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Informace pro občany

Dobrý den, máte před sebou první letošní číslo Zpravodaje janovské radnice. Přichází v době, kdy snad máme 
nejhorší část roku za sebou. Pandemie, která zasáhla celý svět, nás všechny důkladně prověřila. Můj článek je 
věnován informacím ze zastupitelstva. Dovolte mi však, abych nejprve poděkovala všem, kteří se v této době sta-
rali o naše nejstarší občany, pomáhali s nákupy a vyzvedáváním léků, šili a rozváželi roušky, desinfikovali veřejná 
místa a bytové domy. Bez nich by to naši kmenoví zaměstnanci měli o moc těžší. Tak velké díky Vám všem.

 •  No a co tedy nového na zastupitelstvu? Naše první zase-
dání v lednu se hlavně zaměřilo na schválení rozpočtu 
roku 2020. Ten byl usnesením č. 1 schválen jako schod-
kový. Takto schválený rozpočet představuje celkové 
příjmy 24 823 058,00 Kč a výdaje celkem 42 058 529,28 Kč. 
Financování + 17 235 471,28 v tom zapojení pro-
středků minulých let + 18 235 479,28, splátky dlouho-
dobých závazků – 1 000 008,00 Kč.Usnesení č. 8-10 se 
týkalo schválení pravidel a podmínek pro poskyto-
vání finančních příspěvků z rozpočtu obce Janov nad 
Nisou. Volnočasové aktivity s předpokládanou částkou 
105 000,- Kč a Podpora činnosti NNO s částkou na rozdě-
lení 85 000,- Kč. Usnesením č. 11/20 ZO schválilo podání 
žádosti pod názvem „Oprava místní komunikace 7c, 
Janov nad Nisou“ do Dotačního fondu: Program 2.1 – 
Program obnovy venkova ve výši 1 080 000,- Kč. Poža-

Informace ze Zastupitelstva

Zpravodaj janovské radnice, povoleno MK ČR E 17716, vydává Obec Janov nad Nisou, červen 2020, 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
Vážení spoluobčané,
opět po půl roce Vás zdravím prostřednictvím těchto 
několika řádků. Uplynulá zima byla poměrně skoupá, 
sněhu jsme si letos moc neužili a  zimní radovánky 
násilně ukončila pandemie. Pro nás všechny to byla 
nová situace, neznámé ohrožení, kterému bylo třeba 
rázně čelit. Snažili jsme se pružně reagovat na všechna 
vydaná opatření, poskytnout podporu všem, kdo ji 
potřebovali, a  zajistit hlavně naše starší spoluobčany. 
Velkou oporou mi byli místostarostka Renata Mádlová, 
zaměstnanci obce, strážníci i  naši hasiči. Chci zde moc 
poděkovat jim všem i  ostatním, kteří se během krize 
zapojili – ušili roušky, které jsme mohli poskytnout dále, 
dovezli nákup nebo léky těm kteří raději neměli nebo 
dokonce nesměli vycházet ze svých domovů, nebo jak-
koliv jinak.

Život v obci se pomalu navrací do normálu, ale ještě 
není po všem. Bohužel je třeba očekávat také ekonomické 
důsledky krize, jejich rozsah ale budeme teprve postupně 
zjišťovat. Přesto však prozatím nedochází k omezení plá-
novaných investic. Největší letošní projekt – rekonstrukce 

„kulturáku“ – zdárně pokračuje a výsledek se již pomalu 

začíná rýsovat. Následovat bude oprava cesty okolo Hote-
lu Semerink (bývalý rekreační objekt Národního divadla), 
oprava sociálních zařízení v budově základní školy. Kri-
ze zbrzdila vydání stavebního povolení pro rekonstrukci 
lávky u Kosinů a dokončení silnice okolo sokolovny, stále 
však doufáme, že se obě stavby podaří dokončit ještě letos. 
Zároveň nepřestáváme ani s přípravou projektů, studií 
a povolení pro další investiční akce, např. úpravu prosto-
ru bývalého kina a zastávky tramvaje, úpravu kontejnero-
vých stání na tříděný odpad a dalších. V plném proudu je 
také oprava Velkého Semerinku, rekonstrukce spadlého 
mostu bohužel ale letos nejspíš neproběhne, protože se 
stále pracuje na projektu a stavebním povolení.

