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Informace pro občany

Krásné jaro, vítám Vás u prvního čísla Zpravodaje Janovské radnice v roce 2019. Jako již tradičně, přináším Vám 
přehled nejdůležitějších usnesení z jednání ZO.

 • �Na� lednovém� jednání� usnesením� č.� 1� /19� zastupitelé�
schválili� rozpočet�na� rok�2019.�Rozpočet� je� schodkový�
a�představuje�příjmy�23�532�516,-�Kč,�výdaje�36�403�801,63�
Kč�a�financování�12�871�285,63�Kč/�zapojení�prostředků�
z�minulých� let�+�13�871�293,63�Kč�a�splátky�dlouhodo-
bých�závazků�–�1�000�008,-�Kč/.�

 • �Usnesením�č.�4/2019�schválilo�ZO�Pravidla�pro�posky-
tování�finančních�příspěvků�z�rozpočtu�obce�Janov�nad�
Nisou�2019�–�projekty�a�následujícím�usnesením�schvá-
lilo� podmínky� a� Vyhlášení� programu� k� předkládání�
žádostí� o� dotaci� –� Volnočasové� aktivity� v� Janově� nad�
Nisou�2019.�Zde�bylo�k�rozdělení�90.000,-�Kč.�

 • �Usnesením� č.� 6/2019� schválilo�ZO�podmínky� a� vyhlá-
šení� programu� k� předkládání� žádostí� o� příspěvek�
včetně�povinných�příloh�k�předkládání�žádosti�na�rok�
2019�v�rámci�Podpory�činnosti�NNO�v�Janově�n.�N.�2019�
s�předpokládanou�částkou�na�rozdělení�80.000,-�Kč.�

 • �Usnesením�č.�7/2019�ZO�bere�na�vědomí,�že�bude�poří-
zena�územní�studie�ÚS.18�k�ÚP�Janov�nad�Nisou,� jejíž�
zpracování�zajistí�obec�Janov�nad�Nisou.�

 • �Podání�žádosti�o�dotaci�na�akci�Oprava�místní�komuni-
kace�Janov�nad�Nisou�z�podprogramu�Ministerstva�pro�
místní� rozvoj� ČR� Podpora� obnovy� a� rozvoje� venkova�
dotačního�titulu�DT�117d8210a�–�Podpora�obnovy�míst-
ních�komunikací�schválilo�ZO�usnesením�č.�8/2019.�

Informace ze Zastupitelstva
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Slovo starosty
Milí Janováci,
spolu s  dalším Zpravodajem se na Vás opět obracím 
s informacemi a myšlenkami na téma nedávného i blíží-
cího se dění v obci.

Letošní�zima�byla�po�dlouhé�době�bohatá�na�srážky�
a�nebylo�úplně�snadné�spadaný�sníh�včas�uklízet.�Situace�
byla�o�to�složitější,�že�údržbu�krajských�silnic�nemůžeme�
dost�dobře�ovlivnit.�Ani�naše�cesty�nebylo�vždy�možné�
udržet�stoprocentně�sjízdné,� jsem�proto�opravdu�rád,�že��
jste�měli�pochopení.�

Blíží�se�léto�a�s�ním�i�další�stavební�sezóna,�která�napl-
no�vypukne�co�nevidět.�Letos�patří�k�největším�investič-
ním�akcím�oprava�povrchu�silnice�od�pošty�okolo�soko-
lovny�směrem�na�Velký�semerink�a�výstavba�další�části�
kanalizační�stoky�v�Hraničné,�pracovně�nazvaný�kanali-
zace�u�Hrabáka.�Budeme�také�předfinancovat�rekonstruk-
ci� dvou� učeben� a� záchodů� ve� škole.� Ale� připravujeme�
i�menší�akce,�jako�například�úpravu�další�veřejné�plochy�
u�samoobsluhy,�opravu�křížku�v�novém�parčíku�u�Mod-
rého�Dunaje,�nové�dětské�atrakce�u�staré�školy�v�Hraničné�
(Loučné)�a�další.�

