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Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního Zpravodaje Janov-
ské radnice v roce 2018. V krátkosti Vás informuji o nej-
důležitějších usneseních schválených na jednáních 
Zastupitelstva Janova nad Nisou.

 • �Na�prosincovém�jednání�ZO�usnesením�č.�116/2017�ZO�
schválilo�nový� cenový�výměr� za� sběr,� odvoz�a�odstra-
nění�komunálního�odpadu�platný�od�1.�1.�2018.�Usnese-
ním�č.�117/2017�jmenovalo�ZO�do�správní�rady�Janovské�
o.p.s.�pana�Kryštofa�–�za�Sokol�Janov�n.�N.,�paní�Bürgero-
vou�a�pana�Kittela�za�obec�Janov�nad�Nisou.�Usnesením�
č.�118/2017�jmenovalo�ZO�do�dozorčí�rady�Janovské�o.p.s.�
pana�Kulicha� �za�obec� Janov�nad�Nisou,�pana�Davida�
a�pana�Jelínka�za�TJ�Sokol�Janov�nad�Nisou.�Usnesení�
č.�119�–�122�se�týkala�odměn�pro�neuvolněné�členy�ZO.�
Usnesením� č.� 123/2017� schválilo� ZO� podání� žádosti�
na� projekt� „� Snížení� energetické� náročnosti� bytového�
domu�č.p.�180�Hraničná,�Janov�nad�Nisou“�do�37.�výzvy�
Integrovaného� regionálního� operačního� programu�
s�názvem�Energetické�úspory�v�bytových�domech�II.�

 • �Na� prvním� jednání� ZO� v� roce� 2018� schválilo� ZO�
usnesením� č.� 1/2018� rozpočet� na� rok� 2018� jako� schod-
kový.� Takto� schválený� rozpočet� představuje� příjmy�
22� 344� 616,-�Kč,� výdaje� celkem� 31� 862� 600,24�Kč�finan-
cování� +� 9� 517� 984,24� v� tom:� zapojení� prostředků�

Informace ze Zastupitelstva
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Slovo starosty
Vážení obyvatelé Janova,,
opět se po půl roce potkáváme prostřednictvím tohoto 
úvodníku. Rád bych zde shrnul nejen uplynulé měsíce, 
ale i končící čtyřleté volební období.

V� celém� Janově� se� podařilo� dokončit� řadu� investic�
–� k� nejzásadnějším� patřila� rekonstrukce� školky� včetně�
sloučení�školní�jídelny,�díky�které�mohla�být�původní�bu-
dova�družiny�a�jídelny�zrekonstruována�na�bytový�dům.�
Proběhla�i�řada�menších�stavebních�akcí,�zejména�oprav�
–�rekonstrukce�herních�prvků�na�Berkově�louce,�dokonče-
ní�postupných�oprav�hřbitovní�zdi,�výměna�svítidel�ve-
řejného�osvětlení�při�hlavní�komunikaci,�výměna�střešní�
krytiny�na�budově�radnice,�nová�střecha�na�budově�kul-
turáku,� nový� povrch� některých� místních� komunikací�
(např.�odbočka�z�Loučné�na�Hraničnou�u�zastávky�Modrý�
Dunaj,�strmá�silnička�k�sokolovně),�revitalizace�veřejného�
prostranství�před�radnicí�a�za�přilehlou�zastávkou,�úpra-
va�dvora�školky.�Naši�hasiči�mají�kompletně�repasované�

auto�a�k�údržbě�obce�bylo�pořízeno�nové�užitkové�vozidlo.�
Daří�se�udržet�zájem�prodejců� i�veřejnosti�o�náš�znovu-
obnovený� jarmark� a�přivítali� jsme� i� naše�olympioničky,�
jak�se�dočtete�dále.�Na�některé�z�těchto�akcí�se�podařilo�
sehnat�dotace,�takže�se�toho�zvládlo�z�rozpočtu�podpořit�
o�to�víc�–�třeba�činnost�místních�spolků�a�různé�kulturní�
či�sportovní�akce,�které�pořádají.

Prázdniny�jsou�už�na�dohled,�práce�ale�nekončí.�Ještě�
letos�bude�opravena�místní�komunikace�kolem�Epochy�
a�chystá�se�zateplení�bytového�domu�Hraničná�180.�Spolu�
s�hlavní�turistickou�sezónou�bude�otevřena�připravovaná�
turistická�stezka.�A�samozřejmě�i�letos�si�Vás�za�celý�tým,�
který�se�na�přípravě�jarmarku�podílí,��dovolím�pozvat�na�
Janovský�jarmark,�který�proběhne�v�sobotu�23.�6.�2018�na�
Berkově�louce.

Myslím,�že�toho�není�málo,�co�se�od�posledních�voleb�
povedlo�dotáhnout�do�konce.�Rád�bych�proto�srdečně�po-
děkoval� nejen� zastupitelům�za� korektní� spolupráci,� ale�
i�Vám�všem�ostatním,�kteří�jste�věnovali�svůj�čas�a�energii�
tomu,�aby�se�nám�tu�žilo� lépe.�Přeji�Vám�klidné�prožití�
prázdnin�a�dovolených,�spoustu�nových�zážitků�a�stále�
dobrou�náladu.

 Daniel David

minulých�let�+�10�517�992,24�Kč,�splátky�dlouhodobých�
závazků�–�1�000�008,00�Kč.�Usnesením�č.�11�a�12/2018�
snížilo�ZO�prodejní�cenu�dopravního�automobilu�AVIA�
A�31K�4�z�15.000,-�Kč�na�7.500,-�Kč.�Usnesením�č.�13/2018�
schválilo� nákup� osobního� automobilu� FIAT�DUCATO�
2.S�JTD�COMBINATO�4X4�od�SH�ČMS-SBORU�DOBRO-
VOLNÝCH�HASIČŮ�Janov�n.�N.�za�cenu�1�Kč�a�pověřilo�
starostu�podpisem�kupní�smlouvy.�Pravidla�pro�posky-
tování�finančních�příspěvků�z�rozpočtu�obce�Janov�nad�
Nisou� 2018� schválilo� ZO� usnesením� č.� 14/2018.�Násle-
dovala�usnesení�o�schválení�podmínek�a�vyhlášení�pro-
gramu�k�předkládání�žádostí�o�dotaci�na�činnost�i�na�vol-
nočasové�aktivity.�Podání�žádosti�pod�názvem�„Oprava�
komunikace� Janov� nad� Nisou� 2018“� do� Dotačního�
fondu�Program�2.1�–�Program�obnovy�venkova�ve�výši�
620.000,-� Kč� (požadovaná� výše� dotace� je� 186.000,- Kč)�
odsouhlasilo�ZO�usnesením�č.�17/2018.

 • �Na�únorovém� jednání�ZO�se�po�bodu�prodej�majetku�
dostalo�na� řadu� schválení� nákladů�na�vodné� a� stočné�
v� roce� 2017� a� následně�usnesením� č.� 22/2018� cen� vod-
ného�a�stočného�na�rok�2018.�Cena�vodného�činí�33,79�Kč�
/m3�s�DPH�a�stočné�33,25�Kč/m�3��s�DPH.

 • �Na� jednání� v� březnu� 2018� bylo� usnesením� č.29/2018�
schváleno�poskytnutí�neinvestiční�účelové�dotace�z�roz-
počtu�obce�v� rámci�dotačního�programu�Volnočasové�
aktivity�v�Janově�nad�Nisou�2018�níže�uvedeným�žada-
telům�o�dotaci�na�projekt�ve�výši:
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 • �Usnesení� č.� 31/2018� � ZO� schválilo� finanční� dar� pro�
Hospic� sv.� Zdislavy,� darovací� smlouvu� a� pověřilo� sta-
rostu� obce� jejím� podpisem.�Usnesením� č.� 33/2018� ZO�
schvaluje�přílohu�č.�1�Zřizovací� listiny�ZŠ�a�MŠ� Janov�
nad�Nisou,�přísp.�organizace.�U�školy�ještě�zůstaneme.�
ZO� jmenovalo� Mgr.� Marii� Bürgerovou� a� pana� Pavla�
Khaila� za� členy� školské� rady� při� ZŠ� a�MŠ� Janov� nad�
Nisou,�p.o.

