však�
po� válce� postupně� utichla� pod� vrst-
vou� silničního� asfaltu.� Pozoruhodný�
soubor� kulturních� staveb� při� jižním�
okraji� obce�dnes�zůstává�úplně�nevy-
užitý.��Na�jaře�letošního�roku�se�proto�
zastupitelstvo� obce� obrátilo� na� archi-
tekty� s� požadavkem� stanovení� vize�
tohoto�bloku�a�posouzení�nápravy�či�
rozvoje� celé� lokality�při� levém�břehu�
Bílé�Nisy.

Oslovení� architekti� ze� Studia�
Raketoplán� navrhli� rozšířit� stísněný�
prostor� uprostřed� údolí� a� vytvořit�
v� něm� pobytové� prostranství� nejen�
pro�místní,�ale�také�pro�ty,�kteří�obcí�
projíždějí.�Hlavní�myšlenkou�je�vybu-
dovat� novou� kvalitu,� která� přiměje�
projíždějící� lidi� zastavit� a� spočinout�
v� působivé� oblasti� starých� průmys-
lových� budov.� A� také� poukázat� na�
česko-německý�dialog,�který�by�mohl�
obnovit�vazby�zpřetrhané�po�válce.

Janov� nad� Nisou� se� na� přelomu�
devatenáctého�a�dvacátého�století�těšil�
bohaté�průmyslové�pověsti.�Brusírna�
a� sklárna� Johanna� Schorma� živila�
většinu� obce� a� podnítila� také� vybu-
dování� kolejí� pro� dopravu�materiálu�
–� tramvajovou� malodráhu.� Nedaleko�
továrny� stávala� –� a� dodnes� stojí� –�
budova�hotelu�Praha�s�pohostinstvím�
a� přilehlým� prostranstvím� lemova-
ným�stromy.

Ve� dvacátých� letech� se� obec�
a� místní� divadelní� spolek� rozhodly�
pro� stavbu� divadla.� Komplex� tří�
budov� vetknul� do� blokové� zástavby�
podél� hlavní� komunikace.� Divadlo�
fungovalo�zhruba�do�konce�války.�

Po� odsunu� německých� obyvatel�
se� pro� reprezentativní� prostory� nej-
spíš� hledalo� nové� využití.� V� padesá-
tých� letech�zde�vzniklo�kino:�upravil�
se� foyer� a� na� jeho� střeše� byla� zbudo-
vána� promítací� kabina.� Po� sametové�

revoluci�se�kino�na�čas�proměnilo�ve�
vyhlášenou�diskotéku.�

(PRILOHA�1)

Nový život industriálního údolí
Místo�při�soutoku�Bílé�Nisy�a�Rov-

ného�potoka� v� kontextu� starých� prů-
myslových� staveb� skýtá� ohromný�
potenciál.� Úlohou� architektů� je� ho�
využít.� Nedaleká� památkově� chrá-
něná� sklárna� je� stále� v� provozu,� což�
je�důležitý�předpoklad�pro�vytvoření�
živého� prostoru.� Vlastník� továrny�
v�okolí�spravuje�hned�několik�nemovi-
tostí,�pro�které�těžko�hledá�uplatnění.�
S� touto�vědomostí� architekti� opatrně�
pracují:� „Pokud� se� urbánní� záměry�
s� firmou�projednají,� dá� se� snad� loka-
litě� postupně� navrátit� život.“� Skvě-
lým� příkladem� možného� rozvoje� je�
podlouhlý�objekt�na�protějším�břehu,�
krásná�industriální�stavba,�k�níž�vede�
kamenný�most�spojující�oba�břehy.�

Místní� lidé� v� okolí� autobusové�
zastávky,� kde� kdysi� bývala� konečná�
tramvaje�i�radostný�společenský�ruch,�
pobývají� neradi.� „Ve� strmém� a� krás-
ném� údolí� Bílé� Nisy� stojí� prázdný�
blok�poměrně�vysokých�domů,�podél�
nichž� dnes� vede� dvouproudá� silnice�
s�úzkým�chodníkem.�Je�třeba�tu�něco�
změnit,“� vysvětluje� Pavel� Nalezený�
ze�Studia�Raketoplán.�Uliční�fasádou�
kinosálu� nepronikají� žádná� okna,�
což� přispívá� ke� stísňujícímu� pocitu.�
„Navíc� v� tomto� místě� vstupuje� do�
chodníku�zábradlí�a�člověk�má�dojem,�
že�není�kam�uhnout,“�popisuje�úskalí�
prostoru� jeho� kolega� Michael� Švec.�
Dnes� bohužel� není� důvod� na� místě�
setrvávat.�

Hned� na� začátku� debaty� o� nové�
podobě�jižní�části�středu�Janova�proje-
vil�starosta�obce�přání�tento�komplex�
veřejných� budov� zbourat.� „Bourat�
takto� dochovalý� soubor� kulturních�
staveb� jsme� zprvu� považovali� až�
za� opravdu� krajní� možnost,“� říká�
Pavel� Nalezený.� Architekti� nejdříve�
v� archivu� vyhledali� dostupné� starší�
výkresy,� pořídili� fotodokumentaci,�

provedli� podrobné� zaměření� stáva-
jících� budov� a� posoudili� jejich� tech-
nický�stav.�Tyto�podklady�shrnuli�do�
ucelené� zprávy,� tzv.� pasportu.� Díky�
tomuto�vyhodnocení�bylo�pak�možné�
zpracovat� také� finanční� rozvahu� pří-
padných� stavebních� kroků.� Protože�
šlo� o� historicky� cenné� stavby,� pokou-
šeli� se� architekti� nejprve� naplno�
využít� stávající�hmotu.�Tu� tvoří� čtyři�
části:�vstupní�foyer�(A),�hala�nebo�sál�
(B),� servisní� budova� bývalého� pro-
vaziště� (C)� a� garáž� (D),� která� snad�
původně�k�budovám�nepatřila�a�byla�
k�nim�připojena�až�po�válce.�

(PRILOHA�2)

Bourání
V� prvotním� návrhu� uvažovali�

architekti� do� sálu� bývalého� hlediště�
vestavět�šest�bytových�jednotek�orien-
tovaných�na�klidnou� západní� stranu.�
Chodbu� sahající� přes� dvě� podlaží�
v� části� orientované� do� ulice� by� pak�
prozářila� vysoká� okna� v� rytmu� stá-
vající� východní� fasády� a� podlouhlý�
střešní� světlík.� Tyto� drobné� úpravy�
exteriéru�kina�by�ladily�s�industriální�
povahou�okolí.� „Je� to�západní� strana,�
slunce� by� tudy� putovalo� přímo� do�
bytů.�A�protože�dům�stojí�při�východ-
ním�břehu�řeky,�byty�by�byly�zároveň�
orientovány� směrem� k� vodě.� Širší�
chodba� by� zas� přinesla� uživatelům�
možnost� sednout� si� také� společně� –�
uvažovali�jsme�i�o�lávkách�vedoucích�
až� k� fasádě,“� vysvětluje� Pavel� Nale-
zený.�Úvodní�zádveří�dnešního�foyer�
by� sloužila� především� jako� vstupní�
prostor� pro� obyvatele� domu.� Pod-
statnější�plochu�foyer�by�tvořil�menší�
městský� sál� s� barem�a� zázemím�pro�
pořádání� veřejných� akcí,� přednášek�
a�mohla� by� zde� být� i� stálá� expozice�
o�historii�obce.�

(PRILOHA�3)

Při� dalším� hledání� dostupných�
podkladů� narazili� architekti� také� na�
pohlednici� konečné� tramvaje� z� roku�
1914.�„Na�staré�fotografii�bylo�namísto�
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kina,� které� tu� tehdy� ještě� nestálo,�
vidět� koruny� stromů.� Tato� fotografie�
nás�velice�zaujala�a�později� i� inspiro-
vala� k� myšlence� nahrazení� nefunkč-
ních� budov� za� veřejné� prostranství,“�
naznačuje� Michael� Švec� moment�
obratu.� „Na�place� před�původní� hos-
podou�stála�podél�řeky�nejspíš�jakási�
pergola� nebo� zastřešení:� mohla� fun-
govat� tak� trochu� jako�nádraží,� v� hor-
ských�podmínkách�nezbytné,“�dodává.�

Zbourat�zpustošený�sál,�foyer,�věž�
zázemí�s�provazištěm�i�snad�část�při-
družené� garáže?� Architekti� nejprve�
posoudili� kvalitu� jednotlivých� mož-
ností.� Po� presentaci� různých� variant�
a�jejich�společném�rozboru�s�vedením�
obce,� se� nakonec� rozhodli� na� místě�
ponechat� nejvyšší� stavbu� provozní�
části� (C)� a�přilehlou�garáž� (D).� „Část�
garáže� jsme� napřed� chtěli� také� strh-
nout,�všimli�jsme�si�však,�že�zachování�
zbytku�blokové�zástavby�přidá�na�síle�
kontrastu� nově� vzniklého� volného�
prostranství,“� objasňuje� Pavel� Nale-
zený.�

Roli� v� tomto� rozhodnutí� pochopi-
telně�hrála�finanční�rozvaha:�nahrubo�
kalkulovaný� rozdíl� vizí� bourat� vs.�
nebourat� činil� dvacet�milionů� korun.�
Pro�bourání�mluvila� také�kombinace�
několika� dalších� vlivů,� jako� poža-
davek� na� rovné� prostranství,� které�
v� Janově� v� současnosti� není,� nebo�
právě� zviditelnění� okolních� indus-
triálních� staveb.� „Jakmile� prostoru�
dáme� vydechnout,� znovu� se� propojí�
obě�strany�silnice�a�místo�získá�novou�
energii.� Například� dlouhý� objekt� za�
mostem�bude�vidět�z�více�stanovišť,�je�
to� nádherný�dům,“� představuje� ideu�
Pavel�Nalezený.

Sjednotit a vyčistit
Podnět� na� změnu� území� si� pře-

devším� bere� za� cíl� oblast� sjednotit�
a�vyčistit.�Architekti� ji�proto�řeší�uce-
leně.� V� návrhu� se� věnují� oběma� stra-
nám�lokality,�které�zde�silnice�přetíná.�
Na� západní� straně� promýšlí� úlohu�
prostranství,�schodiště�ke�sníženému�
břehu�potoka,�divadelní�věže�s�novou�
veřejnou� halou,� hostince� i� zastávku�
autobusu.�Na� východě� se� nabízí� pro-
stor� okolo� dochovaného� nákladiště,�
parkování� automobilů,� stání� auto-
busu� a� zastávky� ve� směru� na� Bedři-
chov.� Vším� tím� prochází� pomyslný�
rastr�6x6m,�ve�kterém�se�mění�povaha�
zpevněných�ploch,�jsou�sázeny�mladé�
stromy,� kotveny� patníky� a� veřejné�

osvětlení.� Neviditelná� vodítka�
urbánní�osnovy�však�především�spřa-
hují�obě�partie�v�jedno.
„Vytyčili� jsme� si� zóny,� například�

která�část�bude�patřit�k�hospodě�a�kde�
bude�volné�prostranství.�

Ty� pokračují� přes� silnici� až� k� plá-
novanému� parkovišti,“� vysvětluje�
Michael�Švec.

Návrh� pochopitelně� vychází�
z� morfologie� krajiny:� „silnice� jdoucí�
nivou�janovského�údolí�má�jen�mírný�
sklon.�Oproti�břehům�potoka� je�však�
až� o� dva�metry� zdvižená.�Nové� pro-
stranství� přebírá� úroveň� stávajícího�
chodníku� a� původního� kamenného�
soklu�zbouraných�budov.�Na�západní�
straně�vznešeně�ční�nad�řekou,“�popi-
suje�Pavel�Nalezený.�

Mezi�budovou�bývalého�pohostin-
ství�a�divadelní�věží�s�veřejnou�halou�
mají� architekti� v� úmyslu� vymezit�
otevřený�plac.�Konat�by� se� tu�mohly�
menší� kulturní� akce� a� setkání.� Na�
podestu� terénního� schodiště� před�
novým�průčelím�domu�s�divadelním�
portálem� by� navíc� mohlo� navázat�
dočasné� pódium.� Kulturní� akce� by�
našly�své�dobré�zázemí�v�obou�proti-
lehlých�budovách.

Materiál� získaný� ze� zdemolova-
ných� staveb� chtějí� projektanti� využít�
pro� dorovnání� terasy.� Ušetří� se� tak�
částečně� za� odvoz� suti,� která� se� pro-
mění� v� únosnou� podkladní� vrstvu.�
Ústřední� část� prostranství� by� archi-
tekti� pokryli� velkoformátovou� dlaž-
bou� –� také� s� ohledem� na� pracnost�
při� odklízení� sněhu.� Prosluněnou�
zahrádku� podél� jižní� fasády� pohos-
tinství� by� mohly� zpevnit� například�
žulové� kostky� kladené� do� vějířů.�
Rodiče�si� tu�budou�moct�v�klidu�sed-
nout.� Za� zábradlím� bývalé� terasy�
zmizelého� foyer� vznikne� nad� řekou�
dětské�hřiště.��

(PRILOHA�4)

Jak proti suchu
Kdysi�skvoucí�se�hotel�Praha�získal�

teprve� před� nedávnem� nového� maji-
tele.�Vedení�obce�má�společně�s�archi-
tekty� v� úmyslu� s� majitelem� o� svém�
stavebním� záměru� hovořit� a� zapojit�
ho�do�plánování:�„Přáli�bychom�si�na�
místo�navrátit�pohodu�a�optimismus.�
Posezení,� které� zde� sloužilo� na� pře-
lomu�minulého�století.“

Při� práci� na� rozličných� zadáních�
hledají� dnes� mnozí� architekti� také�
nástroje�pro�boj� se� suchem�v�krajině.�

Posuzují�potenciál�hospodaření�s�deš-
ťovou� vodou,� zdrojů� vytápění,� zisku�
energie� z� obnovitelných� zdrojů� či�
chlazení/zahřívání�fasád�živou�zelení.

Vzhledem� k� tomu,� že� hlavní� prů-
čelí� pohostinství� je� orientováno� na�
jižní�stranu,�nabízí�se� také�zde�práce�
s� tématem� živé� fasády� v� kombinaci�
s� osazením� několika� řad� solárních�
panelů:�„Solární�panely�nynější�gene-
race� nemusí� být� nutně� ošklivé� a� fun-
gují� dokonce� lépe� v� kombinaci� se�
zelenou� fasádou.� Během� léta� systém�
sníží� tepelné� zisky,� vyrobí� elektřinu,�
a�navíc�na�nás�při�příjezdu�do�Janova�
za�zatáčkou�vykoukne�čerstvě�zelené�
průčelí�hotelu�Praha.�To�by�mohl�být�
jeden�ze�vzkazů,�že�se�tu�už�zase�něco�
děje,“� nabízí� Pavel�Nalezený.�Energii�
ze� solárních� panelů� navrhují� spotře-
bovat�ihned:�
„K� odběru� elektrické� energie� uva-

žujeme� především� veřejné� osvětlení,�
vč.� přechodů� frekventované� silnice.�
A� třeba� se� podaří� vyhřívat� i� některé�
zpevněné�plochy.�Tím�bychom�zvýšili�
jejich�bezpečnost�a�nemusel�se�z�nich�
odklízet� sníh,“� zmiňuje� Pavel� Nale-
zený.�Pro�tyto�myšlenky�by�nejspíš�šlo�
nalézt� podporu� v� některém� z� dotač-
ních�programů.

Blízkost� říčního� koryta� může� při-
nést� významné� usnadnění� systému�
zavlažování� fasády� a� zálivky�vysaze-
ných�stromů.�Bílá�Nisa�nabízí�úžasný�
potenciál� pro� kultivaci� prostranství:�
architekti� zde� navrhují� od� západu�
prosluněné� pobytové� nábřeží� se�
sestupnými�schody:�„Inspirovali�jsme�
se�také�úpravou�nábřeží�řeky�Loučné�
v�Litomyšli,�kterou�zde�postavil�archi-
tekt� Josef� Pleskot.� Přejeme� si,� aby� se�
zde� lidé� zase� rekreovali,“� vysvětluje�
Michael�Švec.�Ačkoli�se�potok�klikatí�
celým�janovským�údolím,�veřejně�pří-
stupné�místo�k�řece�tu�zatím�chybí.

Doprava
Jelikož� hranice� řešeného� území�

sahají�přes�silnici�až�k�místu�dnešního�
zanedbaného� parkoviště,� bylo� zde�
třeba� posoudit� také� dopravní� souvis-
losti.� Jednou�z�příčin,�proč�se� tu� lidé�
necítí�dobře,� je�neblahý�vliv�tranzitní�
dopravy.�Architekti�se�proto�zaměřili�
také�na�to,�jak�dopravu�zklidnit:�„Uva-
žovali� jsme,� že� bychom� zde� rampou�
lehce� zdvihli� vozovku� a� srovnali� ji�
s�chodníkem.�Vznikla�by�jakási�zóna,�
která� by� řidiče� samovolně� přiměla�
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Sport v Janově
zpomalit,“� popisuje� Michael� Švec�
možné�řešení.