Do� budoucna� čeká� Janov� ještě� jedna� velká� stavební�
akce,� která� ale� nebude�v� režii� obce.�Kvůli� nešikovnosti�
jednoho�řidiče�kamionu�byl�poničen�mostek�na�krajské�
silnici� na� Velkém� Semerinku� u� odbočky� k� sokolovně.�
Místo�nehody�je�natolik�nešťastné,�že�v�důsledku�poniče-
ní�mostku�vznikly�značné�dopravní�problémy.�Po� insta-
laci�betonových�bezpečnostních�zábran�se�zde�nevytočí�
vozidla�delší�než�9�metrů�a�poškozená�konstrukce�neune-
se�více�než�10�tun,�což�pro�představu�znamená,�že�kromě�
nákladních�aut�nemůže�projet�ani�velký�autobus.�Jedná�
se�o�dlouhodobé�omezení,�v�současné�době�probíhá�pří-
prava�projektové�dokumentace�na�rekonstrukci�mostku�
a�celé�zatáčky�a�stavba�tak�určitě�neproběhne�dříve�než�
v�příštím�roce.�Opravdu�není�možné�opravu�urychlit,�pro-
to�doufám,�že�dopravní�omezení�budou�řidiči�respektovat,�
aby�se�i�tak�špatný�stav�mostku�dále�nezhoršoval�a�nedo-
šlo�k�jeho�úplnému�uzavření.

Proběhla�první�letošní�akce�na�Berkově�louce�-�pálení�
čarodějnic.�Letos�si�organizátoři�objednali�hezké�počasí�
a�za�to�i�za�přípravu�si�zaslouží�naše�poděkování.�Doufám,�
že�stejné�štěstí�budeme�mít�i�na�tradiční�Janovský�jarmark,�
který�proběhne�v�sobotu�22.�června�a�na�který�Vás�za�or-
ganizátory�srdečně�zvu.

Daniel David

 • �Dalším�usnesením�ZO�schválilo�žádost�o�dotaci�na�akci�
Dětské�hřiště�Hraničná�v�Janově�nad�Nisou.

 • �Usnesením�č.�11/2019�stanovilo�ZO�obřadní�místo�pro�
oddávání�zasedací�místnost�Obecního�úřadu�a�prostor�
v�kostele�sv.�Josefa�v�Loučné.�Jako�obřadní�den�stanovilo�
ZO�pátek�a�sobotu�/mimo�státní�svátky/�od�10.00�hodin�
do�14.00�hodin.

 • �V�únoru�ZO�usnesením�č.�15/2019�schválilo�náklady�na�
vodné�ve�výši�28,73�Kč/m3�bez�DPH�a�na�stočné�ve�výši�
28,60�Kč/m3�bez�DPH�v�roce�2018�a�následujícím�usnese-
ním�schválilo�cenu�vodného�–�35,35�Kč/m3�s�DPH�a�stoč-
ného�35,17�Kč/m3�s�DPH�na�rok�2019.�

 • �Usnesení�č.�18/2019�–�ZO�schvaluje�přílohu�č.�1�–�Vyme-
zení�majetku�ve�vlastnictví�obce�Janov�nad�Nisou,�který�
se� organizaci� předává� do� správy� k� jejímu� vlastnímu�
hospodářskému� využití� –� Zřizovací� listiny� ZŠ� a� MŠ�
Janov�nad�Nisou,�příspěvkové�organizace.�

 • �Další� schválení� žádosti� o� dotaci� na� akci� Úprava� hřbi-
tova�v�Loučné�nad�Nisou�odsouhlasilo�ZO�usnesením�
č.�19/2019.

