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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi opět Vás pozdravit v  tomto tradičním čase 
prostřednictvím stránek Zpravodaje janovské radnice. 
V jednotlivých článcích najdete informace o životě v naší 
obci. I já bych rád shrnul dění v obci za poslední půlrok. 

Podařilo se dokončit parkové úpravy na prostranství 
naproti poště. S finanční podporou Ministerstva zeměděl-
ství ČR byla dokončena poslední etapy opravy hřbitovní 
zdi. Kulturní dům dostal novou střechu, včetně krovu. 
Přestavba bývalé školní jídelny a družiny je před dokon-
čením, malá tělocvična v budově byla opravena a už slou-
ží pro cvičení dětí i dospělých. Navíc se podařilo opravit 
dvě místní komunikace – zadní cestu od sokolovny ústící 
na hlavní silnici vedle penzionu V Zatáčce a s příspěv-
kem z rozpočtu Libereckého kraje také odbočku z hlavní 

silnice v Loučné u Pučelíkových. A novou krytinu se kro-
mě kulturního domu povedlo položit také na naši radnici 
a dále na Kapličku v Hraběticích, na kterou nyní z vršku 
dohlížejí cyklista s lyžařem. 

Jsem rád, že se mohu ohlížet i za obvyklými sportov-
ními a kulturními akcemi. Před prázdninami se povedlo 
uspořádat další janovský jarmark, tentokrát soustředěný 
pouze na Berkovu louku. Naši hasiči opět připravili roz-
loučení s prázdninami a bez komplikací i přes nepřízeň 
počasí proběhl i další ročník závodu Janovských 11 a 19 
km. Poděkování bezpochyby patří všem, kdo se zapojili 
do příprav a organizace všech akcí. To platí i pro blížící 
se adventní koncerty v kostele sv. Josefa v Loučné, které 
nám již po řadu let zpestřují a zpříjemňují předvánoční 
období.

Konec roku 2017 je na dohled. Přeji Vám všem krásné 
vánoce a hodně štěstí do nového roku. 

Daniel David

Odbočka k Pučelíkovým v Loučné
byla opravena s příspěvkem z rozpočtu Libereckého kraje.
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Dobrý den, setkáváme se u prosincového vydání Zpra-
vodaje janovské radnice. Již pravidelně Vás na těchto 
místech informuji o  tom nejdůležitějším z  jednání 
Zastupitelstva naší obce. V minulém čísle Zpravodaje 
jsme končili zprávami z květnového jednání.

 •  Na červnovém zasedání byly stanoveny termíny jednání 
na druhé pololetí roku 2017. Po projednání pozemkových 
záležitostí byl usnesením č. 58/2017  schválen prodej naší 
staré multikáry panu Martinu Líbalovi za cenu 15.000 Kč. 

 •  Další usnesení se týkalo rozpočtových změn. Usnesením 
č. 60/2017 ZO rozhodlo o poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Vol-
nočasové aktivity v Janově nad Nisou 2017 – 2. kolo níže 
uvedeným žadatelům o dotaci na projekt ve výši

 – CK Sport, s.r.o. – Vítání školního roku – 17.333 Kč,

 – Josef Hanzlovič – Petangový turnaj dvojic – 8.600 Kč.

 •  Dále ZO schválilo vzor smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi obcí Janov nad Nisou a uvedenými žadateli. Usne-
sením č. 61/2017 ZO souhlasilo s investičními potřebami 
uvedenými ve Strategickém rámci místního akčního 
plánu (MAP) pro ZŠ a MŠ Janov nad Nisou p.o. 

 •  Usnesením č. 62/2017 schválilo ZO neinvestiční opatření, 
aktivity školy a aktivity spolupráce MAP a usnesením 
č. 63/2017 souhlasilo ZO s předloženou finální verzí MAP 
Jablonecko. 

 •  Prázdniny se přehouply a máme tu zářijové zasedání 
ZO. V září se projednávalo velké množství pozemků. 
Dále bylo potřeba schválit rozpočtové změny. Usnesením 
č. 72/2017 rozhodlo ZO o poskytnutí účelové dotace z roz-
počtu obce ve výši 7.875 Kč na akci „Zajištění poskytování 
sociální služby raná péče v roce 2017“ pro Centrum Lira, 
z.ú. a pověřilo starostu podpisem smlouvy o poskytnutí 
těchto peněžních prostředků. 

Informace ze Zastupitelstva

Informace pro občany
 •  Usnesením č. 73/2017 rozhodlo ZO o poskytnutí úče-

lové dotace z rozpočtu obce ve výši 90.000 Kč na akci 
„Jizerská magistrála 2017/2018“ JIZERSKÉ, o.p.s., schvá-
lilo smlouvu o poskytnutí těchto peněžních prostředků 
a pověřilo místostarostku podpisem smlouvy. 

 •  Ve středu 4. 10. 2017 se konalo 8. Zasedání ZO. Na jednání 
se projednávaly převážně prodeje a pronájmy pozemků 
a návrhy na změnu územního plánu. Z důvodu rozpraco-
vanosti současné změny byly všechny žádosti na změnu 
Územního plánu zamítnuty. 

 •  Dne 8. 11. 2017 na svém 9. zasedání schválilo ZO usnese-
ním č. 82/2017 nové znění „Zásad prodeje pozemků ve 
vlastnictví obce Janov nad Nisou“  a zrušilo předchozí 
verzi schválenou 9. 11. 2016. 

 •  Usnesení 83–90/2017 se týkala pozemků. Usnesením 
91/2017 ZO schválilo rozpočtová opatření č. 4/2017. Pří-
lohu 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 n. N. přísp. organizace schválilo 
ZO usnesením č. 92/2017. 

 •  Poskytnutí finančních darů za celoroční práci se týkala 
usnesení č. 93 – 99/2017. 

 •  A konečně usnesení č. 100/2017 – ZO schválilo příspěvek 
obce Janov nad Nisou na pořízení lyžařských permanen-
tek pro děti s trvalým pobytem v Janově nad Nisou na 
vleky provozované společností SKI Bižu, s.r.o. a pověřilo 
starostu obce zajištěním vyplácení příspěvku pokladnou 
obce Janov nad Nisou po předložení dokladu o zakou-
pení permanentky.

 •  Prosincové jednání ZO se koná 13.12. 2017 a jste na něj 
srdečně zváni. 

 •  Závěrem dnešních zpráviček ze ZO bych Vám všem 
chtěla popřát šťastné a veselé vánoce, hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti do roku 2018. RM

Renata Mádlová

Volby 2017
Jak jistě všichni víte, konaly se 20.–21. 10 2017 volby do Poslanecké sněmovny ČR. Nepřísluší mi komentovat 
výsledky voleb, chci jen přiblížit jejich výsledek v Janově nad Nisou. 

ANO 30,5% 198 hlasů
Piráti 16,79% 109 hlasů
ODS 12,63% 82 hlasů
STAN 10,63% 69 hlasů
SPD 9,86% 64 hlasů
TOP 09 6,31% 41 hlasů
KSČM 3,08% 20 hlasů
ČSSD 2,92% 19 hlasů

•	 Ve volební místnosti bylo 
odevzdáno 649 platných hlasů. 

•	 Vyjádřeno v procentech – 
přišlo volit 60,69 % voličů. 

•	 A jak jsme na Janově volili? 
V tabulce najdete výsledky 
osmi nejúspěšnějších stran. 
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Zprávy o činnosti komisí a výborů
Jak jistě všichni víte, na obci pracují komise a  výbory. Pomáhají s  přípravou materiálů pro jednání 
Zastupitelstva, organizují akce, prostě jsou to party lidí, kterým není život v  Janově nad Nisou lhostejný. 
Dělají vše pro to, aby se zde občanům dobře žilo. Scházejí se ve svém volném čase a za to jim patří dík. Krátce 
Vám – slovy předsedů – přiblížím jejich činnost v roce 2017.

