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Informace pro občany

Po delší době, dalo by se říci po roce, se setkáváme u Zpravodaje janovské radnice. Moje informace z jednání tak 
budou trochu obsáhlejší.

 •  Začneme na lednovém jednání Zastupitelstva, kde byl jako hlavní bod pro chod obce usnesením č. 1/2021 schválen rozpo-
čet na rok 2021. Byl schválen jako schodkový. Představuje příjmy ve výši 22 627 972,00 Kč a výdaje celkem 42 682413,57 Kč
rozdíl tvoří financování ve výši 20 054 441,57 Kč. Tento rozdíl se skládá z prostředků minulých let 21 054 449,57 Kč a splátky
dlouhodobých závazků 1 000 008,00 Kč.

 •  Druhým usnesením v tomto roce rozhodlo ZO o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce na opravu opěrných zdí
a schodů v areálu pomníku padlým z 1. světové války ve výši 200 000,00 Kč Římskokatolické farnosti Janov nad Nisou.
Dalším bodem lednového jednání bylo jmenování členů správní rady Janovské o.p.s. za Obec Janov nad Nisou. Byli zvoleni
Mgr. Marie Bürgerová a pan Pavel Kittel. Do dozorčí rady Janovské o.p.s. byli zvoleni Mgr. Adam Kulich za Obec Janov nad
Nisou a Ing. Radek Jelínek a Mgr. Daniel David za TJ Sokol Janov nad Nisou. Jako každoročně se další usnesení týkala pra-
videl pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu Obce na volnočasové aktivity a na činnost neziskových organizací.

 •  V únoru schválilo ZO náklady na vodné a stočné v roce 2020 a ceny vodného a stočné na rok 2021. Cena vodného pro rok
2021 činí 33,08 Kč /m3 a cena stočného 29,66 Kč/m3. Obě ceny jsou včetně DPH. Usnesením č. 15/2021  schválilo ZO Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu. Dále přišlo na řadu schválení finančního daru pro Hospic sv.
Zdislavy ve výši 6 820 Kč. A na závěr jednání ZO schválilo dodatek č. 4 ke smlouvě s Centrem sociálních služeb o posky-
tování odlehčovací služby pro obyvatele obce Janov nad Nisou.

Informace ze Zastupitelstva

Zpravodaj janovské radnice, povoleno MK ČR E 17716, vydává Obec Janov nad Nisou, říjen 2021, 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, 
kvůli nepříznivé epidemické situaci jsme přišli o  řadu příjemných, tradičních příležitostí ke společnému setkání. 
Nezbylo nám než oželet rozsvěcení vánočního stromečku i adventní koncerty v kostelíku, nesešli jsme se ani u pálení 
čarodějnic a dokonce ani na jarmarku. Po uvolněnějších letních měsících všichni doufáme, že covidová situace už 
bude klidnější a umožní nám se k našim zvyklostem – obzvláště těm svátečním – vrátit.

Je úžasné, jak jste se za daných okolností semkli a pus-
tili se do sousedských akcí, vytváření akčního programu 
pro děti i zvelebování okolí. Měli jsme tu stopovanou, šif-
rování, procházku s příběhem, dětský den i s kinem a le-
tos již podruhé také stezku odvahy, prokoukla pěší zóna 
pod starým hřištěm. Chci na tomto místě poděkovat orga-
nizátorům i Vám všem, kdo jste se do akcí zapojili.

Zatímco společenské dění muselo jít stranou, stavební 
práce se nezastavily. Podařilo se dotáhnout vše, co bylo 
na letošek naplánováno: dokončení silnice kolem soko-
lovny, oprava radnice, demolice bývalého kina, vybudo-

vání pump tracku na Berkově louce. Mostek u Kosinů byl 
v horším stavu, než jsme tušili, ale i ten bude do konce 
října hotový.

V neposlední řadě jsme připravili novou vyhlášku o od-
padech, protože stávající systém není v souladu s novým 
zákonem. Veškeré potřebné informace naleznete dále ve 
zvláštním článku. Pokud bude potřeba, rádi Vám na úřadě 
vše vysvětlíme.

S předstihem Vám přeji klidné prožití následujících 
měsíců, krásné vánoční svátky a pevné zdraví.

Daniel David

 • Na lednovém jednání se schválila pravidla a v březnu ZO rozhodlo o výši dotací na projekty

Žadatel Sídlo/bydliště IČ/datum narození Projekt Výše podpory
TJ Sokol Janov z.s. Janov nad Nisou 504 44223692 Turnaj přátelství 6 533,00 Kč
TJ Sokol Janov z.s. 44223692 Turnaj Open 7 058,00 Kč
Janovských 11a 19 km, z.s. Janov nad Nisou 535 22608737 Janovských 11 a 19 

km
12 333,00 Kč

Muzeum skla a bižuterie U Muzea 398/4 
Jablonec nad Nisou

79481 Mariánská pouť 6 667,00 Kč

Spolek přátel obce Janov n. N. Janov nad Nisou 448 60253541 Advent 14 733,00 Kč
Adam Kulich Rozsvěcení  

vánočního stromu
3 000,00 Kč

Adam Kulich Stezka odvahy 6 500,00 Kč
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Informace pro občany / Obecní policie

 •  Usnesením č. 20/2021 ZO schválilo podání žádosti o dotaci na opravu fasády obecního úřadu Janov nad Nisou z Dotač-
ního fondu Program obnovy venkova. Závěrem vzalo ZO na vědomí Akční plán na rok 2021, který je součástí 4. komunit-
ního plánu sociálních a navazujících služeb Jablonecka na období 2020 – 2023.