 • �Na� školské� notě� pokračujeme� i� v� dubnu� –� usnesením�
č.�40/2018�ZO�schvaluje�účetní�závěrku�ZŠ�a�MŠ�Janov�
n.N.,p.o.� za� rok� 2017.� Dále� výsledek� hospodaření� této�
organizace�ve�výši�+�19�278,82�Kč.�Souhlasí�s�převedením�
zlepšeného�výsledku�hospodaření�ve�výši�+�9�147,82�Kč�
do� rezervního� fondu� školy� a� nařizuje� příspěvkové�
organizaci� převedení� částky� +10� 131,-� Kč� /snížené�
výdaje�na�mandatorní�položky/�zřizovateli�školy.�Stejně�
tak� nařizuje� převedení� částky� +14� 045,-� Kč� /odpisy/�
z� fondu� reprodukce� majetku� zřizovateli� školy.� Usne-
sením�č.� 43/2018�ZO�schvaluje�podmínky�a�vyhlášení��
programu�k�předkládání� žádostí� o�dotace� na� volnoča-
sové�aktivity�v�Janově�nad�Nisou�–�2.kolo.�O�poskytnutí�
dotace� z� rozpočtu� obce� ve� výši� 5.000,-� Kč� pro�Nadaci�
Ivana�Dejmala�pro�ochranu�přírody�rozhodlo�ZO�usne-
sením�č.�44/2018.

 • �30.� května�byl�na�5.� jednání�ZO�usnesením�č.� 52/2018�
schválen�Závěrečný�účet�obce�Janov�nad�Nisou�za�rok�
2017� a� Zpráva� o� výsledku� přezkoumání� hospodaření�
obce� za� rok� 2017� bez� výhrad� a� zároveň� vzalo� ZO� na�
vědomí,�že�nebyly�zjištěny�žádné�závažné�chyby.�Usne-
sením� č.� 53/2018� schválilo� ZO� Účetní� závěrku� obce�
k�31.�12.�2017.�Jelikož�se�blíží�komunální�volby,�ZO�sta-
novilo�usnesením�č.�54/2018�počet�členů�Zastupitelstva�
obce�pro�příští� volební� období� 2018� –� 2022�na� 9� členů.�
Na�konci�loňského�roku�byl�proveden�průzkum�zájmu�
o� kompostéry.� Zájem� byl� poměrně� velký,� ale� i� tak� by�
Janov� nad�Nisou� nedosáhl� na�minimální� výši� dotace.�
Bylo�nutné�se�spojit�ještě�s�nějakou�jinou�obcí.�Vzhledem�
k�tomu,�že�v�rámci�Mikroregionu�Jizerské�hory�se�jedná�
o� 5� obcí,� není� problém�dosáhnout� na�minimální� výši�
dotace.�Usnesením�č.�55/2018�Zo�souhlasilo�s�realizací�
projetu� „Kompostéry� pro� občany� Mikroregionu� Jizer-
ské�hory“�na�katastru�obce�Janov�nad�Nisou.

 • �Další�jednání�ZO�se�uskuteční��27.06.2018�a�tímto�jste�na�
něj�srdečně�zváni.

 • �Zároveň�bych�Vám�všem�chtěla�popřát�krásné�léto�plné�
pohody�a�sluníčka.

Renata Mádlová

žadatel sídlem/ bydlištěm IČ/datum 
nar.

projekt výše  
podpory

Spolek�přátel�obce�Janov�n.�N. Janov�n.�N.�448 60253541 Advent 10.000,-�Kč

Muzeum�skla�a�bižuterie U�Muzea�398/4,�Jablonec�n.�N. 00079481 Mariánská�pouť 6.667,-�Kč

R.F. Janov�nad�Nisou Letecký�den 5.000,-�Kč

M.S. Janov�nad�Nisou 1973 Čarodějnice 8.000,-�Kč

TJ�Sokol�Janov�n.�N. Janov�nad�Nisou�504 44223692 Turnaj�přátelství 7.333,-�Kč

TJ�Sokol�Janov�n.�N. Janov�nad�Nisou�504 44223692 Silvestrovský�turnaj 2.750,-�Kč

TJ�Sokol�Janov�n.�N. Janov�nad�Nisou�504 44223692 Janov�OPEN 5.833,-�Kč

TJ�Sokol�Janov�n.�N. Janov�nad�Nisou�504 44223692 Volejbalový� turnaj� žen� -�
12.5.

7.333,-�Kč

TJ�Sokol�Janov�n.�N. Janov�nad�Nisou�504 44223692 Volejbalový� turnaj� žen� -�
13.10.

7.333,-�Kč

Janovských�11�a�19�km Janov�nad�Nisou�535 22608737 Janovských� 11� a� 19� km,�
běh�a�turistický�pochod

12.333,-�Kč

Žadatel Adresa Počet členů Výše podpory

Školní�sportovní�klub�v�Janově�n.N. Janov�nad�Nisou�374,�468�11 70 17�500�Kč

TJ�Sokol�Janov�nad�Nisou Janov�nad�Nisou�504,�468�11 129 30�000�Kč

Český�svaz�žen�ZO�Janov�n.N. Loučná�91,�468�11� 
Janov�nad�Nisou

34 8�000�Kč

SKI�Janov-Bedřichov Loučná�90,�468�11�Janov�n.N 53 15�000�K

 • �Usnesením�č.�30/2018�ZO�rozhodlo�o�poskytnutí�účelové�neinvestiční�dotace�z�rozpočtu�obce�v�rámci�dotačního�pro-
gramu�Podpora�činnosti�NNO�v�Janově�n.N.�2018�následujícím�žadatelům:



Zpravodaj janovské radnice / 4

Informace pro občany

Ohlédnutí
Vážení přátelé, spoluobčané a sousedé,
dovolte mi se zamyslet, jestli cíle, které jsme nabízeli v  našem programu „Pro lepší Janov“, jsme aspoň 
částečně za naše volební období splnili. Naší hlavní snahou bylo udržet prosperující obec, vrátit jí zpátky 
malebný vzhled a vdechnout život, který si zaslouží.

Podali� jsme� několik� desítek�
návrhů/bodů� jednání� zastupitel-
stva,�jak�vylepšit�Janov,�jen�některé�se�
podařilo�prosadit.�Takto�dopadly�naše�
hlavní�programové�cíle:
•� Byly� realizovány� parkové� úpravy�

v� centru� Janova� nad� Nisou� díky�
Petru�Mlejnkovi,�kterému�se�poda-
řilo� sehnal� schopného� zahradníka�
a�zajistit�vše�potřebné.�Samozřejmě�
jsme�měli� souhlas� ostatních� zastu-
pitelů,� aby� tato� změna� prošla,� při-
spěli�tedy�formou�zvednutí�ruky.

•� Zimní� údržbu� vlastními� silami�
(zakoupením�traktoru)�jsme�svými�
dvěma�hlasy�nepřehlasovali,�zastu-
pitelé�dle�našeho�názoru�nesmyslně�
odsouhlasili� zakoupení� náklad-
ního� auta� kat.� N1� s� třístranným�
sklápěčem�a�pohonem�4x4.

•� Vybudování� infocentra� bude� úkol�
pro�další�období.