Nouzový stav kompletně zastavil společenský život 
u nás v Janově, stejně jako v celé republice. Pro nás to zna-
menalo zrušení připravovaných plesů, tradiční čaroděj-
nice a hlavně definitivní rozhodnutí o osudu Janovského 
jarmarku, který se nebude konat poprvé od znovuobno-
vení tradice v roce 2009. Pevně věřím, že po letních prázd-
ninách už k podobným krokům nebude třeba přistoupit 
a zrušené tradiční akce si vynahradíme na jaře příštího 
roku. 

Nařízená omezení se pomalu uvolňují, přes prázdniny 
se doufejme všichni vrátíme do normálních kolejí. Přeji 
Vám všem klidné prožití letních měsíců.

Daniel David

dovaná výše dotace 300 tisíc Kč. Posledním usnesením 
vzalo ZO na vědomí Komunitní plán sociálních a nava-
zujících služeb Jablonecka 2020–2023.

 •  Na únorovém jednání usnesením č. 16/20 vzalo ZO 
na vědomí pořízení Územní studie U 18 Janov nad 
Nisou. Vodného a stočného se týkala usnesení 17+18/20. 
Prvním schválilo ZO náklady na vodné a stočné v roce 
2019. Usnesením 18/20 schválilo ZO na rok 2020 cenu 
vodného 32,59 s DPH a stočného 35,71 Kč s DPH. Konec 
únorového zasedání se nesl v duchu sociálních služeb.  
ZO schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí finanč-
ního příspěvku mezi Statutárním městem Jablonec 
nad Nisou a Obcí Janov nad Nisou na bydlení v domě 
zvláštního určení pro pana J.H., následně odsouhlasilo, 
že smlouva o náhradě za finanční příspěvek poskytnutý 
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na toto bydlení mezi Obcí Janov nad Nisou a panem J.H. 
uzavřena nebude, neboť žije v Janově nad Nisou více 
než 50 let a splňuje podmínku bezdlužnosti vůči obci. 
Dále schválili zastupitelé dodatky s Centrem sociálních 
služeb o poskytování pečovatelské a odlehčovací služby 
pro obyvatele Obce Janov nad Nisou.

 •  V březnu bylo z důvodu vyhlášení nouzového stavu 
ZO zrušeno. Zastupitelé komunikovali s vedením obce 
elektronicky.

 •  Na dubnovém jednání ZO schválilo finanční příspě-
vek na vybudování kanalizační přípojky v Hraničné 
panu J.U. ve výši 14.760,-- Kč. Usnesením č. 29 schválilo 
účetní závěrku a závěrečný účet příspěvkové organi-
zace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou 
za rok 2019. Dalším usnesením schválilo ZO výsledek 
hospodaření této příspěvkové organizace a souhlasilo 
s převedením zlepšeného výsledku hospodaření ve 
výši 49 289,62 Kč do rezervního fondu školy a zároveň 
ZO nařídilo příspěvkové organizaci převedení částky 
31 447,- Kč zřizovateli školy. Usnesením č. 31/20 nařídilo 
příspěvkové organizaci převedení částky 30 173,- Kč – 
odpisy – z fondu reprodukce majetku školy zřizo-
vateli školy. Dále zde byly projednávány 2 návrhy na 
změnu územního plánu. Ty ZO neschválilo. Na základě 
podkladů komise pro kulturu a sport rozhodlo ZO 
o poskytnutí neinvestiční účelové dotaze z rozpočtu 
obce v rámci dotačního programu Volnočasové aktivity 
v Janově nad Nisou a dále o poskytnutí neinvestiční 
dotace v rámci dotačního programu Podpora činnosti 
NNO v Janově nad Nisou. Vzhledem k tomu, že máme 
mnoho starších spoluobčanů, rozhodlo ZO usnesením č. 
36/20 o poskytnutí finančního daru pro Hospic sv. Zdi-
slavy ve výši 6 855,- Kč.  Vzhledem k tomu, že se nachá-
zíme v Jizerských horách a příroda je pro nás důležitá, 
rozhodlo ZO o poskytnutí finančního daru 5 000,-- Kč  
Nadaci Ivana Dejmala pro ochranu přírody na projekt 

Obnova evropsky významné lokality Jizerské smrčiny. 
Poslední schválená účelová dotace na tomto jednání 
byla ve výši 26 100,- Kč pro Centrum pro zdravotně 
postižené Libereckého kraje. Vzhledem ke stáří obec-
ních aut ZO schválilo prodej vozidel Škoda Yeti 4x4 
a Škoda Rapid na protiúčet při nákupu nových vozidel. 
Dalším bodem jednání ZO bylo schválení nového člena 
SR Janovské o.p.s. Stal se jím na návrh TJ Sokol Janov 
nad Nisou pan P.N. Posledním bodem dubnového jed-
nání ZO bylo schválení přílohy č. 1 – Vymezení majetku 
ve vlastnictví obce Janov nad Nisou, který se organizaci 
předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému 
využití – Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, 
příspěvkové organizace.