Komise pro kulturu a sport, Janov nad Nisou
Podrobnosti o činnosti naší komise jsou v zápisech 

z jednání uložených na Obecním úřadě. Jen pro informaci 
přináším přehled o hlavních aktivitách naší komise.

Hlavní činnost: aktualizace a úprava grantových pra-
videl, návrh na rozdělení grantů na činnosti, návrh na roz-
dělení grantů na projekty, kontrola vyúčtování činnosti, 
kontrola vyúčtování projektů, organizování Janovského 
jarmarku, organizace návštěv divadla v Jablonci n.N.

Petra Macháčková

Finanční výbor
V roce 2017 se finanční výbor sešel prozatím 3 x. Pří-

pravou definitivní verze rozpočtu obce na rok 2017 a plánu 
investic se zabýval na své lednové schůzce. V dubnu pro-
jednal finanční výbor Žádost o převedení finančních pro-
středků do rezervního fondu a převedení odpisů zřizo-
vateli příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Janov nad Nisou. 
Dalším bodem bylo projednání Zprávy o výsledku pře-
zkoumání hospodaření a Závěrečného účtu obce za rok 
2016. Kontrole hospodaření k 30.6.2017 a výběru poplatku 
z ubytovací kapacity věnoval finanční výbor své červen-
cové setkání. Zde se také diskutovaly možnosti investic do 
cestovního ruchu. 

Radek Jelínek 

Komise péče o krajinu  
Komise péče o krajinu v roce 2017 iniciovala úpravy 

parku proti poště, zprostředkovala vznik nové naučné 
stezky na Trniště  a Hašlerovu chatu. 

Komise péče o krajinu plánuje před koncem roku při-
pravit a nechat vyčistit  místo pro další parkovou úpravu 
za zastávkou u samoobsluhy. V příštím roce bychom chtěli 
vylepšit další dvě až tři místa v obci.

 Petr Mlejnek

Komise rozvoje a výstavby
Komise se schází každý měsíc i o prázdninách. Při-

pravuje podklady pro jednání Zastupitelstva, řeší dotazy 
a žádosti občanů, které se týkají pozemků a nemovitostí. 
Provádí místní šetření. V letošním roce se uskutečnilo 
také výjezdní zasedání, jehož cílem bylo odhalení černých 
staveb na území Janova nad Nisou. 

Jana Frková

Kontrolní výbor
V krátkém přehledu vám představuji činnost kont-

rolního výboru ZO Janova nad Nisou v roce 2017 (dále 
jen KV). KV byl zřízen na ustavujícím zasedání ZO dne 
5.11.2014. V roce 2017 se výbor zatím sešel třikrát. (Datum: 
10.4.2017, 1.6.2017, 24.10.2017) Upozorňuji na skutečnost, že 
v jednacím řádu má KV, že se schází podle potřeby nebo 

plánu činnosti, nejméně však 2 x za rok.  Ze schůzí KV jsou 
pořizovány zápisy a uloženy na obci. V roce 2017 kont-
rolní výbor překontroloval fakturu č. 1601202 na zpevnění 
krajnice č. 2 B a odvod vody z komunikace v celkové výši 
56.863,65 Kč. Faktura byla v pořádku a o uvedeném šetření 
je zápis, který je založen ve složce KV. Opět jsme vypraco-
vali seznam usnesení. Tento seznam byl zaslán starostovi 
panu Mgr. Danielu Davidovi. Jedná se o usnesení, které 
jsou ze zápisů  od 25.5.2016 do 25.1.2017 ve fázi zpracování 

- trvání. Ke každému usnesení bude dáno vysvětlení sou-
časného stavu. V roce 2017 zastupitelstvo obce nepověřilo 
kontrolní výbor úkoly, které by měl kontrolní výbor pro-
šetřit, proto vlastní činnost spočívala kontrolou plnění 
usnesení ze zastupitelstva obce, podnětem z řad občanů 
a vlastním podnětem kontrolního výboru. Na 3. schůzi KV 
ZO Janova nad Nisou se členové usnesli, že si KV do konce 
listopadu 2017 nechá předložit ke kontrole faktury, které 
souvisejí s úklidem sněhu za rok 2016. Z uvedeného šet-
ření bude pořízen opět zápis a předložen na prosincovém 
zastupitelstvu obce a zároveň uložen ve složce KV. Z toho 
plyne, že se KV do konce roku 2017 bude muset sejít ještě 
jednou.  Chci upozornit, že úkolem kontrolního výboru je 
pouze zjistit stav věci, tj. aktuální situaci uvnitř obce v dané 
oblasti, uložení případných opatření je zcela na zastupitel-
stvu obce. Proto se sepisuje zápis, který má sloužit zejména 
jako informace pro zastupitelstvo, resp. jeho členy o stavu 
plnění jeho usnesení, resp. dodržování právních předpisů 
na úseku samostatné působnosti. Dále jsem členy KV na 
3. schůzce KV ZO Janova nad Nisou dne 24. 10. 2017 upo-
zornila, že jako předsedkyně KV sama kontroluji stránky 
obce – kolonku smlouvy, veřejné zakázky. Veřejné zakázky 
nespadají do působnosti KV, ale kontrola se omezuje pouze 
na činnost monitorovací, přičemž jediným výsledkem této 
činnosti může být zápis s konstatováním případných nedo-
statků, který je učen zastupitelstvu obce. Prakticky rozdíl 
v činnosti kontrolního a finančního výboru pak spočívá 
v předmětu kontrolní činnosti – u kontrolního výboru 
jde především o zákonnost, u finančního výboru např. též 
o hospodárnost nakládání s finančními prostředky obce. 

Blíží se konec roku, a proto Vám chci všem za celý kon-
trolní výbor popřát příjemné prožití vánočních svátků 
a v novém roce hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních 
úspěchů.

Marie Bürgerová  

SPOZ
Členky SPOZu se pravidelně scházejí. Organizují vítání 

občánků, chodí gratulovat občanům k životním výročím. 
Organizují setkání, na kterých živě diskutují o problémech 
a radostech v obci. Mají i tematická sezení – zdravá výživa, 
posvícení.  Organizují výlety po krásách naší země. Je to 
parta lidí, které baví život a dělají ho lepší i ostatním. 

Marie Blahoutová
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Postřehy Obecní policie
Jsme rádi, že se s Vámi můžeme podělit o pár informací z naší služby a o stavu kriminality v našem rajónu.

Již druhým rokem jsme zazname-
nali velký nárůst turistů během let-
ních měsíců. Bohužel je s tím spojena 
i neukázněnost některých řidičů, kteří 
své plechové miláčky odstavují na 
místech, kde je to zakázáno, a někteří 
se neštítí zajet si s autem přímo do 
lesa. V tomto směru jsme zazname-
nali velký počet stížností. Řidiči, kteří 
se dopouštějí takovýchto přestupků, 
obdrží od nás nemalou pokutu nebo 
jsou řešeni ve správním řízení. Jeden 
případ za všechny: jednoho dne 
v srpnu jsme obdrželi oznámení od 
lesní stráže, že v oblasti pod Sedlem 
Holubníku je v lesním porostu odsta-
vená dodávka, kdy se u této vyskytuje 
její řidič s několika dalšími osobami. 
Po příjezdu hlídky na místo bylo zjiš-
těno, že se jedná o sběrače borůvek. 
Včetně řidiče tam bylo celkem devět 
osob. Jelikož věc nebylo možno řešit 
na místě, byla celá sepsána a postou-
pena správnímu orgánu, kde je trest 
podstatně větší.

Dále se v naší obci vyskytl nešvar, 
řidiči nerespektují maximální povo-

lenou rychlost v obci. V tomto směru 
jsme již vešli do kontaktu s dopravní 
policií ČR, která bude provádět 
v našem rajónu častější měření rych-
losti. Doufáme, že toto opatření 
povede k větší bezpečnosti nejen míst-
ních obyvatel.