Z� dalších� cílů� jsme� prosazovali�
a� našli� jsme� společnou� cestu� s� ostat-
ními�v�sociální�oblasti�–�aby�těm�obča-
nům,�kteří�by�žádali�o�byt�zvláštního�
určení� pro� seniory� a� osoby� se� zdra-
votním�postižením,�obec�částečně�při-
spívala� na� částku� 50.000,-� Kč,� kterou�
požaduje� Jablonec.� Vznikla� ústní�
dohoda�o� tom,�že�příspěvek�bude�ve�
výši�počtu�let�trvalého�pobytu�v�obci.

Při� řešení� využití� budov� kina�
a� kulturního� domu� se� naše� názory�
s�ostatními�zastupiteli�setkaly�pouze�
u� kulturního� domu,� kdy� se� z� půdní�
části� vybuduje� krásný� přednáškový�
sál�a�ze�spodní�části�byty.

Dlouhodobý� cíl�dostat� areál� Soko-
lovny� z� krizového� stavu� se� podařil�
v� rekordně� krátkém� čase,� s� velkým�
nasazením� ředitele� JANOVSKÉ� o.p.s.�
Petra� Mlejnka.� Ještě� zbývá� několik�
věcí�dokončit,� ale�už�nyní� je� ze� soko-
lovny� moderní,� soběstačný� areál� na�

úrovni.� I�když�dle�Petrova�vyjádření�
tato� zkušenost� přinesla� i� hořkost�
a� zklamání� z� poznání,� že� Janováci�
netáhnou�za� jeden�provaz� a�když� se�
něco�daří,�začne�se�politikařit,�a�tudíž�
nejde� o� věc� jako� takovou.�Možná� se�
někomu� nelíbí� Petrův� způsob� vyjad-
řování�a�řešení,�ale�věřte,�kolik�energie,�
úsilí�a�zapálenosti�do� této�věci�vložil.�
Důležité�jsou�výsledky,�ne?

Proto� mi� dovolte� na� závěr� malé�
poděkování�–�já�za�sebe�Ti�Petře�děkuji�
za� společnou� práci� v� zastupitelstvu�
a�chci�Ti�říci,�že�si�Tě�vážím�a�děkuji,�
že�jsme�se�potkali.

Když� se� ohlédnu� za� naší� prací�
v� zastupitelstvu� a� komisích,� byla�
chvílemi� psychicky� velice� náročná,�
protlačit�v�tak�malém�počtu�dvou�lidí�
naše� návrhy� a� poukázat,� že� některé�
postupy� nejsou� správné,� byl� nadlid-
ský�úkol.�Ale�snažili�jsme�se…

Mgr. Marie Bürgerová 

Jak to bylo s filmováním doopravdy…
Vážení čtenáři, na podzim se v Janově natáčelo. Jednalo se o audiovizuální dílo s názvem Čarodějnice. Filmování 
pro německou televizi ZDF zprostředkovala společnost WILMA FILM s.r.o. z Prahy.

Televiznímu�štábu�se�zalíbil�právě�
střed� Janova� nad� Nisou� pro� svou�
autentičnost,� nezasaženou� moder-
ními�prvky.�Kde�všude�probíhalo�natá-
čení,� jste�si� jistě�všimli.�Místa�musela�
být� poupravena� tak,� aby� odpovídala�
době�natáčeného�příběhu.�Roku�1988.�

Nejednalo� se� tedy� o� událost� z� let�
dávno� minulých,� která� se� v� Janově�
opravdu� udála,� jak� bylo� mylně� uve-
deno�v�minulém�Zpravodaji.

Proč�právě�název�Čarodějnice?�Jde�
prý�o�zajímavou�zápletku.�Budou�nale-
zeny�tři�oběti�–�ženy.�U�každé�z�nich�se�

najde� malá� soška� čarodějnice.� Vyšet-
řuje� to�policie�ze�západního� i�východ-
ního� Německa.� Tolik� stručně� k� ději.�
Více� mi� prozrazeno� nebylo.� Jakmile�
se�dozvím�termín�vysílání�na�televizi�
ZDF�v�Německu,�budu�Vás�informovat.

Marie Blahoutová

Novinky v Janovské sokolovně

Za uplynulé období od ledna 2018 jsme provedli opravu 
a doplnění chybějících a shnilých parket sportovní haly. 
Dále jsme vyklidili padesátiletý nepořádek na půdě 
a  ve sklepě (celkem šest plných kontejnerů), opravili 
a  vymalovali chodbu na ubytovně. Zároveň jsme tam 
položili nový koberec. Děkujeme všem za dobrou práci!
Veškeré informace o  sokolovně, obsazenosti haly, atd. 
najdete na www.janovskaops.net. Přijďte se podívat 
nebo si zasportovat.

Petr Mlejnek, ředitel JANOVSKÁ o.p.s.

Zpráva o činnosti Komise péče o krajinu

Pokračujeme v započatém ozelenění a zkrášlení Janova. 
Po obou parcích před radnicí a  poštou, lipové aleji, 
turistické stezce Trniště, byl realizován prořez turistické 
cesty od Farských k Jiskrům. Letos ještě bude následovat 
úprava prostoru Modrý Dunaj, hřbitova v Loučné. Možná 
dojde i  na parkové úpravy za hřbitovní zdí směrem 
k Jiskrům a prostoru za zastávkou vedle Chvalinů. 

Petr Mlejnek
Předseda Komise péče o krajinu
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Zpráva o činnosti SDH Janova nad Nisou
za 1. pololetí 2018

Dobrý den, vážené dámy, pánové, drazí občané. Je mou milou povinností Vás opět po půl roce přivítat 
a seznámit Vás s činností našeho sboru a naší výjezdové jednotky.

Než� se� rozepíši� o� mimořádných�
událostech,� které� naše� jednotka�
musela� řešit,� tak�mi� prosím� dovolte�
zmínit�první�kulturní�akci�v�naší�obci�
a� tím� není� nic� jiného� než� PÁLENÍ�
ČARODĚJNIC� na� Berkově� louce.�
V� letošním� roce� jsme� měli� po� třech�
letech� velké� štěstí� na� počasí� a� bylo�
to� vidět� i� na� hojné� účasti,� z� čehož�
jsme� měli� velikou� radost.� Hranice,�
kterou� jsme� pro� Vás� postavili,� měla�
základnu�4�x�4�m�a�vysoká�byla�4,8�m.

Máme� za� sebou� také� několik�
mimořádných�událostí.�První�z�nich�
přišla� hned� v� lednu,� a� to� 18.� 1.� ve�
20:15�hod.�Jednalo�se�o�spadlý�strom�
na� autobusové� zastávce� v� katastru�
Liberce,�konkrétně�v�Rudolfově.�Tato�
událost�se�obešla�bez�zranění.�Druhá�
událost�se�stala�dne�30.�1.�v�15:15�hod.�
Jednalo� se� o� požár� sazí� v� komíně�
v� katastru� naší� obce.� Třetí� událost,�
na� kterou� naše� jednotka� vyjížděla,�
se� udála� dne� 7.� 4.� v� 5:10� hod.� Jed-

nalo�se�o�požár�v�domově�důchodců�
u� přehrady.� Naštěstí� se� nejednalo�
o�nic�závažného�a�naše�jednotka�byla�
během� jízdy� k� zásahu� vrácena� zpět�
na�základnu.�Ke�čtvrté�události�jsme�
vyjížděli� dne� 10.� 4.� v� 17:00� hod.� Jed-
nalo�se�o�požár�trávy�v�katastru�obce�
a�pátou�událostí�pak�byl�požár�osob-
ního� automobilu� v� katastru� Janova.�
Jak�je�vidět,�tak�jsme�v�první�polovině�
roku�rozhodně�nezaháleli.