 •  Na květnovém jednání ZO, které se konalo už skoro 
v normálním režimu, byl usnesením č. 47/20 schválen 
Závěrečný účet obce Janov nad Nisou za rok 2019 spolu 
se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
za rok 2019 – bez výhrad a zároveň se vzalo na vědomí, 
že nebyly zjištěny žádné závažné chyby. Dále ZO schvá-
lilo Účetní závěrku obce k 31.12.2019. Jelikož zůstaly 
nerozdělené finanční prostředky v programu Volnoča-
sové aktivity v Janově nad Nisou 2020, bylo vyhlášeno 
2. kolo s předpokládanou částkou k rozdělení ve výši 
58.000,-- Kč. Usnesením č. 50/20 ZO chválilo Obecně 
závaznou vyhlášku obce Janov nad Nisou č. 1/2020 
o místním poplatku z pobytu. Je v ní také specifiko-
vána pomoc Obce poskytovatelům ubytování v Janově 
nad Nisou. Posledním důležitým bodem jednání bylo 
schválení zařazení území Obce Janov nad Nisou do 
územní působnosti MAS Podještědí.

 •  Dovolte mi, abych nám všem, na závěr mého povídání 
popřála krásné prožití letních dní, dovolených i když 
většinou tuzemských. Vždyť u nás je také krásně. 

Mádlová Renata

DOTACE NA PODPORU ČINNOSTÍ A PROJEKTŮ
Pro rok 2020 zastupitelstvo schválilo částku 190 tisíc korun, které mohou být použity pro podporu činností 
a projektů. Oproti předcházejícím rokům došlo k navýšení o 20 tisíc Kč.

Obec bude přispívat na činnosti následujících organizací:

Organizace Počet členů Získaná dotace

Školní sportovní klub v Janově n.N. 81 20 000 Kč

TJ Sokol Janov nad Nisou 118 32 500 Kč

Český svaz žen  
ZO Janov n.N.

30 7 000 Kč

SKI Janov-Bedřichov 54 17 500 Kč

77 000 Kč
 
Do programu podpory projektů se bohužel zatím přihlá-
silo méně zájemců než v loňském roce. Zatím byly přidě-
leny dotace těmto akcím:
• TJ Sokol Janov - volejbalové turnaje – Turnaj přátelství, 

Turnaj Open – každý 8 tis. Kč

• Janovských 11 a 19 – 12 tis.Kč
• Čarodějnice – 8,5 tis.Kč (vzhledem k výjimečnému stavu 

se však nekonaly)
• Muzeum skla a bižuterie – Mariánská pouť – 8 tis.Kč
• Spolek přátel obce Janov n.N. – Adventy – 8,7 tis.Kč
• Radomír Farský – Letecký den – 4,5 tis.Kč
• Celkem bylo přiděleno 63,5 tis.Kč.

Věřím, že bude brzy vyhlášeno druhé kolo dotací na 
podporu projektů. A k výše uvedeným se přidají i pro-
jekty, které vloni měly mezi dětmi velký úspěch – Vítání 
nového školního roku (CK Sport), Rozsvěcení vánočního 
stromku a Stezka odvahy (Adam Kulich). Třeba se objeví 
ještě i nějaké úplně nové projekty. Na přidělení stále čeká 
téměř 60 tis.Kč.

V Janově nad Nisou, 25. 5., Petra Macháčková
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Postřehy Obecní policie
Tímto zdravíme z naší služebny Obecní policie všechny Janováky.