V letošním roce přibylo v našem 
služebním obvodu mnoho sportov-
ních akcí a s tím i větší hustota projíž-
dějících vozidel. Jejich řidiči se často 
chovají neohleduplně vůči dalším 
účastníkům silničního provozu, často 
je musíme napomínat a v horším pří-
padě i pokutovat.

V poslední době se nám ve službě 
vyskytl další nešvar. Lidé špatně hlí-
dají své čtyřnohé miláčky a ti pak 
nám volně pobíhají v naší obci. Maji-
tele často upozorňujeme, aby si psa 
lépe zabezpečili a tím se vyhnuli pří-
padné pokutě. Občas se nám stane, že 
pes není označen evidenční známkou 
a tím se velmi ztíží dohledání majitele 
a pes zbytečně putuje do útulku. Proto 
Vás žádáme o respektování vyhlášky 
naší obce.   

V rámci prevence kriminality pro-
vádíme nepravidelné kontroly Vašich 
nemovitostí a rekreačních objektů 
v naší obci. Jsme rádi, že se nám neu-
stále daří ponižovat majetkovou trest-
nou činnost, což je i Vaší zásluhou, 
protože nejste nevšímaví ke svému 
okolí a tento výskyt závadových 
skutků, popřípadě osob nám dáváte 
na vědomí.

Jelikož se nám blíží konec roku, 
chtěli bychom Vám touto cestou 
popřát krásné a klidné vánoce a do 
nového roku Vám přejeme pevné 
zdraví, štěstí...

Vaši strážníci Aleš a Honza

Úpravy zeleně na hřbitově
V minulém čísle zpravodaje jsem psala o úpravě hřbitova v Loučné. V sobotu 11. 11. 2017, na Svatého Martina, 
jsme se sešli spolu s hasiči a pustili se do důkladné očisty od smrků. Na malém hřbitově jich rostly skoro dvě 
desítky. Ústřední kříž s Ježíšem byl již zcela schován v jejich větvích.

Při kácení se ukázalo, že některé 
smrky již začaly hnít. V jiných byly 
desítky dlouhých hřebů. Již při kácení 
sedmého smrku bylo poškozeno mini-
málně 9 pilových řetězů. Nevím, koho 
to těšilo. Ty stromy určitě ne. Pařez nej-
staršího stromu už odmítli zkrátit, pro-
tože kmen byl těmito hřeby protkaný. 

Některé smrky mohly teoreticky 
zůstat. V případě, že by byly poško-
zené a začala by rekonstrukce hřbitova, 
by ale jejich pozdější kácení zničilo již 
provedené nové úpravy. 

Pokácením se hřbitov krásně otevřel 
a je viditelný už od silnice. Zároveň ale 
vystoupila na povrch míra jeho devas-
tace. Odstranění stromů však považuji 
za nezbytné proto, aby se mohl znovu 
zkultivovat. Tentokrát ale řízeně.

Původně byl místní hřbitov podle 
mne beze stromů. Smrky byly pouze 
nálety. Keřům či nízkým stromům se 
při obnově nebráníme. Není potřeba 
kopírovat přesně stav, který na hřbi-
tově panoval před sto lety. Na druhé 
straně ale nechci, aby si člověk připa-
dal jak v lese. 

Věřím, že se podaří citlivým výbě-
rem nových keřů a stromů vrátit hřbi-
tovu jeho atmosféru. Aby byl opět piet-
ním místem, kde se můžete zastavit 
a zůstat se svými myšlenkami jak na 
slunci, tak ve stínu. 

Chtěla bych poděkovat za spolu-
práci janovským hasičům a místním 
dobrovolníkům, kteří se na bezplatné 
brigádě podíleli.

Petra Macháčková
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Filmaři v Janově
Jistě jste si povšimli nebývalého ruchu v  Janově. U  sklárny byl „rozbit“ 
tábor filmařů. Večerní, jindy lehce setmělý Janov je místy ozářen silnými 
reflektory, pod kterými se natáčí scény z  temné detektivky. Počasí 
ponurým scénám jistě nahrává. Co přesně se bude točit, nevím. Z jednoho 
zdroje mám informace, že by to mohl být smutný příběh Annelore Feixové.

Malý Semerink se v roce 1960 stal 
místem vraždy. Obětí byla mladá, 
23letá dívka Annelore Feixová, která 
se jednoho dne nevrátila z každo-
denní odpolední projížďky na lyžích. 

Viděli ji, jak se loučí v Janově s pří-
telem a vrací se Semerinkem domů. 
Tam však nedošla. Osudové jí bylo 
setkání s podivínem Ivanem Dráb-
kem z Janova. Podle výslechů měl 
již delší dobu nevyhnutelnou touhu 
přepadnout nějakou ženu.  Dle jeho 
tvrzení minimálně dvacetkrát vyrazil 
s pistolí. Bohužel narazil na osamoce-
nou Annelore. Byla zavražděna, zná-
silněna. Drábek byl nakonec chycen 
a usvědčen. Byl odsouzen na 14 let. Od 
trestu smrti ho zachránilo, že nebyl 
plnoletý.

Místo odpočinku Annelore je 
zahaleno tajemstvím. Měla být 
pohřbena v Janově. Přitom ale na hřbi-
tově v Kokoníně existuje její náhrobek 
dosud (info z geocaching.com). Rodiče 
se však po nešťastné události přestě-
hovali do Německa a ostatky Anne-
lore vzali s sebou.

Smutnou událost připomíná 
i pomníček nedaleko hotelu Achát. 
Nemám to místo ráda, je temné, 
ponuré a svou atmosférou vypovídá 
o minulosti. 

Pomníček, který vznikl z inicia-
tivy spolku Patron, byl jednoduchý 
a výstižný. Iniciály A.F. a kovová plas-
tika Krista. Plastika byla v roce 2016 
ukradena, na kameni zůstala jenom 
písmena. Ráda bych, kdyby se nám 
podařilo zjednat nápravu. 

Smutná událost je zaznamenána 
v M. Nevrlého Knize o Jizerských 
horách a v knize R. Janského Tady 
bezpečnost. Rovněž ji připomíná 
keška s názvem Příběh Annelore Feix. 
A možná bude tedy i filmově zpraco-
vána. Nechme se překvapit.

Příjemným pozitivem filmařského 
působení je i příspěvek do obecního 
rozpočtu ve výši 80 000 Kč. Škarohlídi 
určitě zanadávají, jak je to málo. Jedná 
se ale jenom o příspěvek za natáčení na 
obecních pozemcích. Většina probíhá 
na soukromých pozemcích, jejich maji-
telé si to řeší individuálně. 

Ráda bych i v příštích číslech zpra-
vodaje zabrousila do historie Janova. 
A nemusí to být vždy ponuré příběhy. 
Pokud byste měli námět, ráda přivítám. 

Petra Macháčková

Dodatek: v Jabloneckém zpravodaji 
v pátek 10. 11. vyšel článek s informacemi 
o natáčeném filmu. O násilný čin půjde, 
ale příběh Annelore to není. Nevadí, 
myslím, že připomenutí jejího smutného 
osudu ničemu neuškodilo. A pokud se 
podaří vrátit na její pomníček ukrade-
nou plastiku, bude to jenom dobře.Zdroj: http://stovi.info/pomnicky/

V jakékoliv době platí, že lidé nezís-
kávají zaměstnání stejně snadno. 
Proto liberecké Centrum Kašpar od 
roku 2005 usiluje o zvyšování sebe-
důvěry i kvalifikace a pomáhá lidem 
najít to správné místo na trhu práce. 

Důkazem jsou reálné příběhy desí-
tek klientů a klientek Centra Kašpar. 
Ti si sami ověřili, že Centrum Kašpar 
je jediná organizace působící na Libe-
recku, kterou při řešení zaměstnanosti 
zajímají pohledy všech zúčastněných, 
a že pro každého zvlášť hledá neotřelá 
řešení v oblasti zaměstnání, výchovy 
a vzdělání, sladění profese a soukromí.