Dalším� preventivním� opatřením�
je� umístění� osvětlení� v� místě,� kde�
auta�vjíždí�do�pobytové�zóny�–�počítá�
se,�že�světla�by�byla�napájena�energií�
ze� solárních� panelů.�Důležitým� opat-
řením� je� záliv� autobusové� zastávky,�
který�v�tuto�chvíli�na�straně�plánova-
ného�prostranství� chybí.� „Záliv� auto-
busové�zastávky�jsme�si�mohli�dovolit�
až�poté,�co�se�bouráním�původní�pro-
stor�rozšířil.�Napjali�jsme�všechny�síly,�
aby�se�na�místo�vešel,“�doplňuje�Pavel�
Nalezený.

S� dopravou� souvisí� i� v� obci� plá-
novaná� cyklostezka.� Zde� tvůrci� se�
zastupiteli� našli� další� místo� ke� zlep-
šení:�cyklistický� tah�by�nemusel�vést�
pouze�podél� hlavní� komunikace,� ale�
v� místě� prostranství� by� se� sklonil�
k� řece,� kde� by� obec� pro� cyklisty� zří-
dila�novou� lávku.�Veřejný�prostor�by�
tak�oživil�další�prvek.�„V�současnosti�
panují� obavy� o� bezpečnost� cyklistů�
v�souvislosti�s�projíždějícími�kamiony.�
Kdyby�stezka�vedla�na�západní�straně�
stráněmi,�cyklisté�by�získali�možnost�
dostat� se� na� druhou� stanu.� Z� malé�
architektonické� soutěže� by� mohl�
vzniknout� prima� most� nebo� lávka,“�
doporučují�architekti.

Předmětem� plánované� rekon-
strukce� je� také� protější� strana� rušné�
ulice� s� autobusovou�zastávkou�a�par-
kovištěm.�I�sem�zasahuje�urbánní�rastr�
studie� a� zamýšlí� zde� vysázet� mladé�
stromy,�vytvořit�patnáct�parkovacích�
stání,�vč.� stání�pro�autobus�a�obecně�
prostor�zkultivovat.�

Nedaleko� parkoviště� se� navíc�
dosud�dochovala�nedávno�odhalená�
folkloristická� stavba� tramvajového�
nákladiště.� Vedení� obce� se� zde� ve�
spolupráci� s� nadšenci� kolejových�
vozů� Boveraclub� chystá� vybudovat�
malé� museum� tramvají.� Jižní� špici�
by�časem�dokonce�měla�doplnit�stará�
tramvaj� –� připomínka� doby,� kdy�
naložená� uhlím� zajížděla� do� blízké�
sklárny.�

(PRILOHA�5)

Divadelní věž
Návrh� staví� budovu� bývalého�

provaziště� (C)�do�dominantní�pozice�
celého� prostranství.� Objekt� se� pro-
mění�do�bytového�domu�s�vybaveným�
parterem,� veřejnou� halou� s� kioskem�
a�toaletami�v�podzemí.�

„Je� prima,� že� použijeme� to,� co�
v� budově� již� bylo,“� usmívá� se� Pavel�
Nalezený.� Architekti� totiž� stáva-
jící� divadelní� portál� zachovali� i� po�
odstranění�sálu�(B).�Okolo�něj�navrhli�
dva�nové�veřejné�vstupy,�inspirované�
rytmem� a� stylem� fasád� art� deco.�Do�
odhaleného�severního�průčelí� se�pro-
píše� reliéf:� „Zubořezem� jsme� chtěli�
naznačit,� že� došlo� k� oddělení� části�
stavby.“�

Stejně� jako� na� průčelí� hostince,�
mohou�být�také�na�jižní�fasádu�tohoto�
domu�zavěšeny�květináče�s�rostlinami.�
Sem�je�i�umístěn�vstup�pro�rezidenty,�
který�nás�zavede�přímo�k�původnímu�
žulovému� schodišti.� Na� říční� straně�
bude� navíc� ke� třem� novým� bytům�
vestavěn� výtah.� Byty� nabídnou� dis-
pozice�od�garsonky�po�3+1.�Okolnost,�
že� do� této� budovy� navrhli� bydlení,�
vysvětlují� projektanti� také� sociálním�
profitem:� „Každý� starosta�má� radost,�
když� se� mu� daří� přilákat� nové� oby-
vatele.�Čerství�sousedé�přinesou�obci�
nejen�další�prostředky,�ale�v�ideálním�
případě� také�zpevní� síť� zdejších� soci-
álních� vazeb.“� vysvětluje� Pavel�Nale-
zený.��

Veřejná hala
Za� portálem,� který� navazuje� na�

schodiště� u� nového� prostranství,� se�
objevuje� veřejná� hala.� Přes� dvě� pod-
laží� jdoucí� jevištní� otvor� určil� výšku�
celého�sálu.�Toto� řešení�zajišťuje� inte-
riéru�dostatek�světla� � i�vzduchu,�evo-
kuje� až� galerijní� prostor.� Není� totiž�
koncipovaný� jen� jako�prostá� čekárna,�
ale� jako� místo� rozličného� využití.��
Vestavěný�kiosek�pak�budově�přináší�
záruku� dobré� správy.� Veřejná� hala�
má�poskytnout�lidem�zázemí�v�nepří-
zni�počasí�a�také�v�případech,�kdy�se�
na� venkovním� pódiu� odehrává� spo-
lečenská� událost.� Zároveň� se� může�
stát� místem� setkání� při� přednášce.�
„Zachováváme�zbytkovou�funkci�toho,�
co�tu�bylo:�malý�sál,�kam�si�může�sed-
nout�zhruba�čtyřicet�lidí�a�poslouchat�
třeba�přednášku.“�

Do�přízemí�se� ještě� i�vešla� toaleta�
pro� návštěvníky� s� omezenou� schop-
ností� pohybu.� Veřejné� toalety� budou�
adaptovány� do� stávajícího� podzemí�
domu,� ke� kterým� studnou� orches-
třiště�vede� schodiště�v� čele�bývalého�
portálu.�

Do� nového� interiéru� by� tvůrci�
koncepce�chtěli�také�instalovat�stálou�
expozici� česko-německé� historie.�
„Téma�česko-německých�vztahů�a�přá-

telství,�je�velmi�nosné.�Přáli�bychom�si,�
aby�tomu�tak�bylo� i�do�budoucnosti,“�
říká�Pavel�Nalezený.�

(PRILOHA�6)

--------------------------------------------------

Stručný profil ateliéru
Raketoplán  je  společné  srdce,  tým 

kamarádů  z  Liberecké  školy  architektury. 
Jeho cílem je uvádět prostředí do pohybu, 
nabízet dobré pozadí pro život i snění. 

Naše myšlenky se rodí u jednoho stolu, 
u kterého s námi sedí také naši klienti. Jsme 
věční  studenti  i  posluchači. Chceme  pro-
zkoumávat, a přitom věříme v jedno dobré 
řešení. Mluvíme s domorodci, pídíme se po 
lokálním  přístupu.  Snažíme  se  dát  práci 
dobrým řemeslníkům z nedaleka. 

Domům  se  tak  daří  lépe  sžít  s  jejich 
okolím i s místními lidmi.

Atelier  zvítězil  v  několika  soutěžích 
a získal řadu ocenění. V roce 2014 Grand 
Prix  Obce  architektů  v  kategorii  rekon-
strukce.  V  roce  2016  a  v  roce  2018  byl 
nominován  na  Českou  cenu  za  architek-
turu.

Základna  ateliéru  je  od  roku  2014 
ukotvena  v  Praze,  na  nároží  dvou  slun-
ných vinohradských ulic.

Partneři atelieru jsou Pavel Nalezený 
a Radek Vaňáč.

Raketoplán je hybná síla
třesk a proud 
v žilách těch, co sní a touží.

VEŘEJNÁ PREZENTACE 
TOHOTO ZÁMĚRU SE 

USKUTEČNÍ  
04. 12. 2019 

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI 
OBECNÍHO ÚŘADU. 

VŠICHNI JSTE  
SRDEČNĚ ZVÁNI.
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Informace pro občany

foyer
100 m2

508 m3

sál
217 m2

1544 m3

provozní část
108 m2

1644 m3D
C

B

A

garáž
48 m2

96 m3

Příloha 1

Příloha 2
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Informace pro občany

Příloha 3

Příloha 4
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Informace pro občany

Příloha 5

Příloha 6
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Akce se koná za finanční podpory Obce Janov nad Nisou  
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ADVENT
LOUČENSKÝ

Začátky koncertů  v 17:00,

na Štědrý den ve 22:00.

Vstupné dobrovolné.

Pořádá Spolek přátel Janova

za podpory

obce Janov nad Nisou.

Poděkování: Lučanské pekařství

Radio Contact Liberec,

Agentura Recese.
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1.12. MŠ a ZŠ Janov (už 16.30 KarMarádi)

   
8.12. ROSE MELODY 15.12. FLASTR 

22.12. 24.12.SESTROGEN Radek Jelínek

facebook.com/  loucenskyadvent