Dne 4. 12. 2019 se nám podařilo 
konečně zbavit odstaveného přívěsu 
za nákladní vozidlo, který stál něko-
lik let odstavený v Loučné v blízkosti 
krajské komunikace a byl trnem v oku 
nejen všem místním obyvatelům, ale 
i řidičům projíždějících vozidel. Pohyb 
kolem něj byl i nebezpečný, protože 
chodci museli vstupovat do komuni-
kace.  Starosta naší obce zařídil, že na 
místo byla povolána těžká technika – 
těžkotonážní jeřáb a nákladní vozi-
dlo s návěsem na který byl tento vrak 
naložen a z místa odvezen.  

Zimní sezóna nebyla na množství 
sněhu nijak výjimečná, ale i tak jsme 
zaznamenali několik dopravních 
kolapsů, kdy nám například v kopci 
u bývalého divadla (CK sport) vlivem 
nepříznivých povětrnostních pod-
mínek a přívalů sněhu vjel autobus 
i s přívěsem do zahrady u jednoho 
z domů. Jeho následné vyproštění 
bylo v celku komplikované, na místo 
muselo být přivoláno vyprošťovací 
vozidlo s navijákem a těžká technika 
si s tímto nemalým drobečkem zdárně 
poradila.  

Ve dnech 7. 2. – 9. 2. 2020 proběhla 
v našem rajónu ČEZ Jizerská 50. Jed-
nalo o již 53. ročník tohoto legendár-
ního závodu, kterého se zúčastnilo 
více než 8.000 závodníků. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o masivní závod, 
tak na místě bylo přítomno několik 
hlídek PČR, a to po celou dobu tohoto 
závodu, a nezaznamenali jsme žádné 
větší problémy, co se týče dopravy 
a parkovaní vozidel. Na parkovištích 
a uzávěrách v době konání celého 
závodu byli přítomni i dobrovolní 
hasiči z Janova nad Nisou a tímto 

bychom jim chtěli poděkovat za 
pomoc a svědomitě odvedenou práci. 

V polovině měsíce března nás 
všechny zaskočila informace o tom, 
že se ve světěi u nás v Čechách začalo 
šířit onemocnění COVID – 19 a vládou 
naší země byla přijata opatření, která 
se nás týkají i do dnešního doby. Dnes 
již pomalu dochází k uvolňování 
těchto opatření. Tímto bychom chtěli 
poděkovat Vám všem, že po celou 
dobu těchto opatření jste byli vzorní 
a spolupráce s Vámi byla přímo ukáz-
ková, děkujeme.

A jak už bývá zvykem, tak 
nesmíme zapomenout na ty naše 
čtyřnohé miláčky, kteří se nám koli-
krát toulají po naší obci navolno a bez 
svého páníčka. I v tomto roce jsme 
museli provést několik odchytů, ale ve 
většině případů se nám podařilo zjis-
tit majitele psa, kterému byl pak jeho 
tulák předán.  

Na závěr Vám přejeme mnoho 
zdaru do života v našem Janově. 
Pomoc při řešení problémů, s kterými 
se na nás můžete obracet, je samozřej-
mostí!

S pozdravem  
Vaši strážníci Honza a Aleš

Dne 4. 5. 2020 začala dlouho očekávaná  přestavba křižovatky Ostrý roh. Když byly dvě budovy, sto-
jící v místě nové kruhového objezdu, v roce 2017 zbourány, očekávalo se s napětím, kdy bude stavba 
započata. Stalo se. 

Stavba kruhového objezdu potrvá do října 2020 a občanů Janova nad Nisou se dotkne přesunutím autobu-
sových zastávek. Autobusová linka 101 povede obousměrně z ulice Palackého přes čerpací stanici MOL. Zde 
bude náhradní zastávka za stanici Ostrý roh. Dále bude pokračovat ulicí Janovská po své trase. Také pro řidiče 
osobních automobilů je to trošku komplikace, ale doufejme, že od listopadu již budeme jezdit bezpečněji po 
novém kruhovém objezdu.

Komplikace v dopravě
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Janovská o.p.s.

JANOVSKÁ o.p.s.
Hezký den všem Janovákům  Jak jsem slíbila v  minulém zpravodaji, dokončili jsme ke konci roku 2019 
rekonstrukci nářaďovny v  Sokolovně. Většinu změn jsme konzultovali s  většinou ze sportovců, kteří halu 
pravidelně využívají. S výsledkem jsme spokojeni.

Zima začala skvěle, naší ubytovnu 
obsadilo několik školních a sportov-
ních soustředění. 22. 2. 2020 se u nás 
konal Myslivecký ples. Ten zklidil 
stejně jako v loňském roce velký ohlas. 
Myslivecký spolek Černá Studnice 
a Smržovka pro Vás připravili krásný 
program, bohatou tombolu a výborné 
občerstvení. Budeme se opět těšit na 
příští rok.