Centrum právě rozšiřuje své bez-
platné služby i vzdělávací a rekvali-

CHODIT DO PRÁCE  
NEBO MÍT DOBRÉ ZAMĚSTNÁNÍ?

fikační kurzy. Nabízí možnosti všem, 
kteří chtějí práci, jež je bude naplňovat 
a umožní jim skloubit práci a potřeby 
s péčí o své blízké. „V přátelském 
a vlídném prostředí naší Otevřené 
poradny v Liberci i Jablonci nad Nisou 
jsme připraveni všem poradit i naslou-
chat“, sdělila Ivana Sulovská, zaklada-
telka Centra Kašpar. 

Rodičům dětí do 15 let, dlouho-
době nezaměstnaným, nebo osobám 
ve věku 50 a více let pomáhá Centrum 
Kašpar rozvíjet dovednosti potřebné 
k úspěšnému nalezení a udržení si 
práce. Individuální poradenství či řada 
programů a vzdělávacích kurzů jsou 
zdarma. 

„Od září postupně otevíráme tema-

ticky zaměřené počítačové kurzy či 
kurzy účetnictví, do kterých se lidé 
mohou hlásit. Rodičům zapojených do 
kurzů nabízíme mimo jiné možnost 
bezplatného hlídání dětí v naší vyba-
vené herně,“ připomíná Sulovská.

Do Otevřené poradny na poboč-
kách v Liberci či Jablonci nad Nisou 
se pak mohou zájemci a zájemkyně 
objednat telefonicky 739 037 527 nebo 
emailem petra.smiskova@centrum-

-kaspar.cz. 

Kontakt pro média:
Eva Říhová, odborná pracovnice pro 
marketing, fundraising a PR
tel.: 605 233 974
e-mail: eva.rihova@centrum-kaspar.cz
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Průzkum zájmu – domácí kompostéry 
pro občany Janova nad Nisou zdarma 

 
Obec Janov nad Nisou dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním 
odpadem, který by zaručoval ekonomickou i ekologickou únosnost jeho likvidace. Jelikož biologicky 
rozložitelný odpad tvoří významné procento (až 50 %) z celkového komunálního odpadu, který končí 
v popelnicích, rozhodli jsme se maximálně podporovat systém DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ.  
 
Rádi bychom každému zájemci poskytli zcela ZDARMA kvalitní domácí kompostér, který bude 
zakoupen z finančních prostředků z EU. K tomuto však potřebujeme zjistit Váš zájem o kompostéry. 
 

Kompostér 
Ideální pomocník při kompostování. V kompostéru můžete už během jediné 
sezóny získat kvalitní kompost. Bioodpad v něm nepáchne a kompostér působí 
esteticky.  
Suroviny vhodné do kompostu:  
Tráva, listí, zbytky rostlin, bramborové slupky, rozdrcené dřevo, kuchyňský 
odpad (káva, skořápky, slupky, kůstky, zbytky jídel), trus a podestýlka 
drobných zvířat (kromě psů a koček), sláma, … 
 

VYJÁDŘENÍ ZÁJMU MAJITELE DOMU POUŽÍVAT KOMPOSTÉR NA LIKVIDACI 
BIOLOGICKÉHO ODPADU NA ÚZEMÍ OBCE  JANOV NAD NISOU 

 

Zaškrtněte křížkem, pokud máte zájem o kompostér ZDARMA: 
 

 Pro domácí kompostování mám zájem o bezplatné přidělení plastového kompostéru 
 
 
Jméno a příjmení: _____________________________________________________________________ 
 
 
 
Ulice: __________________________________   Číslo popisné: ________________________________ 
 
 
 
Dne:__________________________  Podpis: _____________________________________ 
 

 
1. Mám zájem o domácí kompostér o velikosti:  800 L 
(na každých 100m2 je třeba min. 100 L)   1000 L 

 1400 L 
 

 
 
Žádáme o předání vyplněného anketního lístku nejpozději do 20.12.2017 na Obecní úřad. Pokud bude 
dostatečný zájem, obec podá v příštím roce žádost o dotaci a v roce 2019 bude kompostéry předávat 
občanům. 
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Odpady
Odpad je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost 
se jí zbavit. Z pohledu práva přesně odpad definuje zákon č. 185/2001 Sb., 
o  odpadech a  o  změně některých dalších zákonů, kde jsou uvedeny 
i příslušné definice a povinnosti týkající se odpadů v České republice.

V naší obci je nakládání s odpady 
upraveno obecně závaznou vyhláškou, 
kterou schválilo Zastupitelstvo obce 
Janova nad Nisou se na svém zasedání 
dne 25. 3. 2015 usnesením č. 24/2015 
(dále jen „vyhláška“). Tato vyhláška 
stanoví systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů vznika-
jících na území obce Janova nad Nisou. 
Celé znění vyhlášky naleznete na strán-
kách obce v sekci Dokumenty. Systém 
zákona o odpadech je podle mého 
mínění spravedlivější, ale i zde se potý-
káme s tím, že občané, kteří nepřispívají 
do společného systému u nás, neměli 
by používat naše nádoby na tříděné 
a směšné odpady na našich stanovištích 
(Hraničná – na Vyšehradě, u mateřské 
školy, Loučná – u hlavní silnice,  Janov 
nad Nisou – u kostela, u samoobsluhy, 
Velký Semerink (bývalý lom), Hrabě-
tice – u chaty Arnika. Píšu o tom proto, 
abych opět připomněla všem, že by 
nám nemělo být jedno, pokud občané, 
kteří se na nákladech likvidace odpadů 
v naší obci nijak nepodílejí, naše nádoby 
využívají. 

Obecní úřad nabízí podnikatelům 
v obci, tedy podnikatelům, kteří produ-
kují jakýkoliv odpad, což je prakticky 
každý podnikatel, možnost sepsání 
smlouvy a jejich zapojení do systému 
likvidace tříděného komunálního 
odpadu. Pak tento podnikatel může 
používat naše nádoby, které jsou jinak 
určeny výhradně na tříděný odpad 
z domácností. Zároveň je možné na 
úřadě zakoupit pytle na směšný odpad, 
které lze po naplnění odložit k odvozu 
a likvidaci do drátěných boxů – klecí. 
Drátěné boxy slouží výhradně k odklá-
dání těchto pytlů a barevných pytlů s tří-
děným odpadem. Do našeho systému 
tak mohou přispívat i chalupáři, kteří 
své zakoupené pytle od obce odkládají 
do výše určených drátěných boxů a ne 
na jiná místa. Je potřeba, abychom ani 
my nebyli lhostejní k tomu, kdo pou-
žívá naše nádoby (včetně klecí).