 • �Usnesením� č.� 22� a� 23/2019�ZO� rozhodlo� o� poskytnutí�
neinvestičních�účelových�dotací�na�projekt�níže�uvede-
ným�žadatelům:
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Žadatel Sídlem/ bydlištěm IČ/datum nar. Projekt Výše podpory
Spolek�přátel�obce�Janov�n.�N. Janov�n.�N.�448 60253541 Loučenský�advent 10.000,-

Muzeum�skla�a�bižuterie U�Muzea�398/4,� 
Jablonec�n.�N. 79481 Sklářská�slavnost�na�Kris-

tiánově 8.333,-

R.F.   Letecký�den 4.167,-

M.S.   Lampionový�průvod�
a�pálení�čarodějnic 9.500,-

TJ�Sokol�Janov�n.�N. Janov�nad�Nisou�504 44223692 Turnaj�přátelství�30.11.2019 8.000,-
TJ�Sokol�Janov�n.�N. Janov�nad�Nisou�504 44223692 Sportovní�ples�2019 15.667,-
TJ�Sokol�Janov�n.�N. Janov�nad�Nisou�504 44223692 Janov�OPEN�2019�8.6.2019 8.000,-

TJ�Sokol�Janov�n.�N. Janov�nad�Nisou�504 44223692 Jarní�volejbalový�turnaj�
žen�–�13.4. 6.500,-

TJ�Sokol�Janov�n.�N. Janov�nad�Nisou�504 44223692 Podzimní�volejbalový�
turnaj�žen�–�16.11.2019 6.500,-

Janovských�11�a�19�km Janov�nad�Nisou�535 22608737 Janovských�11�a�19�km,�běh�
a�turistický�pochod 12.333,-

Cestovní�kancelář�–�Sport�
s.r.o.

Mattioliho�3271/4,�
Praha�10 24746410 Vítání�školního�roku 17.333,-

A.K.   Stezka�odvahy�v�Janově�
n.N.�2019 5.000,-

A.K.   Rozsvícení�vánočního�
stromku�v�Janově�n.N.�2019 3.000,-

 • a�na�činnost�–�těmto�žadatelům:

Žadatel Adresa Počet členů Výše podpory
Školní�sportovní�klub�v�Janově�n.N. Janov�nad�Nisou�374,�468�11 81 20.000,-
TJ�Sokol�Janov�nad�Nisou Janov�nad�Nisou�504,�468�11 124 30.000,-
Český�svaz�žen�ZO�Janov�n.N. Loučná�91,�468�11�Janov�nad�Nisou 30 7.000,-
SKI�Janov-Bedřichov,�z.s. Loučná�90,�468�11�Janov�n.N 54 15.000,-

 • �Z�důvodu�starostlivosti�o�své�občany�schválilo�ZO�usne-
sením�č.�29�a�30/2019�dodatky�č.�2�ke�smlouvám�s�Cen-
trem� sociálních� služeb� o� poskytování� pečovatelské�
a�odlehčovací�služby�pro�obyvatele�obce�Janov�nad�Nisou.�

 • �Mgr.� Daniela� Davida� delegovalo� ZO� usnesením�
č.� 31/2019� na� všechny� valné� hromady� Severočeské�
vodárenské� společnosti,� a.s.� konané� v� období� 4/2019� –�
10/2022�a�opravňuje�ho�jménem�obce�vykonávat�všechna�
akcionářská�práva�na�těchto�valných�hromadách.

 • �Na�dubnovém� jednání�ZO� schválili� zastupitelé� účetní�
závěrku�ZŠ� a�MŠ� Janov� nad�Nisou,� příspěvkové� orga-
nizace,� za� rok� 2018� a� usnesením� č.� 33/2019� výsledek�
hospodaření� této� organizace� ve� výši� +� 42� 997,48� Kč.�
ZO�souhlasí�s�převedením�zlepšeného�výsledku�hospo-
daření�ve�výši�+�12�285,48�Kč�do�rezervního�fondu�školy�

a� nařizuje� příspěvkové� organizaci� převedení� částky�
30� 712,-� Kč/snížené� výdaje� za� mandatorní� položky/�
a�10�449,-�Kč/odpisy/�zřizovateli�školy.�Dne�12.�3.�2019�
byla� provedena� Kontrola� výkonu� samostatné� působ-
nosti�obce�Janov�nad�Nisou�z�MV�ČR.�

 • �Usnesením�číslo�36/2019�ZO�vzalo�na�vědomí�protokol�
o� této� kontrole� a� opatření� provedená� k� nápravě� zjiště-
ných�nedostatků.�

 • �Finanční�dar�pro�Hospic�sv.�Zdislavy�ve�výši�6�765,-�Kč�
schválilo�ZO�usnesením�č.�40/2019.�

 • �Následně�usnesením� č.� 41/2019� schválilo�finanční� dar�
Nadačnímu� fondu� pomoci� Karla� Janečka� na� projekt�
Pád�nebeského�jezdce“�jako�pomoc�rodině�M.B.�ve�výši�
50�000,-�Kč.

Mádlová Renata

V katastrálním území Loučná nad Nisou zahájil od 1. 5. 2019 katastrální úřad revizi souladu údajů katastru 
nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Při pochůzce v terénu jsou zjišťovány změny, které dosud nebyly zazna-
menány v katastru nemovitostí. Jedná se zejména o změny obvodu budov, stavby dosud nezapsané v katastru nemo-
vitostí, změny druhu a způsobu využití pozemku. Současně katastrální úřad jako správce Registru územní identifikace, 
adres a nemovitostí (RÚIAN) bude u některých stavebních objektů provádět sběr technickoekonomických atributů, 
tedy zjišťovat některé údaje o stavbách pro zápis do registru RÚIAN.

Vlastníkům nemovitostí, u kterých bude zjištěn nesoulad, bude zaslána písemná pozvánka k návštěvě Katastrálního 
pracoviště v Jablonci nad Nisou, kde budou informováni o způsobu nápravy.

INFORMACE  Z KATASTRU



Zpravodaj janovské radnice / 4

Volby / Obecní policie

Název strany % 2019 % 2014 Počet hlasů 2019 Počet hlasů 2014
Piráti� 25,39�%� 8,33�%� 82�hlasů 14�hlasů
ANO� 19,50�%� 20,24�%� 63�hlasů 34�hlasů
ODS� 12,07�%� 11,31�%� 39�hlasů 19�hlasů
SPD� 11,46�%� 37�hlasů

STAN+TOP� 8,05�%� 22,62�%� 26�hlasů 38�hlasů
Hlas� 7,74�%� 25�hlasů
KSČM� 3,10�%� 5,36�%� 10�hlasů 9�hlasů

KDU-ČSL� 2,17�%� 0,60�%� 7�hlasů 1�hlasů
ČSSD� 1,86�%� 6,55�%� 6�hlasů 11�hlasů
ESO� 1,86�%  6�hlasů
Vědci� 1,55�%  5�hlasů

Svobodní+RČ� 1,24�%� 4�hlasů
"EU�TROLL"� 0,93�%� 3�hlasů

MZH� 0,62�%� 2�hlasů
BOS� 0,62�%� 2�hlasů

KONEČNÉ VÝSLEDKY VOLEB
24. – 25. 5. 2019 SE KONALY VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU. V  JANOVĚ NAD NISOU ČINILA 
ÚČAST 30 %. V NÁSLEDUJÍCÍ TABULCE JE 15 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH STRAN.

Postřehy Obecní policie
Po půl roce Vás opět srdečně zdravíme ze služebny Obecní policie Janov nad Nisou a  tímto Vás chceme 
stručně seznámit s výtahem naší policejní činnosti.

Ke� konci� loňského� roku� došlo�
v� našem� rajónu� k� vloupání� do� něko-
lika� rekreačních�objektů,�kdy�způsob�
provedení�byl�identický�s�dřívější�prací�
nám� známého� nenechavce,� který� se�
i�po�propuštění�z�posledního�výkonu�
trestu�opět�nenapravil�a�ani�pokročilý�
věk� mu� nebyl� překážkou� v� pokračo-
vání�této�trestné�činnosti.�V�současné�
době� je� opět� oblečen� do� vězeňských�
tepláků� a� doufáme,� že� tohoto� lumpa�
v�naší�obci�dlouho�neuvidíme.