Naše� jednotka� se� také� zúčastnila�
dvoudenního� cvičení,� které� bylo�
zaměřeno� na� techniku� zásahu� při�
zdolávání� rizikových� požárů.� První�
den� probíhala� teoretická� část� na�
učebně�a�nácvik�ovládání�proudnice.�
Druhý� den� jsme� jeli� do� Raspenavy,�
kde� se� nachází� tzv.� trenažér� (kontej-
ner).� V� kontejneru� se� nachází� velká�
pec,� kde� se� rozdělá� oheň.� Teplota�
uvnitř�činila�od�80�do�800�°C.�V�těchto�
podmínkách�se�nacvičují�různé�tech-
niky� vstupu� do� hořícího� objektu,�

a� zároveň,� jak� se� v� něm� pohybovat.�
Pro� nás� to� byla� veliká� zkušenost.�
Déle�jsme�se�účastnili�nácviku�plnění�
BAMBIVAKU,�zavěšeného�pod�vrtul-
níkem� na� letišti� v�Hodkovicích� nad�
Mohelkou.� Také� došlo� k� doplnění�
odborné� způsobilosti� našich� členek�
a�člena�o�nosiče�dýchací�techniky.�

Dobrovolní�hasiči�se�také�věnovali�
úklidu�obce�-�očistili�místní�komuni-
kace� a� otočku�autobusu,� a�dále�ukli-
dili�všechny�autobusové�zastávky�od�
samoobsluhy�až�do�Loučné.

Na� závěr� mé� zprávy� bych� Vás�
všechny,� a� mám� na� mysli� nejenom�
JANOVÁKY,�ale�i�širší�veřejnost,�pozval�
na� JANOVSKÝ� JARMARK,� který� se�
koná� dne� 23.� 6.� 2018� od� 9.00� hodin�
a� kde� jinde,� než� opět� na� BERKOVCE.�
Moc� se�na�Vás� těšíme�a�doufejme,� že�
počasí�nám�zachová�i�nadále�přízeň.

Radek Nagy
Velitel JSDHO Janova nad Nisou

 Jitka Nagyová
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Shrnout� své� znalosti,� zkušenosti,�
dovednosti�či�zájmy�na�dvě�strany� je�
někdy� nadlidský� úkol.� Zvlášť,� když�
má�CV� zaujmout� personalistu,� který�
drží� v� rukou� za� den� strukturou� stej-
ných�životopisů�desítky.�„Napsat�kva-
litní� životopis� je� jedním� z� hlavních�
kroků�při�hledání�práce.�Proto�s�nad-
sázkou� tvrdíme,� že� hledání� práce� je�
práce.�Internet�nabízí�tisíce�vzorů,�jak�
životopis� sestavit,� strukturovat,� do�
jaké� šablony� ho� nazdobit.� Jenže� ve�
finále� nelze� jeden� životopis� poslat�
všem� personálním� oddělením,“� pro-
zrazuje� Petra� Smíšková,� poradkyně�
libereckého� Centra� Kašpar.� Každé�
výběrové� řízení� nese� svá� specifika,�

HLEDÁNÍ PRÁCE JE PRÁCE, NALEZENÍ  
TÉ DOBRÉ PRÁCE JE PAK UMĚNÍ

která� je� potřeba� respektovat,� sezná-
mit�se�s�nimi�a�pečlivě�na�ně�reagovat�
a� životopis� jim� přizpůsobit.� „Nikde�
přece� není� psáno,� že� životopis� musí�
obsáhnout� celý� náš� život.� Je� v� něm�
potřeba� zdůraznit� to� podstatné,� co�
se�pro�danou�pozici�hodí,� co� zaměst-
navatel� požaduje� a� od� potenciálního�
zaměstnance� na� nabízené� pozici� oče-
kává,“�dodává�Petra�Smíšková.��

CV� 21.� století� je� hlavně� stručné,�
strukturované,� vyplatí� se� kreativita�
a� někdy� i� sázka� na� jinou� než� písem-
nou�formu.�Dnes�slaví�úspěchy�video-
životopisy�a�vlastní�prezentace�na�pro-
fesních� sociálních� sítích.� „V� Centru�
Kašpar� lidem� velmi� rádi� pomůžeme�

s�přípravou�životopisu�i�motivačního�
dopisu.�Navíc�nabízíme� různé�kurzy�
pro� přípravu� na� samotný� pracovní�
pohovor�a�nástup�do�práce.�O�pomoc�

u�nás�může�požádat�kdokoliv,�kdo�
nejen�práci�hledá,�ale�i�ten,�kdo�ji�touží�
změnit,� či� se� v� zaměstnání� potýká�
s� předsudky� či� nezdravým� prostře-
dím,“�říká�Jiří�Andrle,�který�tak�dopl-
ňuje�myšlenku�Centra�Kašpar,�že�hle-
dání�práce�je�práce�a�je�běžné�si�nechat�
poradit�od�odborníků.

Za�13�let�svého�působení�v�Liberec-
kém�kraji�pomohlo�k�dobré�práci�Cen-
trum�Kašpar�na�1300�lidem.

Centrum Kašpar, z. s.
Kašparova 73, 463 12,  

Liberec – Vesec
telefon: +420 739 037 527
www.centrum-kaspar.cz

V� Centru� Kašpar� poskytují� kom-
plexní� služby,� které� lidem� pomáhají�
najít�tu�správnou�cestu�v�kariéře

a� porozumět� své� momentální�
životní� situaci.� Jednou� z� pomůcek�
karierní�poradkyně�jsou�profesní�

a� osobnostní� testy,� které� lidem�
zapojeným�do�projektů�nabízí�zdarma.�
„Jedná� se� o� soubory� otázek,� díky�

kterým�zjistíte�vaše�schopnosti,�osob-
nostní� zaměření� a� preference.� Testy�
vyplníte�na�počítači.�Na�ně�navazuje�
osobní� interpretace� s� konzultantkou,�
která�vám�objasní,�co�znamená�výsle-
dek�vašich� testů.�Odnesete� si� zážitek�
z�vlastního�sebepoznání“,�říká�karierní�
poradkyně�Simona�Zemanová.�

Výsledky� testů� a� další� vzájemně�
propojené� služby,� které� Centrum�

Kašpar�nabízí,�pomáhají�lidem�najít�to�
nejlepší�zaměstnání.�Protože�správná�
práce�ovlivňuje�celou�řadu�dalších�fak-
torů�a�osobního�života�každého�z�nás.�
„Právě� teď� je� nejlepší� doba� pro�

změnu.� Ta� nemusí� nutně� vyústit�
ve� výpověď� ze� stávajícího� zaměst-
nání,�zlepšovat�osobní�podmínky�lze�
i�jinak,“�říká�Zemanová.

Centrum� Kašpar� je� jediná� regio-
nální� organizace,� kterou� při� řešení�
zaměstnanosti� zajímají� perspektivy�
všech� zúčastněných.� Školený� perso-
nál�pomáhá�od�roku�2005�lidem�najít�
správné�místo�na�trhu�práce�a�usiluje�
o�to,�aby�se�firmy�rozvíjely�v�souladu�
s�potřebami�svých�zaměstnanců.��Do�
Otevřené� poradny� v� Jablonci� nad�
Nisou� se� objednávejte� telefonicky�

739� 037� 527� nebo� emailem� petra.
smiskova@centrum-kaspar.cz.� Více�
informací� hledejte� na�www.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

Co odstartuje pomyslný maraton při hledání práce? Sepsání dobrého životopisu. Ať tento dokument označíme 
anglickým pojmem resume nebo latinsky curriculum vitae, zkráceně CV, stále je jeho cíl jednoznačný – shrnuje 
náš dosavadní život, především ten profesní. Historie psaní osobních životopisů sahá až do 15. století a jeho 
podoba se za staletí výrazně proměnila.