V roce 2016 příjem za popelnice 
v naší obci od občanů, příjem z prodeje 
pytlů a příjem obce za vytříděný odpad 
činily celkem 861.333 Kč, Oproti tomu 

výdaje činí 981.988 Kč. Zde jsou zahr-
nuty platby za svoz popelnic, nádob na 
tříděný odpad, bioodpad, nákup pytlů 
na tříděný odpad i SKO, za velkoob-
jemový odpad (na základě smlouvy 
s obcí smí každý, kdo má s obcí smlouvu, 
odvézt až 300 kg odpadu za rok na pře-
kladiště v Proseči nad Nisou). Spadá 
sem i vše, co posbírají naši zaměstnanci 
po obci a sami odvezou. K nákladům by 
bylo vhodné připočíst také náklady na 
práci zaměstnanců obce, kteří část své 
pracovní doby věnují odvozu odpadu 
ze stanovišť. Samozřejmě, že hodnoty 
příjmů a výdajů nejsou shodné, výdaje 
jsou vyšší, a proto nebuďme lhostejní 
k tomu, kdo využívá bez přispění do 
našeho systému naše stanoviště na  

 

CO PATŘÍ DO ODPADOVÝCH NÁDOB? 
ANO  PAPÍR NE  
 noviny a časopisy 
 katalogy a reklamní 

letáky 
 bloky, sešity a 

kancelářský papír  
 knihy 
 obalový papír, papírová 

lepenka a kartón  

 
 voskovaný, dehtový a 

znečištěný papír 
 hygienické potřeby 

(pleny, vložky) 
 sklo, plasty, textil, kov 
 komunální odpad 
 ostatní, nebezpečný a 

stavební odpad 

 

ANO  PET LAHVE NE  

 PET lahve jakékoliv barvy 
a provedení 

 
 

 
 ostatní a znečištěné 

plasty z domácností 
 polystyrén, molitan, 

guma, linoleum a kabely 
 sklo, plasty, textil, kov 
 komunální odpad 
 ostatní, nebezpečný a 

stavební odpad 

 

ANO  SKLO NE  

 obalové sklo 
 láhve od nápojů 
 skleněné střepy 
 sklo bez drátěné vložky 

 
 keramika a porcelán 
 žárovky a zářivky 
 obrazovky a lcd z TV 
 drátosklo a auto skla 
 sklo, plasty, textil, kov 
 komunální odpad 
 ostatní, nebezpečný a 

stavební odpad 

odpad z domácností. Tento problém 
samozřejmě nemá jen naše obec, potý-
kají se s ním i další obce.

Stanoviště pro sběr tříděného 
odpadu není snadné udržovat 
v pořádku. Proto obec pro příští rok 
připravuje vybudování kontejne-
rových stání, která pomohou velké, 
nevzhledné plastové nádoby částečně 
zakrýt a udržet na veřejných prostran-
stvích pořádek.

V tomto krátkém článku se snažím 
Vás všechny informovat – jak podnika-
telé, občany s trvalým pobytem v naší 
obci nebo občany s trvalým pobytem 
někde jinde – o systému našeho odpado-
vého hospodářství. Další informace Vám 
poskytne obecní úřad, tel. 488 880 511,  
e-mail: podatelna@janov-n-n.cz.

V případě zájmu o sepsání smlouvy 
kontaktujte prosím Romanu Kupilí-
kovou, číslo telefonu 488 880 511 nebo 
e-mailem:podatelna@janov-n-n.cz. 

Z obrazového materiálu pak můžete 
vidět, co patří a nepatří do odpadových 
nádob.

Zpracovala: Mgr. Marie Bürgerová
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Zpráva o činnosti SDH Janova nad Nisou
za 2. pololetí 2017

Dobrý den, milí občané. Nastal čas podzimu. Listí na stromech se pomalu a krásně zabarvuje a zima již 
klepe na dveře. Mou povinností je Vás opět po půl roce seznámit s tím, co se událo, a zároveň co nás 
v následujícím čase, tím myslím do konce roku, čeká.

Máme za sebou relativně klidný 
rok, ale nemyslím tím, že bychom 
zaháleli.

Absolvovali jsme více než dvě 
desítky ostrých výjezdů. Převážně 
se jednalo o technickou pomoc, ve 
smyslu popadaných stromů přes 
místní komunikace, úniky ropných 
látek, asistence u dopravních nehod 
(řízení dopravy), a samozřejmě 
i požáry. A jak všichni víme, počasí 
v Jizerských horách je velice vrtkavé 
a tak si pro nás připravilo malou 
zkoušku v podobě vichřice, která 
se přes Liberecký kraj přehnala 29. 
října. První žádost o pomoc jsme 
obdrželi v 7:00 hod a poté jsme již 
zasahovali po celý den. Jednalo se 
o 22 mimořádných událostí. Nešlo 
však pouze o popadané stromy přes 
komunikace a přetrhané elektrické 
vedení, ale také o ucpané propustky 
pod komunikacemi, kvůli čemuž 
docházelo k následnému zatopení 
sklepních prostor různých objektů. 
Vzhledem k tomu, že v drtivé většině 
nebyla zajištěna dodávka el. energie, 
museli jsme používat elektrocentrálu. 
K poslední události jsme vyjížděli 
v 16:30 hod. Jednalo se o strom přes 
komunikaci v katastru Liberce. 

Ale nejenom tímto směrem míří 
činnost naší jednotky. Účastníme se 
také spousty akcí pro školky a školy. 

Nemám na mysli jenom naší školu, 
ale dojíždějí za námi školy z širokého 
okolí, pro které děláme různé ukázky 
naší techniky i praktických doved-
ností a osvětu o požární bezpečnosti. 
Velice úzce spolupracujeme s ČČK 
pod vedením Kateřiny Havlové, 
s nímž se účastníme soutěží Mladých 
zdravotníků a zároveň se tak zdoko-
nalujeme v tomto oboru.

V letošním roce jsme pro Vás 
uspořádali dvě již tradiční akce, 
Pálení čarodějnic a Ukončení prázd-
nin s hasiči. Za Vaši účast na těchto 
akcích moc děkujeme. Hasiči Janov 
nad Nisou se stali nedílnou součástí 
spousty dalších akcí, jako Jizerské 50, 
kde řídíme provoz na všech křižovat-
kách a komunikacích v Bedřichově 
a zároveň provozujeme úschovnu 
lyží. Velkou měrou se také podílíme 
na pořádání Janovského jarmarku, 
dále zajímavého závodu Dobývání 

ztraceného záchranáře a v nepo-
sledním případě je to Janovských 
11 a 19 km.

Dobrovolní hasiči se také věnovali 
úklidu místních komunikací v naší 
obci a úklidu všech autobusových 
zastávek. V poslední době jsme pro-
řezali náletové stromy na zapome-
nutém hřbitově v Loučné. Ne všichni 
měli z tohoto kácení radost. Nicméně 
bych těmto lidem rád vzkázal, že 
zeleň se na hřbitov vrátí. 

Skončila nám také sportovní 
sezona našeho týmu, který s časem 
22:00 vteřin obsadil krásné páté 
místo z celého podniku FNC. Kluci 
těmto závodům věnují spousty osob-
ního volna a to jak na tréninky, tak 
na samotné závody, za což jim patří 
velké uznání a poděkování. Do příští 
sezony bych jim chtěl osobně popřát 
hodně štěstí a úspěchů. 

Tuto cestou bych rád také moti-
voval další kluky a holky, nejenom 
z naší obce, kteří by se chtěli stát 
našimi členy, aby za námi přišli 
do hasičárny, ve které se scházíme 
každý poslední pátek v měsíci.

PS – Když byla tato zpráva o čin-
nosti napsána a odeslána, nikdo 
netušil, že nás bude čekat takto 
náročný zásah v katastru obce Bed-
řichov. Dne 17. 11. 2017, v 19:22 hod, 
nám byl vyhlášen požární poplach. 

SDH Janov nad Nisou
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MŠ Janov nad Nisou
Když jsem si četl SMS, co se kde stalo, 
musel jsem se podívat dvakrát! Hoří 
Šámalova chata v Jizerských horách! 
Díky tomu, že nám byl pořízen 
nový svolávací systém, který umož-
ňuje vyhlásit tuto informaci všem 
členům výjezdové jednotky během 
pěti vteřin, sešli jsme se v hasičárně 
v rekordním čase a všichni jsme 
k dané věci přistupovali velice odpo-
vědně. Z garáží jsme vyjížděli pět  
minut po vyhlášení poplachu. Připo-
jili jsme se v Janově hned za jednotku 
HZS LK. Na místo jsme dorazili 

současně a okamžitě začali hasební 
práce. V duchu jsem byl rád, že není 
zasažena hlavní část Šámalky, ale 

„jen“ zadní technická část. V danou 
chvíli bylo z objektu evakuováno 46 
lidí, včetně malých dětí, kteří našli 
zázemí v evakuačním autobusu HZS. 
Hned jsme se vystrojili do dýchací 
techniky a vstoupili s členy HZS do 
hořícího objektu. Prostor byl celý 
zakouřený a nepřehledný. Pohybovat 
se tak v něm bylo velice složité. Díky 
termokamerám, které má k dispozici 
jednotka HZS, se podařilo ohniska 

včas odhalit a uhasit s minimál-
ními škodami. Mám osobní radost 
z toho, že se nám podařilo uchránit 

„ŠÁMALKU“ pro další generace.