Poslední�zimní�sezóna�nám�začala�
poměrně� brzy� a� na� takové� přívaly�
sněhu� jsme�si�za�poslední�roky�skoro�
odvykli.� Nápor� turistů� a� zasněžené�
úzké� silnice� nám� leckdy� způsobily�
nemalé�problémy�v�dopravě,�kdy�jsme�
asistovali� při� dopravních� nehodách.�
Během�víkendů�jsme�museli�společně�
s� hlídkou� Policie� ČR� uzavírat� vjezdy�
do� obce� z� důvodu� velkého� náporu�
turistů�a�obsazenosti�parkovišť.�Velké�
bariéry�sněhu�u�silnic�nám�způsobily�
velké� potíže� s� obousměrným� provo-
zem�na� komunikacích.� Během� zimní�
sezóny� jsme� několikrát� žádali� po�
KSS�LK�aby�nám�do�naší�obce�vyslala�
osádku�s�frézou�a�tím�došlo�k�rozšíření�
pozemních�komunikací.

V� měsíci� únoru� došlo� na� Velkém�
Semerinku� v� křižovatce� na� Horní�
Maxov� k� dopravní� nehodě� a� zapad-
nutí� velkého� zájezdového� autobusu,�
o� jehož� vyproštění� se� pokoušely� dva�
traktory,� ale� nakonec� musela� přijet�
těžká� vyprošťovací� technika.� Při� této�
události�jsme�asistovali�několik�hodin.�
Po� úspěšném� vyproštění� zapadlého�
autobusu� zůstaly� na� místě� hluboké�
koleje,� se�kterými� si�poradil� až�přivo-
laný� bagr,� který� musel� celou� křižo-
vatku�patřičně�zarovnat.

V� březnu� došlo� opět� na� Velkém�
Semerinku� k� dopravní� nehodě� pol-
ského� kamiónu,� se� kterým� se� utrhla�
v�pravotočivé�zatáčce�krajnice�a�došlo�
k� jeho� převrácení.� Kamión� byl� plně�
naložen� sádrokartonem,� který� se�
musel� ručně� přeložit� na� jiná� vozidla�
a�teprve�pak�mohly�začít�vyprošťovací�
práce.�Tato�dopravní�nehoda� si� vyžá-
dala� uzavření� komunikace� po� dobu�
tří�dnů.

S�příchodem�jarního�počasí�a�táním�
sněhu� se� nám� objevily� nechtěné�
dárečky�po�chlupatých�mazlíčcích,�kdy�
psí�exkrementy�znečišťují�veřejná�pro-
stranství�a�tímto�bychom�chtěli�apelo-
vat,�aby�si� jejich�páníčci� tento�nepořá-

dek� uklízeli.� Zdůrazňujeme,� že� stále�
platí�obecně�závazná�vyhláška�obce�č.�
1/2013�–�veřejný�pořádek�a�pohyb�psů.�
Za� znečištění� veřejného� prostranství�
nejen�psími�exkrementy�hrozí�nemalá�
pokuta�do�20�000,-Kč.

Dále� se� v� našem� rajónu� objevily�
nekalé� živly,� které� se� zaměřily� na�
restaurační� zařízení� a� půjčovny� spor-
tovního� vybavení.� Naštěstí� jejich�
nekalá�činnost�neměla�dlouhého�trvání�
a�tito�pachatelé,�kteří�působili�v�celém�
Libereckém�kraji,�byli�brzy�polapeni.

V�brzké�době�nás�čeká� již� tradiční�
Janovský�jarmark,�při�kterém�se�určitě�
uvidíme.