 •  28. dubna schválilo ZO Účetní závěrku a závěrečný účet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Janov nad Nisou za rok 2020 ve
výši + 79 452,43 Kč a souhlasilo s převodem zlepšeného výsledku hospodaření ve výši + 2 138,18 do rezervního fondu školy.
Zároveň nařídilo příspěvkové organizaci převedení částky 77 304,25 Kč zřizovateli školy / to jsou uspořené mandatorní
položky/ a převedení částky + 43 869,-- Kč – odpisy – z fondu reprodukce majetku školy zřizovateli školy. U peněz ještě
chvilku zůstaneme, ZO rozhodlo o poskytnutí dotace 5 000,00 Kč Nadaci Ivana Dejmala pro ochranu přírody a stejnou
částku odsouhlasili zastupitelé na pořízení a provoz babyboxu v nemocnici v Jablonci nad Nisou.

 •  Na finanční vlně pokračovali zastupitelé také v květnu. Schválili Závěrečný účet obce Janov nad Nisou za rok 2020 spolu
se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad a vzali na vědomí, že nebyly zjištěny žádné
závažné chyby. Zároveň schválili Účetní závěrku k 31. 12. 2020. Usnesením č. 44/2021 ZO jmenovalo pana Pavla Khaila
a Mgr. Marii Bürgerovou členy školské rady při ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, p.o.

 •  Poslední červnový den schválilo ZO termíny zasedání na druhé pololetí roku 2021. Usnesením č. 51/2021 rozhodlo ZO
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 20 000,00 Kč pro Fokus Liberec o.p.s. na sociální službu domov se zvláštním
určením. K rozhodnutí dospěli zastupitelé na základě informací, že zařízení pečuje o jednoho občana Janova nad Nisou.
Poté došlo ke schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
a Obecně závazné vyhlášky č. 3 /2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. K oběma
najdete v našem Zpravodaji stručné informace.

 •  Na červnovém zasedání ZO schválilo poskytnutí finančního daru v souvislosti s živelnou pohromou, která zasáhla území
Jihomoravského kraje dne 24.06.2021 ve výši 200.000,00 Kč a na zářijovém zasedání upřesnilo příjemce – Sdružení místních
samospráv z.s.

 •  Říjnové ZO proběhlo již po uzávěrce tohoto čísla Zpravodaje. Novinky z tohoto jednání si můžete přečíst na stránkách
Obce.

Přeji Vám krásné a klidné podzimní dny. RM

• Na lednovém jednání se schválila pravidla a v březnu ZO rozhodlo o výši dotací na projekty

Žadatel Sídlo/bydliště IČ/datum narození Projekt Výše podpory
TJ Sokol Janov z.s. Janov nad Nisou 504 44223692 Turnaj přátelství 6 533,00 Kč
TJ Sokol Janov z.s. 44223692 Turnaj Open 7 058,00 Kč
Janovských 11a 19 km, z.s. Janov nad Nisou 535 22608737 Janovských 11 a 19

km
12 333,00 Kč

Muzeum skla a bižuterie U Muzea 398/4
Jablonec nad Nisou

79481 Mariánská pouť 6 667,00 Kč

Spolek přátel obce Janov n. N. Janov nad Nisou 448 60253541 Advent 14 733,00 Kč
Adam Kulich Rozsvěcení

vánočního stromu
3 000,00 Kč

Adam Kulich Stezka odvahy 6 500,00 Kč

 • a na činnost

Žadatel Adresa Počet členů Požadovaná dotace Získaná dotace
Školní sportovní klub 
v Janově n. N.

Janov nad Nisou 374, 
468 11

103 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč

TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504, 468 11 111 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč
SKI Janov-Bedřichov Loučná 90,  

468 11 Janov n. N.
55 17 500,00 Kč 17 500,00 Kč

Postřehy obecní policie
Po delší době se Vám hlásíme z naší služebny a tímto Vás všechny 
srdečně zdravíme.

S příchodem jarních měsíců 
a postupným rozvolňováním covido-
vých opatření se nám naše hory zapl-
nily jednodenními turisty a ne všichni 
se chovali vzorně k naší krásné krajině. 
Někteří odstavovali vozidla tam, kde 
je to zakázáno, a nerespektovali umís-
těná dopravní značení. V nejednom 
případě jsme slyšeli výmluvy, že si 
žádných dopravních značek nevšimli, 
že tam stáli pouze chvilku atd. Zare-
gistrovali jsme, že se v lesích objevuje 
větší množství odpadků, a to samé 
se nám děje i u kontejnerových stání 
v naší obci, kam nejen turisté v roz-
poru s účelem těchto stanovišť odklá-
dají neplacené pytle s komunálním 
odpadem. Za tyto prohřešky jsme ulo-
žili již několik pokut.

Jednoho dne přišla SMS ze sys-
tému FIREPORT, že v Loučné nad kos-
telíkem v lese se pohybuje u otevře-
ného ohniště mladý muž, který nemá 
vzniklou situaci zcela pod kontrolou. 
Při příjezdu na místo zde byli již hasiči 
a oznamovatel. Po prohledání při-
lehlého okolí byl tento muž vypátrán 
a záhy se na místě doznal, že úmyslně 
zapálil strom a to z nevysvětlitelných 
důvodů. Pro podezření ze spáchání 
úmyslného trestného činu byl tento 
předán hlídce PČR.