Vzhledem k tomu, že se již blíží 
konec roku a samozřejmě čas vánoc, 
dovolte mi prosím, abych Vám všem 
popřál krásné a klidné prožití těchto 
svátků a do nového roku hodně štěstí, 
zdraví a spousty úspěchů,  nejenom 
v soukromém životě, ale i v tom pro-
fesním.

Radek NAGY, Jitka NAGYOVÁ

Projektové vzdělávání ve školce
Již v minulém článku jsem psala, že ve školce pracujeme podle tematických projektů. Projekt, který vytváříme, 
trvá i několik měsíců, je velmi propracovaný a všechny činnosti se prolínají. Projektové vzdělávání má mnoho 
výhod: děti se do problematiky naplno ponoří, vzdělávání je baví, to, co se učíme, si pamatují, protože si vše 
zároveň prožijí. Má ale i nevýhody – a to je velmi náročná příprava na vypracování plánů a pomůcek. To nám 
však nevadí, děláme to pro děti rády, a když pak vidíme, jak jsou děti nadšené a jak se do školky těší, tak to 
je pro nás ta nejlepší odměna.

Pro letošní školní rok jsme vypra-
covaly hned dva projekty. Ve třídě 
Pulečků (děti 2-4leté) jsme vytvo-
řily projekt s názvem RÁKOSNÍČEK 
a ve třídě Žabek (děti 4-6 leté) jsme 
připravily projekt s názvem KVAK 
A ŽBLUŇK JSOU KAMARÁDI. 

Ačkoliv jsou to projekty dva, je lehké 
z názvů poznat, že to je vlastně projekt 
jeden – oba se týkají vody, studánky 
(vždyť naše školka „Studánka“ je), 
vodních živočichů a žab. Od září jsme 
probírali život ve vodě, vývoj žáby, hra-
jeme si na vodní živočichy, malujeme 
je, vyrábíme, hrajeme si na žabí kon-
certy… V rámci projektu jsme na konci 
října navštívili Ekocentrum v Jablonci 

nad Nisou, kde nám vytvořili ekolo-
gický program o žabách, a to byste se 
divili, co ty naše děti o žabách všechno 
věděly. Oba projekty nám zabraly dva 
měsíce, ukončili jsme je na konci října. 
A hned navazujeme dalšími dvěma 
projekty. U Pulečků máme projekt 
s názvem VYKUTÁLENÝ MELICHÁ-
REK a u žabek projekt s názvem KRA-
KONOŠ. A opět stejný model. Dva pro-
jekty a vlastně jeden – tedy život v lese. 
Chystáme se probrat lesní zvířata, 
stromy, lesní plody, počasí a vše co se 
k lesu vztahuje. Budeme se zabývat les-
ními skřítky. Vytvoříme si i netradiční 
oslavu svátků – letos k nám na nadílku 
nepřijde Mikuláš a čert, ale lesní skří-

tek, a se skřítky oslavíme i lesní Vánoce. 
Naším cílem je představit dětem i jiné 
zvyky, vždyť vánoční stromeček ozdo-
bený jablky a ořechy může být také 
krásný. Moc se na ty netradiční Vánoce 
těšíme.

Jak vidíte, milí čtenáři, ačkoliv 
v každé třídě děláme zdánlivě něco 
jiného, učíme se vlastně to stejné, aby-
chom mohli spolupracovat vzájemně 
ve třídách, pomáhat si a dělat společné 
akce. Děkuji všem učitelkám i ostat-
ním zaměstnancům za práci, za vytvo-
ření skvělé atmosféry ve školce a přeji 
všem krásné zakončení letošního roku.

Alena Putzová
zástupkyně pro MŠ
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ZŠ Janov nad Nisou

Informace ze školy
Školní rok 2017 / 2018 ve škole začal v  pondělí 4. září 2017. Do první třídy přišlo šestnáct prvňáčků, společně 
s námi je přivítala paní Marie Blahoutová za SPOZ a Mgr. Daniel David starosta obce. Děti dostaly drobné dárečky 
od SPOZu a Svazu žen v Janově nad Nisou. Celkem do školy nastoupilo 152 dětí. Složení zaměstnanců příspěvkové 
organizace je stabilní, ke změně došlo pouze ve složení pedagogického sboru základní školy.

Pedagogický sbor základní školy: 
1. třídu vede Mgr. Lenka Vondrová, 
2. třídu Mgr. Jana Garčeková, 3. třídu 
Mgr. Gabriela Nováková, 4. třídu 
Mgr. Pavla Michková a 5. třídu Mgr. Kate-
řina Šípalová. Třídním učitelem v 6. třídě 
je Mgr. Lukáš Blažej, v 7. třídě Mgr. Martin 
Semecký, který zastoupil za dlouhodobě 
nemocného Mgr. Petra Chlupa a učí 
fyziku a zeměpis. Třídní učitelkou 8. třídy 
je Mgr. Petra Davidová a 9. třídu vede 
Mgr. Adam Kulich. Bc. Věra Mindlová 
vyučuje v letošním školním roce 
německý jazyk. Vedoucí vychovatelkou 
ve školní družině je Alexandra Trojáková, 
školní klub vede L. Blažej. Ve škole máme 
zřízené čtyři pozice asistenta pedagoga 
a to ve 2., 5., 6. a 7. třídě, a pozici osobního 
asistenta v 5. třídě. Zástupce ředitele je 
Mgr. Hana Ticháková, školníkem Jaro-
mír Janda, který ke konci kalendářního 
roku odchází do důchodu a vystřídá ho 
nová paní školnice.

Zaměstnanci mateřské školy: 
zástupce ředitele pro mateřskou školu 
je Alena Putzová. Děti vzdělávají paní 
učitelky Iva Voháňková, Hana Fuch-
sová a Tereza Šťastná. Máme i asistenta 
pedagoga v mateřské škole, školnicí je 
Klára Martinovská. 

Školní stravování pro základní 
a mateřskou školu: vedoucí stravování 
je Renata Mádlová pro obě školská zaří-
zení, vedoucí kuchařka je Gabriela Kýč-
ková Holá, další kuchařky jsou Petra 
Šefrová a Dana Kuncová. Jídelníček pro 
děti je vyvážený a zdravý, jsou zařazo-
vána méně tradiční jídla v rámci zdravé 

výživy, bezmasé pokrmy, luštěniny, 
saláty, ovoce a zelenina, jídlo je nápa-
dité a pro děti školního věku vhodné.

I v letošním školním roce probíhá 
celoroční školní projekt „Náš kraj“ pro 
1. stupeň ve všech vyučovacích před-
mětech a dlouhodobý školní projekt 

„Liberecký kraj“ pro 2. stupeň, který 
bude trvat vždy čtyři roky.  Žáci budou 
i letos navštěvovat divadelní předsta-
vení pro ně připravená v městském 
divadle v Jablonci nad Nisou. I letos se 
zúčastňují olympiád a soutěží v jednot-
livých vyučovacích předmětech. Škola 
je zapojena do programu „Školní mléko“ 
a „Ovoce do škol“, stejně tak do projektu 

„Hodina pohybu navíc“ pro děti z 1. a 2. 
třídy, které navštěvují školní družinu. 
Na začátku školního roku začalo při 
škole pracovat deset různých zájmových 
kroužků a tři sportovní oddíly Školního 
sportovního klubu. ŠSK organizuje, 
již sedmnáct let, pro sportovně zalo-
žené žáky závody na horských kolech 
Decathlon cup Bedřichov a také Krajské 
kolo v běhu na lyžích družstev AŠSK. 