Chodit do práce s radostí je přáním každého z nás. Tlustou čáru za špatným rozhodnutím mohou lidé udělat 
právě teď. Centrum Kašpar pomáhá lidem lépe porozumět tomu, pro jaký typ práce mají nejlepší předpoklady. 
V jakém zaměstnání se budou cítit dobře, kde uplatní své přednosti i zkušenosti.

PRÁVĚ TEĎ JE ČAS 
NAJÍT RO SEBE TO NEJLEPŠÍ

Do Otevřené poradny na pobočkách v Liberci či Jablonci nad Nisou se lze objednat telefonicky 739 037 527  
nebo emailem petra.smiskova@centrum-kaspar.cz. Více informací hledejte na www.centrum-kaspar.cz.
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Postřehy Obecní policie
Jaro je již v plném rozpuku a teploty jsou spíše letní a tak Vás všechny zdravíme po dlouhém zimním období.

Povedená� loňská� zima,� ze� které�
měl� radost�nejeden� lyžař,�přinesla�do�
naší�horské�oblasti�plno�turistů.�Stalo�
se�nám,�že�o�některých�víkendech�byl�
tak� velký� nápor� lyžařů,� že� jsme� byli�
nuceni�uzavřít,�a�to�i�na�několik�hodin,�
příjezdovou� komunikaci� ze� směru�
od� České� chalupy� k� Sedlu�Maliníku.�
Kapacita� parkovišť� byla� zcela� zahl-
cena�vozidly,�včetně�přilehlých�komu-
nikací.�Spousta�řidičů�nerespektovala�
zónu�zákazu�stání�v�obci�a�své�miláčky�
zaparkovali� v� místě,� kde� je� to� zaká-
záno,�za�což�byli�následně�odměněni.

Během� dlouhého� zimního� období�
jsme� několikrát� asistovali� při� doprav-
ních�nehodách,�kdy�jsme�řídili�provoz�
na�pozemních�komunikacích�a�při�této�
činnosti� jsme� plně� využili� naše� nové�
radiostanice,� se� kterými� jsme� velice�
spokojeni.

Některé� dny� jsme�museli� urgovat�
Krajskou� správu� silnic� Libereckého�
kraje�k�ošetření�některých�nesjízdných�
komunikací.

V� měsíci� dubnu� jsme� přijali� ozná-
mení� o� podnapilém� muži,� který� se�
pohyboval� v� komunikaci� a� svým�
jednáním� ohrožoval� nejen� sebe,� ale�
i� ostatní� účastníky� silničního� pro-
vozu.�Po�příjezdu�hlídky�na�místo�bylo�
zjištěno,� že� podnapilý�muž� se� ubyto-
val� v� jedné� z� čekáren�MHD�a� zde� si�

i�připravil�nemalé�pohoštění.�Z� tašky,�
kterou�měl�při�sobě,�vybalil�plno�jídla,�
jako� salámy,� sýry,� sušenky,� bonbony,�
alkohol,�atd.�Jednalo�se�o�staršího�muže�
(bezdomovce),� který� u� sebe� neměl�
žádný�doklad�totožnosti,�a�proto�bylo�
hlídkou� rozhodnuto� o� jeho� předve-
dení� na� obvodní� oddělení� Policie�ČR�
Mšeno�k�prokázání�totožnosti.

Dále�jsme�v�tomtéž�měsíci�obdrželi�
obdobné� oznámení,� kdy� se� u� hlavní�
komunikace� potácel� muž,� který�
následně� upadl� a� zůstal� ležet� u� kraj-
nice.�Námi�bylo�na�místě�zjištěno,�že�
muž�usnul�v�důsledku� své� silné�pod-
napilosti.�Rovněž� se� jednalo� o� bezdo-
movce�z�Jablonce�nad�Nisou.

Během�zimního�období�jsme�v�naší�
obci� prováděli� několik� odchytů� psů.�
Ne�vždy� se�nám�podařilo� zjistit�maji-
tele�psa�a�ten�pak�musel�být�převezen�
a� umístěn� do� útulku� pro� opuštěná�
zvířata.� Nezodpovědným� majitelům�
čtyřnohých�miláčků�pak�hrozí�nemalé�
finanční� výdaje� a� případně� i� pokuta�
z�naší�strany.

Z�jara�jsme�našli�u�komunikace�na�
Hraničné� v� blízkosti� pomníku� větší�
plastový� box,� ve� kterém� se� nachá-
zela�vystrašená�koťata.�Nálezem�jsme�
byli� zcela� otřeseni� a�nedokázali� jsme�
pochopit,� jak� se� někdo� může� tako-
výmto�způsobem�zbavit�živých�a�krás-

ných� tvorů.� I� tyto� chlupáče� jsme�byli�
nuceni� umístit� do� městského� útulku�
v�Liberci.

Tak�jako�každý�rok�jsme�byli�požá-
dáni�o�námětovou�přednášku�o�práci�
obecních� a� městských� policií� naší�
základní� školou.� Žáky� obou� stupňů�
jsme�naší�ukázkou�zaujali,�za�což�jsme�
sklidili�velký�potlesk.

Po� dobu� zimního� období� došlo�
opět� k� poklesu� kriminality� v� našem�
rajónu� a� to� i�Vaší� zásluhou,� že�nejste�
neteční�a�všímáte�si�svého�okolí.�V�této�
souvislosti� provádíme� namátkové�
kontroly�Vašich�nemovitostí� i�rekreač-
ních�objektů.

Na� závěr� Vám� přejeme� mnoho�
zdaru� do� života� v� našem� Janově.�
Pomoc�při�řešení�problémů,�se�kterými�
se� na� nás� můžete� obracet,� je� samo-
zřejmá.

S pozdravem Vaši strážníci  
Honza a Aleš

 

V prosinci 2017 oslavili manželé Milan a Marie Palenčárovi zlatou svatbu. 

Zdá�se�to�neuvěřitelné,�že�uplynulo�půl�století�od�chvíle,� 
kdy�se�mladík�Milan�a�slečna�Maruška�rozhodli�nastoupit� 

společnou�cestu�životem�právě�v�Janově�nad�Nisou.

Významné životní jubileum

Vážení manželé, děkujeme Vám za vše dobré, co jste pro naši obec a její občany vykonali. Nebylo 
toho málo. Ze srdce Vám přejeme zdraví, pohodu, aby Vaše krásné dny – jež jste spolu prožili – 
trvaly věčně. Váš příkladný život je bohatý vzpomínkami a vzpomínka – jak praví český básník 
Josef Václav Sládek - „je nejbezpečnější zárukou lásky“.

Za SPOZ Marie Blahoutová
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SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU A ŘEŠENÍ KONTEJNEROVÝCH STÁNÍ
V současné době je v Janově sedm pravidelně používaných kontejnerových stání na tříděný odpad a na klece 
pro označené pytle – Loučná, Hraničná před školkou, u kostela v Janově nad Nisou, u samoobsluhy v Janově, 
v Hraběticích u Arniky, na Velkém Semerinku (v lomu) a na Vyšehradě.