Na březen jsme společně s Hasič-
ským sborem Janov n. N. pilně při-
pravovali další ples, ten jsme bohužel 
kvůli pandemii museli odložit. Před-
pokládaný termín bude listopad 2020, 
všechny Vás budeme informovat včas 
informovat o přesném termínu. 

Konečně se vrací po „nouzovém 
stavu“ vše do normálu. Parkoviště 
Hrabětice – Kaplička funguje v plném 
provozu, sportovní halu už opět 
navštěvují sportovci (za zpřísněných 
hygienickým podmínek) a v červnu 
už se k nám chystá několik sportov-

ních dětských soustředění. Tenisový 
kurt je připraven, stejně tak beach 
hřiště. Přijďte si zahrát beach volejbal, 

venkovní nohejbal, volejbal nebo tenis. 
Rezervace na telefonu 739 057 839.

Od května má Hospůdka Soko-
lovna nového provozovatele. Je jím 
Michal Haninger. Od 25. 5. 2020 Vás 
přivítá nejen na „zahrádce“, ale už 
i ve vnitřních prostorách útulné spor-
tovní hospůdky. Bude pro Vás připra-
ven stolní tenis nebo si můžete zahrát 
šipky. Čepuje se Bernard a Plzeň. 
K jídlu nabízí pizzu, teplá jídla dle 
denní nabídky, palačinky, poháry. Ote-
vřeno je každý den kromě neděle od 17 
do 22 hodin a na oběd od 12 do 14 hod. 
Těšíme se na Vás!

Lucie Petzová

Co je nového na Sokolce
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ZŠ a MŠ Janov nad Nisou

INFORMACE ZE ŠKOLY V DOBĚ (KORO)NOVÉ
Milí spoluobčané,
nikoho z nás před pár měsíci nenapadlo, co budeme nyní prožívat. Najednou jsme v situaci, kdy se běžné věci 
staly nedostupnými a naopak něco dříve nepředstavitelného se stalo každodenní realitou.

Škola je zavřená, dětem chybí každodenní kontakt 
s jejich vrstevníky, rodiče zjišťují, že často znevažovaná 
učitelská práce není vůbec jednoduchá. Nikdo z nás nebyl 
na tuto situaci připraven. První dny po uzavření školy 
byly možná zmatečné, ovšem učitelé se rychle zoriento-
vali, začali s dětmi, rodiči i mezi sebou komunikovat na 
dálku, sdílet zkušenosti a vtahovat rodiče do výuky. Ze 
dne na den došlo ke změně ze vzdělávání prezenčního na 
distanční. Učitelé se dokázali v krátkém čase přizpůsobit 
potřebě distančního vzdělávání za pomoci digitálních 
technologií. Již před zavedením nouzového stavu využí-
vali digitální formy výuky jako významný doplněk své 
edukační činnosti. Naši učitelé mají dostatečné digitální 
dovednosti pro řízení výuky na dálku.

Hlavním cílem v této době je pro nás udržet u žáků 
návyky spojené s pravidelnou školní prací, a to vůbec není 
málo. Výuka směřuje k získání zejména takových zna-
lostí a dovedností, které jsou pro další vzdělávání opravdu 
nezbytné. Při realizaci vzdělávání na dálku se soustředíme 
na procvičování a opakování toho, co již bylo probráno, 
nehodnotíme znalosti, ale přístup dětí. Na žáky je víc pře-
nášeno promýšlení vlastního konání, kontrolování a hod-
nocení postupů vlastního učení. Je to náročné, ovšem žáci 
mají individuální prostor pro konzultace se svým učitelem.

V pondělí 11. května nastoupilo za mimořádných hygi-
enických opatření do školy pět deváťáků. Dvakrát týdně 
se připravují formou konzultací na červnové přijímací 
zkoušky na střední školy.

Od pondělí 25. května je možná osobní přítomnost 
žáků 1. stupně na vzdělávacích aktivitách formou školních 
skupin. Účast žáků není povinná. Nastoupilo padesát dva 
dětí, paní učitelky je každý den učí čtyři hodiny a k tomu 
dál vzdělávají ostatní děti distančně. Ve školní družině 
kromě našich vychovatelek pracují také asistentky peda-
goga. Žáci chodí na obědy do školní jídelny v neměnných 
skupinách jednotlivých ročníků a nepotkávají se. 