Plánů na letošní školní rok máme 
mnoho, např. návštěvy praktických 
chemických pokusů v SUPŠS  Železný 
Brod v rámci projektu „Podpora pří-
rodovědné gramotnosti v Libereckém 
kraji“. Dále vyučování pracovních čin-
ností v dílnách SPŠS Jablonci nad Nisou 
Belgická ul., kam dojíždí chlapci 6. a 7. 
ročníku v rámci projektu TECH UP – 
zvyšování technických dovedností 
žáků v Libereckém kraji. Žáci se zapo-
jují do soutěží vzdělávacích i sportov-

ních a uměleckých. Náš pěvecký sbor 
(pod vedením Aleny Putzové) vystoupí 
v neděli 3. prosince 2017 v loučenském 
kostelíku na zahájení adventu.

 Naplánovaná je také Vánoční burza 
ve čtvrtek 14. 12. 2017 v 15:00 hodin 
v prostorách základní školy, kde děti 
nabídnou své výrobky k prodeji rodi-
čům a každému, kdo přijde do školy. 
Výtěžek této akce půjde do Záchranné 
stanice v Liberci, kterou děti před 
časem navštívily. Tímto vás za všechny 
zúčastněné srdečně zvu na tyto akce.

Projekt „Podpora vzdělávání na 
ZŠ a MŠ Janov nad Nisou“ na období 
od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 byl schválen 
a od ledna 2018 budeme čerpat peníze 
(celkem 846 000 Kč na vzdělávání pe-
dagogických pracovníků, na školní 
asistenty a na doučování žáků ohrože-
ných školním neúspěchem).  Žádost na 
projekt „Výzva č. 47“ s názvem „Děti 
ze školy se domluví ve světě“ v rámci 
IROP (integrovaný regionální operační 
program) a MAP (místní akční plán 
vzdělávání) je v jednání, čekáme na 
jeho schválení.

Závěrem bych chtěla poděkovat zři-
zovateli školy za nově zrekonstruovaný 
dvůr před mateřskou školou a školní 
jídelnou a také za opravu parkovacích 
míst u školy pro její zaměstnance. Další 
informace a aktuální zprávy o škole 
naleznete na www.zsjanovjbc.com.

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

Mgr. Jana Tomešová, ředitelka školy
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Informace pro občany

Bezpečnost seniorů
Nestaňte se i Vy obětí podvodníků! 

Pachatelé podvodů si seniory vybírají účelově jako své 
oběti neboť senior je pro něj velice snadná „kořist“. Senior 
bývá velmi často osamělý, sociálně izolovaný, bez kontaktu 
s okolním světem, velmi důvěřivý a přátelský. Proto uvítá 

„příležitost“ si s někým popovídat. Senior se stává snadnou 
obětí i proto, že mívá zpomalené reakce, bývá méně pohyb-
livý nebo zcela nepohyblivý.

Podvodníci ke své činnosti využívají různé legendy:

1. Vrácení přeplatku za elektřinu, vodu…
2. Řemeslníci nabízející služby
3.  Pracovníci pojišťoven, elektráren… nabízející nové 

smlouvy
4. Lékaři
5. Podomní prodejci (deky, nádobí, potraviny)
6. Montéři, revizoři elektřiny, vody, plynu
7. Kominíci
8. Pracovníci úřadů a organizací
9. Příbuzní v nouzi, legenda "vnuk"
10. Osoby v krizi vyžadující pomoc
11. Falešný kriminalista, policista

V současné době se stále častěji objevuje legenda s pra-
covním názvem "vnuk". Podvodníci používají výmluvu na 
rodinného příslušníka v nouzi, nejčastěji právě vnuka. Pod-
vodník zavolá seniorům a vydává se za vnuka nebo jiného 
rodinného příslušníka s tím, že je v nouzi, měl nějakou 
nehodu a nutně potřebuje finanční výpomoc. Údajný vnuk 
se samozřejmě nemůže z nejrůznějších důvodů pro peníze 
dostavit osobně, proto posílá svého „kamaráda“. Bohužel 
není vyjímkou, že důvěřivý senior v obavě o svého rodin-
ného příslušníka peníze cizímu člověku dá.

Zde připomínáme několik základních rad, jak se nestát 
obětí protiprávního jednání:

1. Nikoho nepouštějte do domu ani bytu!
2. Nikdy neotevírejte dveře, nevíte-li  jistě, kdo je za nimi!
3.  Při požadavku na finanční pomoc pro rodinné přísluš-

níky (i telefonickou formou) vždy ověřujte jejich pravost 
přímo u rodinných příslušníků, kteří se mají dle poža-
davku nacházet v tísni!

4.  Nechte si vždy prokázat totožnost osoby, průkaz firmy 
a telefonicky ověřte, zda jejich pracovník má vykoná-
vat danou práci u Vás. (Osobu, ale v žádném případě 
nevpouštějte domů!).

5.  Nikdy nepodepisujte žádné smlouvy a jiné dokumenty, 
nechte si čas na rozmyšlenou a poraďte se s důvěryhod-
nou osobou (dobrý známý, soused, člen rodiny, lékař, 
ošetřovatelka apod.).

6.  Osobu s legendou přeplatků hned odmítněte, přeplatky 
se nikdy nevyřizují touto formou! Kontaktujte policii.

7.  Pořiďte si kukátko, které Vám umožní dobře si návštěv-
níka prohlédnout!

8.  Instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží 
dveře jen pootevřené a některé věci tak můžete vyřídit 
bezpečněji!

9.  Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí (např. 
výhry v loterii) a výhodných koupí – v naprosté většině 
jde o podvod!

10.  Udržujte dobré vztahy se sousedy v domě - napište 
si jejich telefonní čísla, v případě potřeby bývá jejich 
pomoc nejrychlejší!

V případě, že máte podezření, že se po domě či vašem 
okolí pohybuje nějaký podvodník nebo zloděj, neváhejte 
a kontaktujte policii prostřednictvím tísňové linky 158.

nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Dnes tyto vizitky můžete jako sběratel koupit na různých 
místech nejen v Česku, na Slovensku, v Polsku, Německu, 
ale i třeba v Norsku.

Novinkou pro nejmenší sběratele je SECRET BOOK –
knížka s pověstmi z našeho regionu. Děti putují po svém 
okolí a sbírají vizitky (SECRET CARD) a pověsti do 
svého deníčku. Mimo deníčku dostanou děti i mapu se 
společenskou hrou, kam si lepí kupónek z již navštívených 
míst.

Turistické vizitky aneb fenomén, který dobývá svět
Po večerech si mohou třeba s rodiči zahrát hru 

putování po pověstech a alespoň na chvíli zapomenout 
na počítače a telefony.

U nás na obecním úřadě na Janově si můžete zakoupit 
pověst Milovník hub a Mariánský zázrak v Karlově. Na 
Bedřichově Černá čihadla a Zázrak na Olivetské Hoře. Více 
vám neprozradím, nechám vás hledat další tajemná místa.

Přeji spoustu zábavy při hře.
Michal S.
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Sport v Janově

Jizerská magistrála se přibližuje i pro obyvatele Hraničné
První sníh už nám předznamenává zimu. Přestože ho ještě není dost k zahájení strojové úpravy lyžařských 
stop, připravuje se Jizerská magistrála na zahájení sezóny. Pro ty, kteří se už nemohou dočkat, přinášíme 
první informace o novinkách pro sezónu 2017/2018.

Jak jistě víte, Jizerská magistrála 
zasahuje také do Janova nad Nisou 

– i když doposud tím bylo myšleno 
víceméně jen napojení nástupního 
místa u Kapličky v Hraběticích. 