Při průjezdu hlídky Velkým Seme-
rinkem jsme si všimli v zatáčce nabou-
raného motorového vozidla. Vozidlo 
značky BMW narazilo pravou stra-
nou do vzrostlého stromu. Provede-

ným vytěžením svědků bylo zjištěno, 
že mladý řidič projížděl zatáčkou ve 
smyku (driftem) a tento průjezd zcela 
nezvládl. Na místo byla přivolána 
hlídka PČR, která ho za riskantní jízdu 
patřičně odměnila.

Zlepšila se nám situace s odchytem 
volně pobíhajících psů, kterých jsme 
za tento rok provedli podstatně méně 
než za roky předešlé.

V měsíci září proběhla v Kristiá-
nově tradiční pouť, která byla i díky 
počasí a velkému počtu návštěvníků 
vydařená. Bohužel se to odrazilo i na 
neukázněnosti několika řidičů, kteří 
nám v okolí Kapličky v Hraběticích 
odstavili svoje plechové miláčky na 
místech, kde je parkování zakázáno.  
Za svoje pochybení byli řádně ohod-
noceni.

Závěrem Vám přejeme, abyste si 
ve zdraví užili krásné podzimní dny 
a tím se pro dnešek s Vámi loučíme.

S pozdravem Vaši strážníci
Honza a Aleš
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Obec Janov nad Nisou
Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou 

Vážení občané a  majitelé nemovitostí v obci Janov nad Nisou, 
 od 1. ledna 2022 se mění  nastavení  systému  odpadového  hospodářství.

Změny vyplynuly z úpravy legislativy (změna zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a změna zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích). Touto úpravou byl zrušen stávající způsob úhrady za 
likvidaci komunálního odpadu v obci Janov nad Nisou, dosud zajištěný na základě smlouvy o odvozu 
a zneškodnění směsného komunálního odpadu uzavřené s obcí Janov nad Nisou. Nově bude odběratel 
služby likvidace odpadů hradit na základě místního poplatku. Ten bylo nutné zavést na základě 
legislativních změn.  

Ohledně vývozu popelnic se pro Vás nic nemění. Popelnice, velikost i četnost svozu si stanovíte sami, 
i nadále bude vyvážet společnost Severočeské komunální služby s.r.o.  
(Pro ty co mají nyní uzavřené smlouvy s obcí Janov nad Nisou, bude svoz probíhat dle nastavení 
z roku 2021) 

Zásadní změny platné od roku 2022 

Od 1. 1. 2022 zavádí obec na základě změny zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a změny zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích místní poplatek za odkládání komunálního odpadu 
z nemovité věci (dále jen "poplatek").   

Poplatek zavádí obec prostřednictvím obecně závazné vyhlášky (dále je OZV) č. 3/2021 schválené 
usnesením zastupitelstva obce u.č. 53/2021 přijatým dne 30. 6. 2021. OZV je účinná od 1. 1. 2022. 

Na základě této OZV je plátce poplatku (majitel/é nemovitosti) povinen podat správci poplatku, 
tj. obci Janov nad Nisou, ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nabyl postavení plátce.  

Pro ty, kdo mají nyní uzavřené smlouvy s obcí a vyhovuje jim velikost nádoby i četnost svozu, se nic 
nemění. Jen je nutné odevzdat vyplněný dotazník. Veškeré potřebné informace naleznete na 
webových stránkách www.janov-n-n.cz. Pokud nebude tento dotazník odevzdán do 15. 1. 2022, 
nebude možné na základě stávají smlouvy popelnice vyvážet a nádoba bude odvezena.   

Zánik dosavadních smluv o sběru, odvozu a odstranění komunálního odpadu k  31. 12. 2021 

S ohledem na novou zákonnou úpravu odpadů – na základě zákona č.504/2020 Sb., o odpadech, 
a dalších souvisejících zákonů, účinných od 1. ledna 2022, již nemohou obce s účinnosti od 1. ledna 
2022 zpoplatňovat svoz komunálního odpadu (shromažďování, přeprava, třídění, využívání 
a odstraňování odpadů)  podle smluv uzavřených na základě původního zákonného zmocnění dle 
§ 17 odst. 6 zák. ač. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

Dosavadní smlouvy o sběru, odvozu a odstranění komunálního odpadu uzavřené mezi Vámi 
a obcí ke dni 31. 12. 2021 zanikají. Případné úhrady na základě těchto smluv po 1. 1. 2022 
budou vráceny plátci,  popřípadě nebudou přijímány vůbec.  

Daniel David 
starosta obce Janov nad Nisou 

Informace pro občany



Zpravodaj janovské radnice / 5

Informace pro občany

Ceník místního poplatku  za odkládání  komunálního odpadu
              z nemovité věci