Závěrem bych chtěla poděkovat našemu zřizovateli za 
spolupráci, důvěru a zájem, vzájemnou informovanost 

a podporu, za vynikající spolupráci v běžných provozních 
věcech.

Tato mimořádná situace vyžaduje mimořádné přístupy, 
2. pololetí letošního školního roku je zcela nestandardní. 
Tato neobvyklost nebyla předvídaná, nebylo možné se na 
ni připravit dopředu, stanovit rozumná pravidla a opat-
ření. Něco takového nikdo nepředpokládal a nečekal. Moc 
děkuji všem za to, že se snaží v těchto náročných podmín-
kách dělat maximum možného pro vzdělávání dětí, děkuji 
učitelům i rodičům za odhodlání, trpělivost, odvahu 
a velké množství odváděné práce.

Mgr. Jana Tomešová,  ředitelka školy

Po cestách našich babiček ve školce
V  našich dlouhodobých tematických projektech se nyní věnujeme „babičkám“. Jdeme po jejich stopách 
až do chaloupek bez elektřiny, bez vodovodu, bez aut a různé techniky. Řešíme ve školce, jak lidé žili, co 
prožívali, proč měli zvířata a pole. A s tím probíráme vše – domácí zvířata, ovoce a zeleninu, různé plodiny, 
rostliny, les…

V lednu jsme začali probírat 
řemesla – kominíky, ševce, zahrad-
níky, hospodáře, pradleny, švadleny, 
tesaře, dráteníky, hrnčíře, kuchtíky 
a další a další. Naplánovali jsme toho 
spoustu. Měli jsme přichystány pro-

jektové dny, akce pro děti a rodiče, 
besídky. Naše plány bohužel přeru-
šilo uzavření školky.

Poslední velkou akcí pro děti ve 
školce byl MASOPUSTNÍ PRŮVOD 
obcí. V průvodu jsme měli kuchaře, 

kominíky, vodníky, zvířátka, med-
věda s medvědářem, nevěstu se 
ženichem, babky, dědky. Průvod se 
zastavil v ZŠ a u obecního úřadu, 
kde děti zatančily a zazpívaly. I když 
masopust probíhal v dopoledních 
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MŠ Janov nad Nisou / SPOZ
hodinách, přišlo se na nás podívat 
i hodně rodičů. No, a potom se školka 
zavřela… Co se dělo při uzávěrce? 
Přemýšlela jsem – nechat děti a rodiče 
v klidu, nezatěžovat je, nebo posí-
lat dětem úkoly, abychom rozvíjeli 
všechny dílčí cíle a klíčové kompe-

tence alespoň z části tak, jako bychom 
byli ve školce? Nemohly jsme se 
s kolegyněmi rozhodnout, co by bylo 
lepší. Odpovědi typu „ Klidně posílat 
úkoly můžeme…“ nebo „ Jak chceš, 
budeme posílat úkoly…“ mi k roz-
hodnutí nepomohly. Nechala jsem 
tedy rozhodnutí na rodičích. Napsala 
jsem rodičům a zjistila zájem. Zájem 
mělo 16 rodičů. Vytvořili jsme tedy 
projekt „domoškolka“ (jak nazvala 
úkoly jedna z maminek). Každé ráno 
jsme posílali úkol nebo námět na čin-
nost. Během prvního týdne fungování 

„domoškolky“ se přihlásilo dalších 12 
rodičů. Měli jsme velkou radost, vždyť 
už s námi pracuje víc jak polovina 
dětí! Ovšem během dalšího týdne 
se hlásili ještě další a další. Nakonec 
jsme posílali úkoly 40 dětem. 

„Děkujeme za všechny úkoly. Od 
známých jsem neslyšela, že by se 
jiné paní učitelky z jiných školek sna-
žily zpříjemnit nucený domácí pobyt 
svým žáčkům tak jako Vy. Vašeho 
času a péče si moc vážím. Přeji krásný 
den a pevné zdraví.“ psala jedna 
z maminek. A jiná napsala: „Když se 

vrátím k Vašim chválám, je to přesně 
naopak, skvělé jste vy, paní učitelky, 
že se dennodenně zvládáte věnovat 
našim raubířům, já se přiznám, že za 
tu dobu mám už o pár šedin víc. My 
moc děkujeme Vám, my se o naše děti 
postarat musíme, ale vy to zvládáte 
s noblesou…“ Takových podobných 
zpráv nám chodilo hodně. Rodiče 
krásně popisovali postřehy při práci 
s dětmi a velmi vtipně to dokázali 
komentovat. Opět jsem se utvrdila 
v tom, že naše práce má smysl. 