Nyní je připraveno významné 
prodloužení tras v lokalitě Vyso-
kého hřebene. Díky spolupráci s Lesy 
České Republiky, s.p., které provedly 
rozsáhlé opravy lesních cest, může 
rolba nejen projet od parkoviště na 
Maliníku k Hašlerově chatě, ale nově 
může pokračovat hlouběji do lesa po 
Křížové cestě, pokračovat po Příkré 
až na rozcestí U buku, poté kolem 
Tlusté jedle a zpátky po Gahlerově 

cestě. Vznikne tak okruh dlouhý při-
bližně 10 km, na který bude možné 
nastoupit třeba právě u Hašlerovy 
chaty, a který si lze libovolně pro-
dloužit přestupem na tradiční trasy 
na druhé straně silnice. 

Hraničná tak samozřejmě nemůže 
konkurovat zavedeným nástupním 
místům. Pro místní tak ale vzniká 
nová možnost vyrazit do stopy pěšky, 
nebo se tudy vrátit z výletu, bez nut-
nosti nechat auto na placeném parko-
višti. 

Zároveň můžeme očekávat, že 
nově upravované cesty nebudou tak 
frekventované, takže si zde přijdou 

na své i ti, kteří preferují ticho lesa 
a volnou cestu před sebou.

Stejně jako v minulých letech 
bude pravidelná úprava Jizerské 
magistrály zahájena v závislosti na 
sněhových podmínkách a po před-
chozí domluvě s Lesy ČR, Správou 
CHKO Jizerské Hory a Povodím Labe. 
Pokud vyrazíte dříve, dbejte prosím 
zvýšené opatrnosti, v některých úse-
cích může dosud probíhat těžba. 

Aktuální informace o zahájení 
sezóny a následně o plánovaných 
a provedených úpravách budou zve-
řejňovány na www.jizerskaops.cz 
a na facebookovém profilu.

Skipasy se slevou  
na zimní sezónu 2017/2018

Jako již v  loňském roce, nabídla SKI  Bižu s.r.o  místním možnost nákupu skipasů pro děti za 
zvýhodněnou cenu. Skipas je platný v areálech Severák i Bedřichov. Nabídka zahrnuje i večerní 
lyžování. Skipas je nepřenosný, s fotkou 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 01.11.2011 2.200 Kč 1.400 Kč 500 Kč

7–15 let
narozen do 01.11.2002 3.900 Kč 2.200 Kč 1.000 Kč

16–18 let
narozen do 01.11.1999 4.800 Kč 2.800 Kč 1.000 Kč
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Cvičení s dětmi

Sport v Janově

Tělocvična prošla v tomto roce 
rekonstrukcí, je nově vymalovaná 
a vybavená novými radiátory a osvět-
lením. Na programu je především 
cvičení na dětské říkanky a písničky. 
Cvičení zpestřujeme různými pomůc-
kami, jako jsou míče, balónky, stužky, 
padák nebo obruče. Na závěr hodiny 
stavíme dětem opičí dráhu. Cvi-
čení je vhodné pro všechny děti od 
1 roku do 4 let a příspěvek za jednu 
lekci je symbolických 20 Kč, slou-
žících hlavně k pokrytí nákladů za 
pronájem tělocvičny. Tento rok nám 
hodně „cvičenců" odešlo do školky 
a tak budeme rádi za každého nového 
zájemce. Pokud tedy chcete strávit 
s dětmi aktivní a zábavné dopoledne, 
rádi Vás kdykoliv uvítáme mezi námi. 
Více informací získáte na mailu barbo-
rajarolimova@seznam.cz, nebo na tel.  
777 587 311.

Barbora Jarolímová

Každé úterý od 9.00 do 10.00 se v malé tělocvičně v budově bývalé školní družiny a jídelny, Hraničná č. p. 247, 
koná cvičení rodičů s dětmi. 

Janovských 11 a 19 km
Již tradičně poslední říjnovou sobotu, 28.10. 2017 se konal za podpory 
obce Janov nad Nisou a Libereckého kraje 42. ročník běhu a turistického 
pochodu ČSOB Janovských 11 a 19 km ELEVEN, memoriálu Vráti Zajíčka. 
Také letos tento běh  uzavřel projekt ČSOB „Na Zdraví“.

Poděkovat bychom touto cestou 
chtěli všem partnerům a pořadatelům 
za jejich celoroční práci. Díky patří 
také provozovateli Janovské soko-
lovně, janovské o.p.s. za poskytnuté 
zázemí. 

I přes velmi nepříznivé počasí, 
které v den závodu panovalo – tep-
lota byla pouhých 8 °C, bylo zataženo 
a dešťové přeháňky provázely celý 
závod - jsme na startu všech kategorií 
přivítali více než 900 závodníků. I jim 

patří dík za účast a těšíme se na vidě-
nou poslední říjnovou sobotu v roce 
2018.

Organizační tým  
Janovských 11 a 19 km

www.11a19.cz
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Sport v Janově / Advent

V Janovské Sokolce trénují malí gymnasti  
a nově vzniká i fotbalový kroužek!

Nápady, zájem rodičů, ochota a nadšení pro věc! To všechno jsme dali v Janově nad Nisou dohromady a od nového 
školního roku nám v Janovské Sokolce funguje nový kroužek malých gymnastů a gymnastek. Děti trénují s úžasným 
nadšením a navíc, dobrý nápad nezůstal jen mezi těmi Janovskými, ale dojíždí i děti z nedalekého Jablonce nad Nisou.

O malé budoucí gymnasty a gym-
nastky se staráme ve dvou, společně 
s Lenkou Sejnovou, která je hlavní tre-
nérkou, díky svým dlouholetým zku-
šenostem  s vedením gymnastického 
oddílu ve Sport Parku Liberec. Moje 
zkušenosti s gymnastikou sahají hlu-
boko do dětských let a tak mají malí 
sportovci záruku kvalitního tréninku. 

Rádi bychom ovšem zdůraznili, že 
naprosto úžasná a jedinečná je i spolu-
práce s maminkami malých zapálenců 
pro gymnastiku. Ty se totiž tréninků 
samy aktivně účastní a jsou k ruce. 

Například při stavění i uklízení 
nářadí, což je nezanedbatelná  a hlavně 
fyzicky i časově velmi náročná část 
jednotlivých tréninkových hodin. 

Takže se sluší říct, velmi děkujeme, 
milé matky!

A že se „start“ malých, možná 
budoucích gymnastických „es“ obešel 
bez větší finančních investic? To 
se nám podařilo zařídit i díky vaší 
pomoci.  Letité nářadí, které už celé 
roky nikdo nepoužíval jsme oprášili 
a znovu uvedli „do života“. 

Samozřejmě dál plánujeme v rámci 
rodičovské pomoci renovaci jednotli-
vých kousků. Například kladinu slíbil 
obrousit a nalakovat tatínek Pavel Svo-
boda za což mu předem děkujeme.  

Nic z toho by ovšem nebylo možné 
realizovat bez pochopení a vstřícného 
postupu samotného vedení Janovské 
OPS. Tady bychom velmi rádi poděko-
vali panu řediteli Mlejnkovi.

Ptáte se co bude dál? Na Sokolce 
jsme všichni spokojení a doufáme, že 
se nám povede výběr kroužků i dál 
rozšířit. Dalším, který už brzy vznikne 
bude kroužek mladých fotbalistů. 
Trenéra jsme zajistili a je už jen na 
vás, abyste se podívali, jestli náhodou 
nemáte doma fotbalového nadšence 
a přivedli ho do Sokolovny.

Nábor budoucích fotbalových 
hvězd v Janově nad Nisou právě pro-
bíhá! Zavolejte panu Jaroslavu Bene-
šovi na tel. 774 624 636 a dozvíte se 
podrobnosti o kroužku.

Už teď se na další malé spor-
tovce těšíme a ještě jednou díky všem, 
kterým není jedno co se u nás v Janově 
děje a navíc jsou ochotni přiložit ruku 
k dílu a pomáhat!

Velké díky!
Vendula Pospíšilová 

trenérka a matka!