            platný od 1. 1. 2022
velikost 
nádoby 

četnost 
odvozů 

počet 
výsypů za 

rok
l/měsíc Kč/l poplatek za měsíc poplatek za rok

1 x týdně 52 260,00        0,65       169,00             2 028,00          
1 x za 14 dnů 26 130,00        0,65       84,50               1 014,00          
1 x měsíčně 12 60,00          0,65       39,00               468,00             
1 x týdně 52 346,67        0,65       225,33             2 704,00          
1 x za 14 dnů 26 173,33        0,65       112,67             1 352,00          
kombinovaný 39 260,00        0,65       169,00             2 028,00          
1 x týdně 52 476,67        0,65       309,83             3 718,00          
1 x za 14 dnů 26 238,33        0,65       154,92             1 859,00          
kombinovaný 39 357,50        0,65       232,38             2 788,50          
1 x týdně 52 520,00        0,65       338,00             4 056,00          
1 x za 14 dnů 26 260,00        0,65       169,00             2 028,00          
kombinovaný 39 390,00        0,65       253,50             3 042,00          
1 x týdně 52 1 040,00     0,65       676,00             8 112,00          
1 x za 14 dnů 26 520,00        0,65       338,00             4 056,00          
1 x týdně 52 1 473,33     0,65       957,67             11 492,00        
1 x za 14 dnů 26 736,67        0,65       478,83             5 746,00          
1 x týdně 52 2 860,00     0,65       1 859,00          22 308,00        
1 x za 14 dnů 26 1 430,00     0,65       929,50             11 154,00        
1 x týdně 52 3 336,67     0,65       2 168,83          26 026,00        
1 x za 14 dnů 26 1 668,33     0,65       1 084,42          13 013,00        
1 x týdně 52 4 766,67     0,65       3 098,33          37 180,00        
1 x za 14 dnů 26 2 383,33     0,65       1 549,17          18 590,00        

Dovolujeme si Vas všechny upozornit na to, že na stanovištích na tříděný odpad se
smí odkládat pouze vytříděný odpad. Stanoviště není určeno k odkládání žádného jiného
odpadu. V žádném případě na stanoviště nepatří směsný komunální odpad, 
velkoobjemový odpad ani nebezpečný odpad. Předem moc děkujeme za dodržování 
těchto základních pravidel. 

V případě jakýchkoli dotazů jsme k dispozici na e-mailu:  podatelna@janov-n-n-.cz
případně v pracovních dnech a hodinách na telefonech 488 880 511, 725 076 566,
725 071 189.

Daniel David 
starosta obce Janov nad Nisou 

660 l 

770 l 

1100 l 

60 l

80 l

110 l / kov

120 l 

240 l 

340 l 

Ceník místního poplatku za odkládání  
komunálního odpadu z nemovité věci 
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ZA JANOV KRÁSNĚJŠÍ
V  letošním roce jste v  Janově nad Nisou mohli 
zaznamenat několik akcí, které nám naši obec 
omladí.

Informace pro občany

Projekt: 

PUMPTRACK NA BERKOVĚ LOUCE 
je spolufinancován Evropskou unií 

Jako první Vám chci představit pumptrack, který vyrostl 
na Berkově louce v průběhu června. Slouží nejen míst-
ním dětem, ale v letních měsících byl hojně využíván 
i rekreanty a dětmi z příměstských táborů.

Máme opravenou další silnici. Začátkem prázdnin byla 
dokončena oprava silnice za sokolovnou. 

Jistě jste si nemohli nevšimnout, že v červenci začala 
demolice kina. Nebyla to jednoduchá akce a myslím, že 
pan starosta i stavební dozor prožili spoustu bezesných 
nocí. No, ale i tady se již blížíme ke konci. Doufám, že 
zdárnému.

Myslím, že velmi povedená jsou nová stání na kontej-
nery pro tříděný odpad na Vyšehradě a na otočce auto-
busu v Janově.

Další letošní velkou akcí byla oprava fasády na radnici. 
A musím uznat, že je to paráda.

No a poslední akcí, kterou je třeba zmínit je oprava lávky 
u Kosinů. Ta se díky skutečnému stavu,  který byl odha-
len až po strhnutí staré lávky,  asi trošku protáhne, ale
i zde se již blížíme ke konci.

Silnice za sokolovnou
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Za Janov krásnější

Oprava fasády na radnici Oprava fasády na radnici

Kino – před demolicí Kino – po demolici
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Za Janov krásnější / ČSŽ

Oprava lávky u Kosinů

Nová stání na kontejnery

Zpráva o ČSŽ Janov n.N.
Vážení spoluobčané, tentokrát bude moje zpráva ze vší naší činnosti za poslední dobu nejkratší. Naposledy 
jsme se sešly v září loňského roku. Od té doby dle vládních opatření bylo shromažďování více osob zakázáno. 

Přesto jsme našim členkám k vánočním svátkům připravily drobný dárek s nadějí, že se v prosinci sejdeme. Opak 
byl pravdou. Sešly jsme se až v letošním roce poprvé v měsíci červnu.

Po té dlouhé době byla účast hojná, bály jsme se, že nám nebudou ani stačit židle. Předaly jsme opožděně ten 
vánoční dárek a těšíme se, že ten letošní předáme jak se sluší a patří v prosinci letošního roku.

Scházíme se každé druhé úterý v měsíci a která z našich žen by měla zájem, bude mezi námi vítaná.
Jana Frková
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Zpráva o činnosti JANOVSKÝCH HASIČŮ
Dobrý den, vážení občané. Rok 2021 se již dávno přehoupl do své druhé poloviny. Spousta z nás má za sebou 
vysněnou dovolenou a pomalu se začínáme připravovat na zimu a vánoční svátky. První polovina roku 2021 
se bohužel nesla v duchu mnoha vládních opatření, která nám všem jistě znepříjemňovala běžný život, ale 
pevně věřím, že nejhorší máme již za sebou a pomalu se vše vrátí do normálu.