Blíží�se�čas�i�tolik�očekávaných�let-
ních� dovolených� a� my� Vám� přejeme,�
aby�jste�je�strávili�v�klidu�a�pohodě.

S pozdravem Vaši strážníci 
Honza a Aleš
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Velmi často se nás dotazujete, jak to vypadá s přislíbenými kompostéry.

V  podzimním čísle Zpravodaje janovské radnice v  roce 2017 jsme Vás oslovili s  jejich nabídkou. Zájem byl 
poměrně veliký, ale i tak by Janov nad Nisou sám na minimální výši dotace nedosáhl. Proto ZO v roce 2018 
schválilo zařazení do projektu „Kompostéry pro občany Mikroregionu Jizerské hory na katastru obce Janov nad 
Nisou“.

17. 5. 2019 zasedala hodnotící komise k VZ Kompostéry. Nabídku podal pouze jeden zájemce. Bohužel, nedodr-
žel přesně zadání a zaslal nabídku na kompostéry o velikosti 1050 a 1406 litrů místo požadovaných 1000 a 1400 
litrů. Odchylka se zdá jako nepodstatná, musel se však kontaktovat poskytovatel, zda nemá námitky. 

V případě, že vše bude v pořádku, měly by být kompostéry dodány do Jablonce nad Nisou do 30. 9. 2019 
a následně distribuovány dotčeným obcím. 

Až dorazí kontejnery k nám, budou zájemci kontaktováni a kompostéry jim budou předány.

Kompostéry

Čarodějnice
20.dubna u nás na Janově proběhla tradiční akce „Pálení čarodějnic“. Sešli jsme se v 19. hod před radnicí.  
Protože to byla bílá velikonoční sobota, čekala nás zde velká čarodějnice s pomlázkou.

Pomalu�jsme�se�vydali�s�lampiono-
vým�průvodem�v� čele� s� velkou� čaro-
dějnicí�směrem�k�Berkově� louce.�Aby�
nám� cesta� lépe� ubíhala,� hrála� nám�
do� kroku� středověká� hudba� skupiny�
Trifikus.�Málokdo�by�dnes�asi�poznal�
nástroje� jako� šalmaj,� davúl� (buben),�
housle,� trumšajt�a� citera.�Na�Berkově�
louce� středověkou� hudbu� vystří-
dala� hudba� novodobá� a� to� skupina�
Dna� Brothers.� Pak� začal� ten� pravý�

mumraj�-létalo�se�na�košťatech,�plnily�
se�úkoly�jako�přetahování�se�s�lanem�
na� košťobusech,� poznávání� čaroděj-
ných� dopravních� značek,� poznávání�
svých� slavnějších� filmových� kolegů�
a�kolegyň,�vše�za�účelem�získání�řidič-
ského�průkazu�na�koště.�Po�vzplanutí�
velké� vatry� a� upálení� čarodějnice�
přišla� odměna� pro� nejhezčí� kostým�
čarodějnice.�A� po� ohňostroji� rozdání�
řidičských�průkazů.�My,�děti,� jsme�si�

mohly�opéci�buřtíka�na�malých�ohníč-
cích.� O� mlsné� jazýčky� dospělých� se�
vzorně�starali�naši�hasiči.

Na� závěr� bych� ještě� poděkoval�
všem�ochotným� lidem,� kteří� jsou�při�
takovéto� akci� ochotni� pomoci� a� obci�
Janov�nad�Nisou�za�finanční�výpomoc,�
bez� které� by� taková� akce� nemohla�
fungovat.

Další� akcí,� kterou� pro� vás� připra-
vujeme,� je� 22.� června� � Janovský� jar-
mark.�Zde�shlédnete�ukázku�starších�
řemesel,� ochutnáte� spoustu� dobrot,�
děti� si� zde� budou� moci� zasoutěžit,�
zajezdit� na� koních,� zhlédnout� lout-
kové� divadlo� či� zaskákat� na� hradu.�
K�dobré�náladě�budou�hrát�kapely�Do�
naha,�Fousáči,�Veranda,�Krásná�práce�
či� Dna� Brothers.� Čeká� vás� spousta�
jiné�zábavy,�novinkou,�jestli�to�počasí�
dovolí,�bude�večerní�promítání�filmu.