Svoz� a� třídění� odpadu� je� všudy-
přítomným� problémem.� Ne� všichni�
občané� a� podnikatelé� platí� poplatky�
za�odpady.�Všichni�ho�však�produkují�
a�pak� řeší� nerudovskou�otázku,� kam�
s�ním.�Řešení� je�bohužel� jednoduché.�
Platící� ho� odkládají� do� svých� popel-
nic,� pytlů� a� kontejnerů� na� tříděný�
odpad.�Neplatící� ho� odkládají� na� nej-
bližší�vhodné�místo,�což�jsou�klece�na�
označené�pytle,�kontejnery�na�tříděný�
odpad�popř.�vedle�nich.�

A� ostatní� za� to� musí� platit.� Janov�
ročně� doplácí� téměř� čtvrt� milionu�
korun�za�odvoz�odpadu.�A�to�jsme�na�
tom�ještě�dobře.�V�Lučanech�či�Josefově�
Dole�to�jsou�částky�pohybující�se�mezi�
300-500� tis.� Kč,� což� není�málo.� Obec�
nemá� mnoho� možností,� jak� nepla-
tící� donutit,� aby� se� finančně� podíleli�
na� likvidaci� odpadů.� Občany� může�
pouze�vyzvat,�ale�nemůže�je�potrestat.�
Podnikatelé�uzavírají�smlouvy�přímo�
s� komunálními� službami� a� obec� ani�

oficiálně� neví,� kdo�má� smlouvu� uza-
vřenou�a�kdo�ne.

Kontejnerová�stání�jsou�velmi�pou-
žívána� i� turisty.� Pokud� je� používají�
správně,� budiž.� Často� jsou� ale� klece�
zaplněny�neoznačenými�pytli� s�odpa-
dem� po� báječném� víkendu,� starým�
nábytkem,� zbytky� po� malování,� sta-
vebních�úpravách.�Stání�tak�spíše�při-
pomínají�malé�skládky�odpadů.

Zajíždění� k� některým� stáním� je�
rovněž� někdy� dosti� nebezpečným�
manévrem,� který� ohrožuje� životy�
ostatních.� Speciálně� v� Loučné� auta�
najíždí� do� protisměru� a� parkují� na�
zastávce�autobusu.�

Z� výše� uvedených� důvodů� jsme�
pro� zastupitelstvo� začali� chystat�
návrh� na� změnu� umístění� a� skladby�
kontejnerových�stání.�Cílem� je�vytvo-
řit�jedno�velké�centrální�stání�snadno�
a�bezpečně�přístupné.�K�dispozici�by�
měly� být� všechny� kontejnery� na� tří-
děný�odpad�–�papír,�plast,�sklo,�textil,�

elektrozařízení� a� to� v� dostatečném�
množství.� Díky� velikosti� a� umístění�
by�se�toto�stání�mělo�stát�hlavním�pro�
turisty.

Jako� nejvhodnější� místo� jsme� vyti-
povali�půdní�depozit�v�Loučné.�Ostatní�
stání� budou�minimalizována� a� přesu-
nuta�tak,�aby�nebyla�okamžitě�viditelná�
pro� náhodně� projíždějící.� Stále� ale�
budou�dostupná�místním�obyvatelům.�
Rádi� bychom� stání� řešili� i� po� archi-
tektonické� stránce,� aby� se� nejednalo�
pouze�o�shluk�plastových�kontejnerů.�

Návrhy� na� umístění� a� designové�
koncepce�budou�umístěny�na�interne-
tových�stránkách�obce,�aby�se�občané�
s� nimi� mohli� seznámit� a� vznést� pří-
padné�připomínky.

Nebude� se� jednat� o� malé� inves-
tice.� Věříme,� že� se� postupně� podaří�
kontejnerová� stání� přeměnit� na� části�
obce,�které�budou�sloužit�svému�účelu�
a� zároveň� se� za� ně� nebudeme�muset�
stydět.

Setkání s olympioniky (olympioničkami)
Dne 22. března proběhlo na janovské radnici setkání občanů a olympioniček z Pyeong Changu Veroniky 
Vítkové a Markéty Davidové. 

Po slavnostním přivítání a ocenění olympioniček proběhla přátelská debata mezi občany a olympioničkami. Zde 
jsme se mohli dozvědět, kolik párů lyží si na takovouto akci berou, kolik „alchymistů“ se stará o lyže, co je to jeden 
cvak, jak jsou velké terče… nebo jak je to se stravováním či praním. Pak přišlo to hlavní – Veronika nám představila 
medaili z olympiády za 3. místo ve sprintu a Markéta za 1. místo z juniorského mistrovství světa 2018. Děvčata se 
dlouho, dlouho podepisovala a fotila s občany a dokonce nám do ruky půjčila své medaile.

Co dodat. Přejeme Veronice a  Markétě mnoho dalších sportovních úspěchů a  třeba se na radnici někdy znovu 
setkáme a necháme si představit další medaile.

Michal Surkov
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Sport v Janově

Vážení Janováci
Chtěl bych vás pozdravit jako soused přes kopec a také využít příležitost a dodatečně poděkovat vašemu 
starostovi za pozvání na uplynulý 42. ročník závodu Janovských 11 a 19 km.

Podzimní� pozvání� od� vašeho� sta-
rosty�Dana�Davida�mě�opravdu�potě-
šilo,� jsem�rád,�že� jsem�mohl�poblaho-
přát�vítězům�a�předat�medaile.�Velmi�
oceňuji,�kolik�závodníků�tato�tradiční�
akce� pravidelně� láká� a� samozřejmě�
také� vysoce� hodnotím� práci� pořada-
telů,� která� je� velmi� dobrou� vizitkou!�
Vím,�o�čem�mluvím,�pořádáme�různé�
akce,� například� s� kolegy� v� továrně�
DETOA� každoroční� Týden� české�
hračky� a� mnozí� jistě� znáte� závod�
S� veteránem� za� krtečkem,� který�
s� námi� pořádají� Přátelé� historických�
strojů� Železný� Brod.� Takže� ještě�
jednou�skládám�poklonu�všem,�kteří�
se�podílejí� a�po� leta�podíleli�na�orga-

nizování�závodů.�Hlavně�pak�Vráťovi�
Zajíčkovi,�na�kterého�rád�vzpomínám.�

Ke� sportu� a� Jizerkám� mám� silný�
vztah,� je� to� moje� srdeční� záležitost.�
Závodnímu� lyžování� se� věnuji� od�

malička,� jako� dorostenec� jsem� získal�
stříbro� na� Mistrovství� ČSR� v� kom-
binaci,� bronz�ve� slalomu�a�ve� sjezdu�
čtvrtou�příčku.�V�dalších� letech� jsem�
u�lyžování�zůstal,�pracoval� jsem�jako�
vlekař� na� Špičáku� a� rekreačně� lyžuji�
dodnes.�V�Albrechticích�jsem�si�nako-
nec� splnil� sen� a� vybudoval� lyžařský�
areál.��

V�podzimních�volbách�budu�opět�
kandidovat�do�zastupitelstva�Albrech-
tic,� kde� působím� třetí� období� ve�
funkci�starosty�a�v�senátních�volbách�
budu�obhajovat�mandát�jako�koaliční�
kandidát�ODS�a�hnutí�Starostové�pro�
Liberecký�kraj.�Máme� tedy� s�Danem�
mnoho� společného,� řešíme� podobné�
problémy�a�stejné�věci�nás�také�zlobí.�
Proto�jsem�si�jistý�pokračováním�naší�
dobré�spolupráce,�na�kterou�se� těším.�
Závěrem� vás� srdečně� zvu� k� nám�
do� Albrechtic,� například� do� našeho�
Muzea�výroby�dřevěných�hraček.