Jak bylo již řečeno, v první polovině 
roku 2021 jsme čelili dalším opatře-
ním a bohužel jsme byli nuceni zrušit 
Pálení čarodějnic. A tím to nekončilo. 
Dále se muselo přistoupit i ke zrušení 
jarmarku. Jsem nesmírně rád, že ale-
spoň  jedna akce se zdaří a doufám, 
že dětem bude přát počasí při stezce 
odvahy. Pořadatelem je Adam Kulich 
a skupinka lidí kolem Adama a akci 
pořádají již potřetí. I naše jednotka 
je zapojena, a to jako požární dozor 
a pomoc s rozdáváním cen pro ty 
nejodvážnější. Vzhledem k tomu, že 
předchozí ročníky přilákaly spousty 
dětí i rodičů, budu rád, když tomu 
nebude letos jinak.

Chci věřit, že se situace  kolem 
COVIDU uklidní a kulturní život 
se mám podaří v následujícím roce 
pomalu rozhýbat.

Jednotka však nezahálí. Pravi-
delně se scházíme za dodržování 
hygienických opatření k údržbě tech-
niky, vybavení, výstroje a na pravi-
delná školení. V letních měsících jsme 
pro ČČK v Jablonci nad Nisou odba-
vili 3 vlny letních táborů. Dětem jsme 
ukázali, jaké je poslání JSDH, dále 
jsme jim dali několik praktických 
rad v oboru požární ochrany, mohli 
si osobně osahat vybavení jednotky 
a v poslední řadě jsme jim předvedli 
i praktickou ukázku zásahu. Druhá 
část programu se přesunula do Lučan 
na Farmu na Gruntě k Jiřičkům, kteří  
si pro děti připravili zajímavý vzdě-
lávací program a na závěr pohoštění. 

Za to jim touto cestou velice děkuji 
a těším se na další spolupráci.

Co se týče mimořádných událostí, 
máme jich za sebou k dnešnímu dni 
12, což je o 4 mimořádné události 
méně než v minulém roce. Škála udá-
lostí je opět pestrá. Jezdili jsme na 
požáry, popadané stromy, k záchraně 
osob a zvířat a také kvůli odčerpávání 
vody. Připomenu alespoň jeden letní 
večer, kdy nás zasáhla blesková povo-
deň a naše jednotka vyjela ve večer-
ních hodinách řešit několik mimořád-
ných událostí nejenom v katastru naší 
obce, ale i do sousedního Bedřichova  
a Jablonce nad Nisou. Končili jsme 
v ranních hodinách ve firmě Rýno-
vická energetická, kde jsme museli 
odčerpat cca 80 000 litrů vody ze 
zaplavené technologie.

Podařilo se mám také získat dotaci 
z nadačního fondu ČEZ na pořízení 
vyprošťovacího zařízení včetně pří-
slušenství na vozidlo TATRA 815 CAS 
32, což zkvalitní a zvýší akceschop-
nost naší jednotky. Toto zařízení stálo 
143 277 Kč a nadace ČEZ hradila 100 % 
nákladů na pořízení tohoto zařízení. 
I jim bych rád touto cestou poděkoval.

Má zpráva se chýlí ke konci. A mě 
nezbývá než nám všem popřát hodně 
štěstí, klidu a trpělivosti v poslední 
části  roku 2021. Vzhledem k tomu, 
že se pomalu blíží advent, vánoční 
svátky a Nový rok, užijme si tyto 
svátky v klidu a pohodě s našimi 
rodinami a blízkými a nenechme se 
o ně ochudit.  Do nového roku pevně 
věřím, že vykročíme šťastnou nohou, 
že rok 2022 bude klidnější pohodovější, 
že se budeme opět potkávat na kultur-
ních akcích v naší obci, které pro Vás 
budeme připravovat, a že nám zacho-
váte přízeň.

S pozdravem Radek a Jitka Nagyov

SDH Janov nad Nisou
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Janovská o.p.s. 
Hezký den,  Janováci  
Letošní rok 2021 pro nás všechny nezačal zrovna dobře, pandemie ovlivnila většinu z  nás. Kvůli nařízení 
vlády jsme byli nuceni nechat uzavřené sportoviště i ubytovnu v Sokolovně. 

Ale nejhorší je snad za námi a my 
opět fungujeme naplno jako dřív. 
Vnitřní i venkovní sportoviště jsou 
maximálně obsazena. Rádi bychom 
více podpořili sport u nás, převážně 
u dětí. Proto nabízíme venkovní spor-
toviště (včetně kurtů) pro janovské 
děti do 18 let zdarma! Stačí objednat 
telefonicky nebo zamluvit konkrétní 
sportoviště přímo v restauraci. Kon-
takty uvádím níže. 

Léto se opět podařilo, naše uby-
tovna byla plně obsazena celé prázd-
niny. Děkujeme všem účastníkům 
sportovních soustředění a letních 
táborů, že si vybrali nás. Budeme se 
i nadále snažit spolu s Hospůdkou 
Sokolovna dělat pro Vás maximum. 
Hospůdka je přístupná i pro veřejnost, 
otevřeno je přes obědy a kromě neděle 
a pondělí i každý večer. Budeme rádi, 
když nás navštívíte. Každodenní 
jídelní lístek najdete na FB stránce 

„Hospůdka Sokolovna“. 