V pondělí 4.5. jsme školku opět 
otevřeli. Chtěla jsem pomoct rodičům, 
kteří musí chodit do práce. Všichni 
zaměstnanci s tímto krokem sou-
hlasili. Provoz není omezený, školka 
funguje tak jak jsou rodiče zvyklí, jen 
jsme vytvořili přísnější hygienické 
podmínky. Díky spolupráci všech 
zaměstnanců MŠ i uklízeček ze ZŠ 
vše probíhá bez jakéhokoliv problému. 
Opět se potvrdilo, že jsme skvělý tým. 
A já všem moc děkuji.

Alena Škodová, zástupkyně pro MŠ

Pečení trdelníku Pohádka

Pečení masopustních koláčků

Masopust

Zprávy ze SPOZu
Jak všichni dobře víte, každoročně navštěvují členové našeho spolku občany Janova, kteří oslaví nějaké 
významné jubilem.

V letošním roce je to od půlky 
března jinak. Dovolte mi prosím, milí 
jubilanti, pár slov. Vzhledem k vyhlá-
šení nouzového stavu COVID-19 jsme 
Vám nemohli poblahopřát osobně 
a předat dárek přesně v termínu. 
Nemohli jsme si s Vámi posedět a pří-
jemně popovídat, probrat Vaše zážitky, 
problémy i radosti.  Bylo to jen z toho 
důvodu, abychom všichni zůstali 

zdraví. Ale důležité je, že jsme na Vás 
nezapomněli. Zvolili jsme jiný způsob 
předání. Věříme, že jste byli spokojeni 
a přejeme Vám do dalších let hodně 
lásky v rodině, zdraví a pohodu.

Letošní situace se však nedotkla jen 
starších spoluobčanů. Další z našich 
činností je vítání nových občánků do 
života. Vítání občánků organizujeme 
dvakrát ročně. V květnu – to letos 

nebude, a v říjnu. Slibujeme všem 
novopečeným maminkám a tatín-
kům i jejich dětem, že je slavnostně 
přivítáme, jakmile nám to situace 
dovolí. Zorganizujeme vítání snad 
v říjnu a dostane se na všechny.

Chtěla bych Vám všem v této době 
popřát hodně zdraví a trpělivosti.

Za Sbor pro občanské záležitosti
Marie Blahoutová
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Zpráva o činnosti JANOVSKÝCH HASIČŮ
Dobrý den vážení občané,
je za námi první polovina roku 2020 a dovolím si konstatovat, že se za toto období odehrála z mého 
pohledu spousta neočekávaných událostí. Postihla nás všechny pandemie COVID-19 a tím nemám na 
mysli, že bychom byli nakaženi, ale byli jsme nuceni chovat se odpovědně a  dodržovat opatření dle 
nařízení vlády ČR, aby se nákaza nešířila.

Tato opatření se podepsala také 
na kulturním životě v naší obci. Na 
začátku roku jsme pro Vás ve spolu-
práci s Janovskou o.p.s. připravovali 
Hasičský ples. Musím říci, že jsme na 
jeho přípravu vynaložili spoustu úsilí 
a měli jsme pro Vás připravené i půl-
noční překvapení, které vám záměrně 
nebudu prozrazovat a budu doufat, 
že Vám ho budeme moci ukázat na 
náhradní akci. Také jste si jistě všimli, 
že jsme nemohli pořádat pálení čaro-
dějnic, a bohužel jsme s vedením obce 
museli zrušit také Janovský jarmark. 
Je velká škoda, že jsme pro letošní 
rok o tyto akce a zábavu přišli, ale na 
druhou stranu zdraví máme pouze 
jedno a měli bychom být ohleduplní 
především k rizikové skupině obyvatel, 
která je v Janově početná.

Přesto naše jednotka nezahálela 
a místo pořádání kulturních akcí 
prováděla pravidelně po celém kata-

strálním území naší obce preventivní 
dezinfekci všech kontejnerových stání, 
autobusových zastávek, dětských hřišť 
a obecních budov.