Jaroslav Zeman
Senátor za obvod 35 – Jablonecko a Semilsko
Starosta Albrechtic v Jizerských horách  

Malé gymnastky a gymnasti v Janově

A� čeho� jsme� dosáhli?� � Všechny�
děti� si� zlepšily� koordinaci!� Trošku�
jsme� je� potrápili� při� protahování,�
lehkou� akrobacii� zvládají� levou�
zadní,�skáčou�jak�srnky,�ale�hlavní�je,�
že�je�naše�tréninky�baví�a�chodí�na�ně�
s�nadšením.�

Pro� oživení� rutiny� chodíme�
za� hezkého� počasí� trénovat� i� ven,�
na� Staráč� nebo� na� trampolíny�
na� Bobovku.� To� ale� zdaleka� není�
všechno,� dalším� velkým� zážitkem�
pro� naše� talentované� svěřence� byly�
i� časté� návštěvy� gymnastické� arény�
ve� Sport� parku� v� Liberci.� Tady� se�
setkali� nejen� s� opravdovým� profesi-
onálním� gymnastickým� prostředím�
a�zázemím,�ale�i�s�dalšími�gymnasty�

Za chvilku nám končí školní rok a  s  ním i  první rok fungování našeho kroužku gymnastiky. Máme radost, 
že se všem našim dětem cvičení líbí a do příštího roku budeme vstupovat se stejnou sestavou s jakou jsme 
minulý rok začali. To znamená, že hurááá, nemáme žádný odpad!!!

a� parkurovými� skokany,� kteří� jsou�
pro�ně�velkým�vzorem.

Já� sama�mám�radost� z� toho,� jaká�
se� nám� na� Sokolce� vytvořila� parta,�
a�to�nejen�z�dětí,�ale�i�z�rodičů,�kteří�
nám� velmi� pomáhají.� Děkuji� za�
pomoc� a� trpělivost� hlavně� naší� tre-
nérce�Lence�a�z�rodičů�jmenovitě�Kátě�
Šípalové�za�pravidelnou�podporu�na�
všech� trénincích…� fyzickou� i� psy-
chickou.

Chci� poděkovat� i� vedení� Janov-
ské�o.p.s.�za�vlídný�přístup�k�našemu�
kroužku�a�taky�hlavnímu�zásobovači,�
naší�Denise!

Těším�se�na�další�sezónu.�
Vendula Pospíšilová
trenérka a matka!
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Svaz žen / Jizerské hory

Svaz žen
Vážení čtenáři, jak jistě dobře víte, v  Janově nad Nisou pracuje 
aktivně Český svaz žen. Janovské členky se scházejí každé druhé úterý 
v měsících od září do června – v prostorách bývalé vinárny v radnici.

Na�svá�setkání�zveme�hosty,�kteří�
nám� připraví� zajímavé� tematické�
přednášky� či� reportáže� z� různých�
koutů� světa.� Společně� slavíme� Den�
žen�a�vyrážíme�na�krásné�výlety.�Také�
se� drobným� dárečkem� podílíme� na�
zpříjemnění� prvního� školního� dne�
pro�naše�nejmenší�žáčky�–�prvňáčky.�

Chtěla� bych� touto� cestou� podě-
kovat� zastupitelům� obce� Janov� nad�
Nisou� za� přidělení� dotace� na� čin-
nost� naší� organizace� v� roce� 2017�
a� také�v� roce�2018.�Získané�finanční�

prostředky� využíváme� k� nákupu�
drobných� dárečků� pro� hosty,� děti�
účinkující� na� našich� setkáních,� pro�
prvňáčky.� Za� zbytek� pořádáme� pra-
videlně�zájezdy.

V� loňském� roce� jsme� uskutečnily�
zájezd� na� zámek� Loučeň� a� do� Podě-
brad.� Na� zámku� Loučeň� se� právě�
konala� třídenní� výstava� starých�
i�nejnovějších�automobilů.�Pro�drahé�
vstupné�jsme�ho�nenavštívily.�V�Podě-
bradech� jsme� měly� objednanou� pro-
jížďku�lodí�na�soutok�Labe�s�Cidlinou.�

Počasí�nám�přálo�po�dobu�projížďky.�
Po�druhé�hodině�se�zatáhlo�a�začalo�
pršet.� Proto� jsme� již� nedalekou� roz-
hledu� Martina� nemohly� navštívit�
a� vydaly� jsme� se� na� zpáteční� cestu.�
Déšť�nás�provázel�až�domů.

Letos�máme� naplánovaný� zájezd�
na�začátek�června.�Pojedeme�se�podí-
vat� na� hrad� Houska� a� do� blízkého�
okolí.� Doufám,� že� nám� bude� počasí�
přát� a� zájezd� se� vydaří.� V� letošním�
roce� máme� také� možnost� exkurze�
do� Senátu� České� republiky.� Termín�
bude�oznámen�v�naší�vývěsní�skříňce�
a�tak�zájemce�prosím,�aby�ji�sledovali.

Jak� jsem� již� napsala,� scházíme� se�
každé� druhé� úterý� v� měsíci� mimo�
letních� prázdnin.� Pokud� by� některá�
z�Janovaček�měla�zájem,�zveme�ji�mezi�
nás.� Potřebujeme� naše� řady� omla-
dit.�Většina�z�nás� je�už�v�pokročilém�
věku�a�pro�udržení�organizace,�potře-
bujeme� mezi� sebe� mladší� ročníky.�
Budeme�se�těšit�na�shledání�s�Vámi.

Za ČSŽ Frková Jana
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Pojďte slavit s námi!

27. března
PADESÁT (A VÍC) LET S JIZERSKÝMI HORAMIKnihkupectví Fryč
Povídání s Miloslavem Nevrlým, Siegfriedem Weissem a  Romanem Karpašem
k 50. výročí CHKO Jizerské hory.

1. dubna
JARO V EKOCENTRUOldřichov v Hájích
Seznámení s životem a ochranou obojživelníků, exkurze k Šolcovu rybníku, prohlídka
migračních bariér a tvořivé dílny s velikonoční tematikou.

Jizerka | 6. května
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVUKřižany | 4. - 5. května
Vycházka s posloucháním hlasů a pozorováním ptáků, ukázky kroužkování, hry pro děti
na téma námluvy a hnízdění a mnoho dalšího.

27. května
PROCHÁZKA ZA UPOLÍNYKořenov, Jizerka
Botanická vycházka nejen za erbovní rostlinou CHKO Jizerské hory.

9. - 10. června
VÝPRAVA DO DIVOČINYJizerské hory
Dvoudenní komentované putování s průvodcem mimo turistické trasy zapovězenou
divočinou jizerskohorských bučin a rašelinišť. Fyzicky náročné.

14. července
SLAVNOST JIZERSKÝCH LUKHorní Maxov
Setkání na louce s ukázkami ručního kosení, pastvy ovcí s ovčáckým psem, stezkou
s lučními úkoly, botanickou vycházkou, lučním občerstvením...

24. srpna
NOČNÍ VYCHÁZKA „TICHO, TMA, SAMOTA“Jizerské hory
Pojďme se vypravit do temného lesa, kam nedosáhne městské osvětlení! Vycházka není
vhodná pro malé děti.

8. - 9. září
TAJEMNÁ RAŠELINIŠTĚJizerka čp. 2
Exkurze do rašelinišť s odborným výkladem a doprovodný program pro rodiny s dětmi,
s naučnou ministezkou a dílničkami.

JIZERSKOHORSKÉ FILMYKVKLI | 5. září
Výběr zajímavých záběrů z dokumentárních filmů o Jizerských horách od 30. let až
po současnost jako výsledek badatelské práce Pavla D. Vinkláta.

4. - 26. října
VÝSTAVA „MOJE VZPOMÍNKY NA JIZERKY“KVKLI
Výstava fotografií zachycujících zážitky a vzpomínky široké veřejnosti. Pošlete nám i Vy
svoji fotku s příběhem spojeným s Jizerskými horami...

6. - 7. října
FESTIVAL PTACTVAČernousy
Tradiční akce s pozorováním ptactva, ukázkou kroužkování, hrami a dalšími aktivitami,
tentokrát na téma migrace ptáků a nebezpečí, která na opeřence čekají při tahu.