Letos jsme se rozhodli opravit 
střechu nad vchodem do Sokolovny. 
Taky jsme zrealizovali přívod vody 
ke kurtům. Souvisí to s novými plány, 
ale to až v příštím Zpravodaji   

Rozhodli jsme se, že pro Vás 
budeme pravidelně chystat společen-
ské akce. Začali jsme 18. 9. 2021 putov-
ním kinem. Film se měl promítat 
venku, ale kvůli nepřízni počasí jsme 
pro Vás vytvořili kino uvnitř v hale 
a bylo to super. Další akce byla 2. 10. 
2021 pro děti. Opět jsme objednali 
pro děti kino s pohádkou, připravili 
pro děti soutěže, skákací hrad, umož-
nili dětem jízdu na koni.  Děti si také 
mohly opéct „buřty“ pod dozorem 
našich hasičů, děkujeme všem zúčast-
něným. Moc se těšíme na další akce 
s Vámi. O všech akcích budete infor-
mováni na vývěsce u pošty a hlavně 
na facebookové stránce „Janovská 
Ops“. A stále platí, že ráda vyslechnu 
všechny Vaše návrhy, připomínky, 

nápady. Kdykoli mě můžete kontakto-
vat na tel. 739 057 898. 

Lucie Petzová

Janovská o.p.s.
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Informace pro občany

Oprava části opěrné zdi u pomníku
padlým v I. světové válce

Po dlouhých letech se letos podařilo opravit část 
opěrné zdi u  pomníku padlým v  I. světové válce 
v blízkosti kostela Jana Křtitele v Janově nad Nisou. 
Tento majetek patří „Římskokatolické farnosti 
v Janově nad Nisou“.

Chci osobně poděkovat všem zastupitelům a panu 
starostovi, kteří pomohli svým rozhodnutím přispět 
k opravě opěrné zdi u pomníku padlým v I. světové válce.  
Římskokatolická farnost v Janově nad Nisou zastoupená 
v této době oprav R. D. Mgr. Oldřichem Kolářem, admi-
nistrátorem si tohoto daru od obce velice váží. Věříme, že 
i v dalších letech bude dále trvat naše spolupráce mezi obcí 
a „Římskokatolickou farností v Janově nad Nisou“.

Poděkování samozřejmě je i našim spoluobčanům panu 
Pavlu Hrabánkovi a panu Jiřímu Štefánovi, kteří se díla 
ujali a zrealizovali zmíněnou opravu zdi velice zdařilým 
způsobem. 

Církev nám připomíná, že jsme poutníci. Ona sama „je pří-
tomna ve světě, a přece jím jen prochází“. Směřuje ke svému Pánu 

„při svém putování mezi pronásledováními ze strany světa a útě-
chami od Boha“. (FRANCISCO FERNÁNDEZ_CARVAJAL. 
Rozmluvy s Bohem. Vydalo nakladatelství PAULÍNKY, 
2011. ISBN 978-80-7450-028-2. str. 297.)

Mgr. Marie Bürgerová

I nás v tomto roce ovlivnila pandemie covidu 
a zavřená sportoviště, ale v tuto chvíli jedeme na 
plné  obrátky a rádi přijmeme další členy do oddílu. 
Tréninky zůstávají ve stejném čase a na stejném místě, 
tedy v pondělí a ve středu od 18 hodin.  

Tento rok pro Vás náš oddíl přichystal malé pře-
kvapení. Už v listopadu Vás zveme na zábavu KSJ, 
která  se koná v hospůdce Sokolovna. Skvělá hudba, 
jedinečné jídlo, setkání se sousedy a kamarády,  náru-
živý tanec... to vše již 12. listopadu na Sokolce. POZOR! 
Počet míst je omezený, takže si je  nezapomeňte včas 
zajistit přímo v hospůdce Sokolovna.

O našich aktivitách se více dozvíte na naší FB 
stránce nebo na vývěsce u autobusové zastávky Janov  
pošta.

Pod názvem Kruháče Sokol Janov naše skupina 
existuje a  skvěle funguje už opravdu DVA 
ROKY! Tuto událost jsme v  září oslavili na našem 
celostátním sjezdu, který se konal... ano, jak jinak 
než na Sokolce.

Kruháče 
Sokol Janov
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INFORMACE ZE ŠKOLY
Vážení čtenáři,
pandemie Covid-19 zasahuje do režimu vzdělávání již od března 2020. Covid straší pořád. A nelze se divit, 
sotva pustíte televizi, o internetu ani nemluvě, už na nás útočí nejnovější čísla nakažených, každé navýšení 
je potencionální hrozba, každé snížení provází zdvižený ukazováček: Pozor, virus pořád číhá!

Současná situace není jednodu-
chá pro nikoho z nás, a to ať už jsme 
v roli rodiče, učitele, dítěte, nebo jako 
zástupci široké veřejnosti, všichni si 
uvědomujeme, jak velký má na naše 
životy vliv vzdělávání a škola. Ve 
středu 1. září 2021 nastoupily děti 
do školy, přišlo jich 148, z toho 17 
prvňáčků. Tento školní rok se zatím 
nese v duchu roušek, hygienických 
opatření a testování. Škola postupuje 
v souladu s mimořádnými protiepi-
demickými opatřeními Ministerstva 

zdravotnictví a Ministerstva školství 
vydanými v souvislosti s probíhající 
pandemií. Všichni si přejeme, aby 
se nejednalo jenom o pouhých pár 
týdnů prezenční výuky, ale o regu-
lérní docházku do školy přerušova-
nou pouze prázdninami. Do každého 
začátku vkládáme spoustu nadějí, 
ať už si to uvědomujeme nebo ne, 
o následujícím školním roce to platí
dvojnásob. Díky pandemii pozice uči-
telů v očích veřejnosti posílila. Učitel-
ské povolání denně rezonovalo médii,
mnozí rodiče reálně zakusili práci uči-
tele při domácí on-line výuce, věřím,
že o to víc si jí teď cení. Všichni peda-
gogičtí pracovníci naší školy jsou pro-
fesionálové, zvládli distanční výuku

v loňském školním roce, zvládli skvěle 
první školní týdny s dětmi ve škole. 
Učitelé jsou velmi vstřícní, neodpou-
štějí, ale snaží se aktivovat, inspiro-
vat, probouzet v žácích chuť pracovat. 
Jsou připraveni na vše, co nás v letoš-
ním školním roce může potkat.