Neznamená to však, že by naše 
jednotka v tomto období nevyjíž-
děla k řešení mimořádných událostí. 
K dnešnímu dni máme za sebou deset 
ostrých výjezdů. Ve většině případů 
jsme zasahovali u požárů, a to nejen 
v katastru naší obce, ale i mino něj, 
například u rozsáhlého požáru lesního 
porostu na Proseči. Dále jsme vyjížděli 
ke stromům popadaným přes komuni-
kace a také k pátrání po pohřešované 
osobě, které mělo šťastný konec.

Za všechny janovské hasiče bych si 
přál, aby opatření, která nás určitým 
způsobem omezují a svazují, pomalu 
ustávala. Abychom se mohli co nej-
dříve vrátit do normálního života bez 

omezení a opět se setkávali nejen na 
kulturních akcích, které pro Vás pořá-
dáme, ale také jen tak na ulici a při běž-
ných činnostech.

Přeji Vám klidné prožití léta, hodně 
zdraví a pamatujte na jedno, že spo-
lečně to zvládneme.

S pozdravem
Radek a Jitka Nagyovi
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Svaz žen / Informace pro občany

Poděkování V  loňském prosinci ukončili pra-
covní poměr dva dlouholetí obecní 
zaměstnanci, Pavel Škorpil a Břéťa 
Havelka. Toto poděkování tedy 
patří jim, za jejich dlouholetou 
práci pro obec a její občany. 

Pavel zde pracoval 45 let jako insta-
latér, vodák a údržbář. Břéťa dokonce 
48 let zasklíval, byl malíř, lakýrník 
a zastával i mnoho jiných prací. Oba 
si se vším poradili, uměli vše opravit, 
se vším pomoci. Hlavně byli vždy 
ochotní a milí.   

Děkujeme a přejeme Vám, milí 
hoši – důchodci – hodně zdraví, 
pohody a klidu v dalších letech. Vždy 
si s Vámi rádi popovídáme.

Vaši sousedé a přátelé Janováci

Svaz žen – zpráva o naší činnosti
Moje povídání pro vás bude tentokrát velmi krátké. V tomto roce jsme se sešly jen třikrát. První schůzka byla 
v lednu, v únoru jsme oslavily masopust a v březnu MDŽ.

K tomuto svátku nám přišla poblahopřát a předat 
za obecní úřad malý dárek místostarostka paní Renata 
Mádlová. Děkujeme za něj. Ještě 10 našich členek stihlo 
tento svátek oslavit ve Sportovní hale v Jablonci nad Nisou, 
který pořádal ČSŽ v Jablonci nad Nisou ve spolupráci 
s Radou žen tamtéž. No a pak nás všechny zastihl nou-
zový stav, který nemusím popisovat. Naše schůzky jsou 
prozatím zrušeny, ale doufám, že první v pořadí, kterou 
plánuji na 6. června, by se již mohla uskutečnit. Zároveň 
jsem rušila i červnový termín zájezdu a po dohodě s p. Kor-
dačem najdeme vhodný termín na září. Doufám, že už do 
té doby budeme mít to ošklivé za sebou a budeme se moci 
volně nadechnout a hlavně bez roušek. Čeká nás léto a tak 
Vám všem přeji jeho příjemné a zdravé prožití.

Frková Jana

Žabí společenství
Možná si někteří vybaví můj příspěvek o  přenášení žab v  Bedřichově 
z loňského roku. I letos se dobrovolnice snažily přenášet obojživelníky přes 
frekventované silnice v centru Bedřichova. Celou akci opět organizovala 
paní Eva Rydlová z Janova. Záchranářky, rekrutující se převážně z místních 
obyvatel, mezi 12.4. a 1.5. přenesly 333 ropuch a tři čolky. 

Počty přenesených obojživelníků 
se bohužel rok od roku zmenšují. 
Čísla jsou alarmující:

2014 1.163, 
2015 1.615
2016    932
2017 939
2018 714
2019 541
2020 336

Ropuchy a čolci patří mezi zákonem chráněné živočišné druhy.  Když se na 
silnicích objeví cedule „Pozor žáby“, sundejte prosím nohu z plynu,  zpomalte, 
dívejte se na silnici a snažte se jim vyhnout. Jinak se na ropuchy a čolky budeme 
dívat za pár let jenom v knihách a na internetu.