23. října
PAMĚTNÍ STROM CHKO JIZERSKÉ HORYU Jezu 10, Liberec
Sázení stromu s programem k připomínce uplynulých 50 let Chráněné krajinné oblasti.
Vystoupení skupiny Načas.

23. listopadu
JIZERSKOHORSKÝ MAŠKARNÍ BÁLVratislavice 101010
K tanci zahraje orchestr Swingtet. Chybět nebude tombola a odměny pro nejlepší masky
k tématu Jizerských hor.

kalendář akcí pro veřejnost

jizerskehory.ochranaprirody.cz
liberecko@nature.cz

482 428 999

se Suchopýrem a Ekocentrem Oldřichov v Hájích

Hejnice | 3. listopadu

se Společností pro Jizerské hory

s Knihkupectvím Fryč

s Českou botanickou společností

s Českou společností ornitologickou

s Českou společností ornitologickou

27. - 28. dubna
SOVÍ NOCJizerka
Akce pro milovníky ptactva (zejména rodiny s dětmi) s přespáním na Jizerce. Blízká
setkání s živými sovami, škola soví řeči, výprava do nočního lesa, hry, ukázky
kroužkování a další.

s Českou společností ornitologickou a se Společností pro Jizerské hory
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se Suchopýrem a Ekocentrem Oldřichov v Hájích

Hejnice | 3. listopadu

se Společností pro Jizerské hory

s Knihkupectvím Fryč

s Českou botanickou společností

s Českou společností ornitologickou

s Českou společností ornitologickou

27. - 28. dubna
SOVÍ NOCJizerka
Akce pro milovníky ptactva (zejména rodiny s dětmi) s přespáním na Jizerce. Blízká
setkání s živými sovami, škola soví řeči, výprava do nočního lesa, hry, ukázky
kroužkování a další.

s Českou společností ornitologickou a se Společností pro Jizerské hory

Fotografie ze školy

Velikonoční dílna Čarodějnice – 1. stupeň
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MŠ Janov nad Nisou 

Artefiletika

Čarodějnice

Novinky ze školky
Už v  několika číslech jsem psala o  projektovém vzdělávání ve školce. 
A  musím se k  němu vrátit i  tentokrát. Projektové vzdělávání se nám 
velmi osvědčilo, tak v něm pokračujeme i dál.

Pracujeme� podle� tematických� pro-
jektů,� které� trvají� i� několik� měsíců.�
V� každé� třídě� vytváříme� projekt�
trochu� jiný,� ale� zároveň� jsou�projekty�
propojené,� abychom� mohli� spolupra-
covat� vzájemně� ve� třídách� a� organi-
zovat� společné� akce.� Letos� se� inspi-

rujeme�pohádkami,�tak�jsme�na�leden�
a�únor�vytvořili�projekt�nazvaný�DVA�
MRAZÍCI�(ve�třídě�Pulečků)�a�projekt�
nazvaný� � O� 12-TI� MĚSÍČKÁCH� (ve�
třídě�Žabek).�V� rámci� těchto�projektů�
jsme� probrali� zimní� počasí,� zimní�
radovánky,� nemoci,� oblékání,� zimní�

přírodu,�čtvero�ročních�dob.�Dokonce�
jsme� se� dostali� až� k� tělu,� probrali�
jsme�vnitřní�orgány�a�kosti�v� těle.�Ve�
třídě�Žabek� jsme� se� ještě�učili�měsíce�
v�roce.�Projekty�jsme�zakončili�velkou�
akcí� pro� děti,� nazvanou� Mrazíkovo�
dovádění�–�akce�proběhla�na�zahradě�
školky,� kde� děti� soutěžily� a�malovaly�
barvami�na�sníh.

Od� března� pokračujeme� dalšími�
projekty:� Ve� třídě� Pulečků� projektem�
BROUČCI�a�ve� třídě�žabek�projektem�
ŠÍPKOVÁ�RŮŽENKA.�V�obou�třídách�
nám� vyrostla� stavba� (vytvořili� jsme�
ji� z� kartónů,� krabic,� barev� a� lepidla)�
–� u� Pulečků� domeček� pro� broučky�
a�u�Žabek�zámek.�Domek�i�zámek�jsou�
dost� velkéý� na� to,� aby� si� v� nich� děti�
mohly� hrát.� Samozřejmě,� že� stavby�
byly� pro� děti� překvapením,� jejich�
vytřeštěné� oči� a� úsměvy� na� tvářích�
byly�pro�nás�jako�balzám�na�duši�za�tu�
práci,�kterou�jsme�tomu�s�kolegyněmi�
věnovaly.� V� rámci� projektů� se� učíme�
vše�okolo�hmyzu,�květin,�jarní�přírody.�
U�Žabek� jsme� se�dostali� i�do�historie�
–� probrali� jsme� Karla� IV,� královskou�
rodinu�a�erby.�Do�projektů� jsme�zařa-
dili�i�spoustu�akcí�pro�děti�i�pro�rodiče.�
Vystrojili�jsme�královský�bál,�v�ten�den�
nám� přišli� do� školky� princové,� prin-
cezny,�rytíři,�šašci,�královští�kuchtíci…�
Pro�děti�a�rodiče�jsme�připravili�Cestu�
za�pohádkovým�pokladem.�Akce�pro-
bíhala�venku,�cestou�děti�plnily�úkoly,�
v� cíli� měly� připravenou� královskou�
truhlu�s�čokoládovou�mincí.�Ve�školce�
jsme�zorganizovali�čarodějnický�den�–�
to�nám�zase�do�školky�přišli� jen�čaro-
dějové� a� čarodějnice� a� tento� den� nás�
navštívili� i� čarodějové� a� čarodějnice�
z�1.�třídy�ZŠ.�

V� rámci� tohoto� projektu� nás� ještě�
čeká�školní�výlet�na�Sychrov�s�pohád-
kovou� prohlídkou� a� také� spaní� před-
školáků�ve�školce…

Víte,� jak� se� pozná� spokojené� dítě�
ve� školce?�Nechce� jít�domů…�A� to� se�
v� naší� „Studánce“� stává� každý� den.�
U� nás� ve� školce� neuslyšíte� pláč� ráno,�
že� nechtějí� do� školky,� ale� odpoledne,�
když�musí�domů.�Já� jsem�tomu�velice�
ráda.� Můj� cíl� byl� jasný:� SPOKOJENÉ�
A�ŠŤASTNÉ�DĚTI�VE�ŠKOLCE.�Pokud�
jsou� šťastné� děti,� jsou� šťastní� všichni�
okolo� –� rodiče,� prarodiče� a� hlavně�
my,� učitelky,� které� dětem� vytváříme�
prostředí� protkané� spoustou� radosti�
a� úsměvů.� Děkuji� všem� ve� školce� za�
vytvoření� příjemného� prostředí,� kde�
se�ti�nejmladší�obyvatelé�této�obce�cítí�
tak�bezpečně.

Alena Putzová, Zástupkyně pro MŠ
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Informace ze školy
Vážení spoluobčané,
každý rok vás informuji o aktivitách žáků a o akcích, kterých se žáci zúčastňují a o všem, co se ve škole děje. Dovolte 
mi tentokrát změnu, ráda bych vás seznámila s výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo vloni, a ukazuje, jak 
dobře si naše malá venkovská škola vede, a to i ve srovnání s ostatními testovanými školami.
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Informace ze školy
Externí testování se jmenuje MAPA ŠKOLY, provádí ho firma SCIO, a je zaměřené na klima školy.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem učitelům i ostatním zaměstnancům školy za jejich skvělou práci, poděkovat 
rodičům za výbornou spolupráci a zřizovateli za finanční zabezpečení, péči a podporu školy.

Mgr. Jana Tomešová, řed. školy
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