Složení pedagogického sboru:
1. třída Mgr. Pavla Michková
2. třída Mgr. Lenka Vondrová
3. třída Mgr. Gabriela Nováková
4. třída Mgr. Karolína Blažejová
5. třída Mgr. Kateřina Šípalová
6. třída Mgr. Marek Janovský
7. třída Bc. Věra Mindlová
8. třída Mgr. Petra Davidová
9. třída Mgr. Adam Kulich

ZŠ Janov nad Nisou
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ZŠ Janov nad Nisou / Lékařská ordinace
Mgr. Eva Šťastná vyučuje chemii, 

Ing. Petr Sacher vyučuje fyziku. Práce 
školníka od letošního školního roku 
zastává Roman Šrýtr. Zástupcem ředi-
telky je Mgr. Lukáš Blažej. Již během 
září jsme zvládli dvě velké akce pro 
žáky naší školy. Začátkem září odjela 
6. třída se svým třídním na harmoni-
zační pobyt do penzionu Štěpánka na

Příchovice. Sportovně založené děti, 
členové Školního sportovního klubu, 
odjeli 21. září na vodácké soustředění 
na Malou Skálu, kde si vyzkoušeli 
kromě sjíždění Jizery na raftech také 
lezení na skály, jízdu na koloběžkách, 
vyjížďky na kole a turistiku.

Závěrem bych chtěla poděkovat 
všem za to, že dělají maximum mož-

ného pro vzdělávání dětí, děkuji uči-
telům i rodičům za trpělivost a odvá-
děnou práci. Děkuji také zřizovateli 
školy za spolupráci, zájem a vzájem-
nou informovanost a za podporu 
v této době.

Všem přeji klidné a slunečné podzimní dny
Mgr. Jana Tomešová, ředitelka školy

Ordinační hodiny Jablonec nad Nisou, 
poliklinika I 
Pondělí:    9–12,  12–15 pro zvané
Úterý:        Ordinace Janov n/Nisou
Středa:       9–12, 12–15 pro zvané
Čtvrtek:      Ordinace Janov n/Nisou
Pátek:         9–12 , 12–15 pro zvané

Odběry krve Jablonec n. N.: Úterý, středa, čtvrtek 7–9 
hod. Odběrova místnost 4. patro poliklinika Jablonec.

Lékařská ordinace
Ordinační hodiny Janov Nad Nisou 
Pondělí: Ordinace Jablonec n/Nisou
Úterý: 12–17,  17–18 pro zvané
Středa: Ordinace Jablonec n/Nisou
Čtvrtek: 8.30–12,  12–14 pro zvané
Pátek: Ordinace Jablonec n/Nisou
Odběry krve Janov n. N: Čtvrtek 7.30–9 hod.

VZHLEDEM KE STÁLE PROBÍHAJÍCÍ SITUACI V ČR PROSÍME O OBJEDNÁVÁNÍ PAC. PŘEDEM NA URČITÝ ČAS. 
V PŘíPADĚ AKUTNÍHO STAVU PROSÍM ZAVOLAT A DOMLUVIT NEJVHODNĚJŠí TERMÍN NÁVŠTĚVY  V TEN 
DEN, EV. DLE DOMLUVY 

PROSÍME VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ NOSIT ROUŠKY 

VZHLEDEM K  VELKÉMU MNOŽSTVÍ TELEFONÁTŮ ( např: o  elektronický recept a  nutnosti objednávání) 
NEJSME SCHOPNY VŽDY VYŘÍDIT VŠECHNY TELEFONÁTY OKAMŽITĚ. PROSÍME PROTO O  TRPĚLIVOST, 
PŘÍPADNĚ POŽADAVKY NAPSAT DO SMS. 

SMLOUVY S POJIŠŤOVNAMI: VZP, 211, 201 A OZP 

Přístroje a Zařízení
INR - test při léčbě warfarinem 
GHb - zjištění dlouhodobé hladiny cukru v krvi
Glykémie - zjištění aktuální hladiny cukru v krvi
test na OK - přístrojový test na zjištění krve ve stolici
EKG v ordinaci v Jablonec Nad Nisou
CRP - test na přítomnost bakteriální infekce a vhodnosti nasazení antibiotik

Nadstandartně, v případě zájmu, v ordinaci aplikujeme infúze s vysokými dávkami vitamínu C , které jsou 
vhodným doplňkem pro posílení imunity a prevencí proti infekčním onemocněním, alergiím a pro celkovou 
regeneraci organismu.Podrobné informace na webových stránkách nebo v ordinaci. 

Nadstandartně, v případě zájmu, pro pacienty v ordinaci poskytujeme relaxační a protistresovou terapii 
ACCESS BARS. 

NOVĚ: v ordinaci možnost podpory léčení pomocí přístroje ZAPPER. Přístroj Zapper pomocí frekvenční tera-
pie napomáhá likvidovat bakterie, viry, plísně a parazity. 
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MŠ Janov nad Nisou

Informace ze školky
Začátek roku nám bohužel i letos narušila vlna koronaviru a tak opět došlo k uzavření naší mateřské školy 
a s ním k výuce přes obrazovky počítačů. Po loňské zkušenosti jsme se snažily být s dětmi více v kontaktu 
a tak jsme u předškoláčků zapojily i online výuku. Všichni se učíme tyto nové situace zvládat víceméně za 
chodu, ale nakonec vše dopadlo skvěle a všem rodičům moc děkujeme jak za aktivní účast, tak za plnění 
domácích úkolů. Zvládli jsme vše společně na jedničku.

Letošní jaro bylo dalšími akcemi nabité a my jsme si tak 
vynahradili ztracený společný čas. Během EKOdnu si děti 
vyzkoušely spoustu zajímavých aktivit s přírodní tema-
tikou a na závěr si odnesly nějakou tu sladkost a hlavně 
medaili.

Pasování na školáčky jsme oslavili společně s rodiči ve 
školce. Přijelo pro nás už tradiční divadlo Koloběžka, kaž-

dému budoucímu školáčkovi jsme popřáli hodně štěstí do 
nové etapy života a dostal knihu, kterou už všechny děti 
jistě doma přečetly. Jsou to naši šikulkové a my věříme, že 
se jim ve škole moc daří.

Za Dětský den bychom moc rádi poděkovali loňské 
deváté třídě a jejich učitelům, příprava a pojetí celé akce, 
včetně převleků za pohádkové postavy, bylo dokonalé. 
Děti odcházely nadšené a na akci dlouho vzpomínaly.

Ani plánování červnového výletu nebylo letos jed-
noduché, ale shodly jsme se na tom, že o něj nesmíme 
přijít. Přeci jen některé děti nastupovaly do školy a výlet 
je poslední akce, kterou společně slavíme konec školního 
roku. S oběma třídami jsme vyjely na Bedřichov a pustily 
se z kopců směrem k Janovu. Plnili jsme spoustu zajíma-
vých úkolů, potkali vílu Izerínu i tajemnou kouzelnou stu-
dánku, v které si děti doplnily zázračnou vodu.  

Poté jsme se rozdělili, mladší děti se vrátily ke školce, 
kde na ně čekali milující rodiče, a starší se vydaly na 
výcvik na téma „Přežití v přírodě”. Naučily se například 
vyrobit nosítka, utéct před šelmou, nebo vyrobit bůžka pro 
ochranu. Všichni prošli na výbornou. Na závěr dne jsme si 
opekli buřty a rozdali spoustu dárečků.

Doufáme, že jste si všichni přes prázdniny odpočinuli, 
protože letošní podzim nás čeká spousta nových zajíma-
vých akcí. Jakých? Nechte se překvapit. 

Na závěr bychom moc rádi přivítali novou posilu 
našeho kolektivu, paní učitelku Ivetku. Doufáme, že se jí 
mezi námi bude líbit.

Děkujeme všem za spolupráci, za Vaši důvěru a těšíme 
se na spoustu dalších úsměvů od Vašich dětí.

Kolektiv MŠ Studánka
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„Janováci sobě I“ – poděkování
V polovině května se konala akce, při 
níž pomohli dobrovolníci vylepšit 
kousek Janova. Konkrétně jsme se 
zaměřili na cestu pod starým hřištěm. 
Vykáceli jsme nálety, čímž se po 
dlouhé době opět otevřel alespoň 
kousek výhledu na Janov, instalovali 
jsme několik laviček a  natřeli 
zábradlí a  také vyčistili alespoň ta 
nejzarostlejší místa podél cesty. 

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na 
akci podíleli a  přiložili ruku k  dílu a  také 
obci Janov, která zajistila dřevo na lavičky 
a odklizení pokácených náletových dřevin.

Protože míst, která jsou potřeba zlepšit, 
je v  obci stále dost, doufám, že podobná 
iniciativa bude pokračovat. Ještě v  říjnu 
máme v plánu upravit okolí kostela a jistě se 
najdou i další prostranství, která si zaslouží 
naši pozornost.

Mgr. Adam Kulich

My z Janova, aneb Stále se něco děje…
I  přesto, že uplynulé období příliš nepřálo kulturním a  společenským akcím, stále se v  Janově snažíme, 
aby se něco dělo. Mimo jiné se nám v květnu podařilo uspořádat koncert v kostele sv. Jana Křtitele a tuto 
většinu času uzavřenou památku tak přiblížit janovským občanům, dobrovolnickou prací jsme upravili cestu 
pod starým hřištěm, v červnu se díky iniciativě manželů Jurečkových podařilo zrealizovat akci „Procházka 
s příběhem“ a v září se konala již tradiční svatováclavská stezka odvahy. 

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří se těchto akcí účastnili a zejména všem, kteří se na těchto i dalších akcích podílí 
a díky nimž to v Janově stále žije. Všem, kteří mají zájem o aktuálním dění v obci připomínám, že již téměř rok funguje facebooková 
skupina „My z Janova“, kde se můžete dozvědět spoustu informací (nejen) z Janova. Zároveň se těším, že se sejdeme v sobotu 
27. 11. před první adventní nedělí na rozsvícení janovského stromečku.

Mgr. Adam Kulich