M. Surkov
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JANOVSKÁ o.p.s.
Dobrý den, jsem tady zase s pravidelným sloupkem „Co nového na Sokolce“. Opravdu už používáme pro celý 
objekt Sokolovny vodu z 65 metrového vrtu, který se dodělával ke konci roku 2018. Konečně bude dost vody 
jak pro ubytovnu, tak i restauraci a sportoviště. Vodu ze starého rezervoáru použijeme jako užitkovou třeba 
na skrápění antukového hřiště.

Po�docela�na�sníh�neskrovné�zimě�
proběhne� oprava� střechy� a� také� hro-
mosvodu.� Při� shazování� sněhu� jsme�
zjistili� problematické� místo,� které�
během�měsíce�května�necháme�opravit.

Co�mě�v�zimní�sezóně�asi�potěšilo�
nejvíc,�byla�velká�účast�na�našich�dvou�
plesech.�Podařilo�se�nám�obnovit� tra-
dici�těchto�společenských�událostí�a�to�
s�velkým�leskem�!

16.�února�se�konal�Myslivecký�ples.�
Ve� spolupráci� s� mysliveckým� spol-
kem�Černá� studnice� jsme� dostali� do�
Sokolky�asi�180�lidí,�kteří�se�bavili,�tan-
covali�a�hlavně�využili�i�nabídky�mys-
livecké� kuchyně,� která� byla� opravdu�
skvělá.� Někteří� si� odnášeli� výslužku�
i�domů.�

Druhý�ples�byl�náš�domácí…�Spor-
tovní,�který�pořádal�TJ�SOKOL�Janov�
nad�Nisou.�Ano,� jim�patří�velké�díky�

za�přípravu.� �Děkuji�za�všechny�ruce,�
které� přišli� pomoci� s� přinášením�
i� odnášením� židlí� a� stolů� před� a� po�
plese.� Děkuji� hlavně� Radkovi� Jelín-
kovi� za� praktické� rady� při� pořádání�
a�organizaci�plesu�a� ty�drobné�nedo-
statky� vychytáme.� Kapele� to� šlapalo�
a�tančilo�se�až�do�rána!

V�dubnu,�konkrétně�v�úterý�30.�4.�
proběhl� v� areálu� Sokolovny� Ekolo-
gický�den.�Děti�z�naší�základní�školy�
vyčistily�Janov�nad�Nisou�od�pohoze-
ných�odpadků�a�pak�přišli�k�nám�sou-
těžit.�A�protože�jim�přálo�počasí,�tak�si�
i�nakonec�upekli�buřty�k�svačince.�

K� plánovaným� opravám� v� letoš-
ním�roce�patří�hlavně�výměna�zbylých�
tříh�starých�oken�v�restauraci�a�oddě-
lení�skladu�uhlí�od�místnosti�s�kotlem.�

Čerstvou�novinkou�pro�toto�jaro�je�
zpráva,� že� restaurace� Sokolovna� má�
otevřeno�KAŽDÝ�den,�tedy�sedm�dní�
v�týdnu,�tak�se�stavte.

Vendula Pospíšilová

Co nového na Sokolce

Tímto Vám oznamujeme, že v průběhu měsíce července a srpna 2019 bude 
probíhat oprava místní komunikace MK 2b, Janov nad Nisou – v úseku od 
pošty k číslu popisnému 414.

V průběhu prací dojde k omezení provozu na této komunikaci. Ve smlouvě s dodava-
telem je uvedeno, že průjezd bude umožněn pouze od 16.00 hodin odpoledne  
do 08.00 hodin ráno. Může však někdy dojít k omezení i v tuto dobu, a pokud se tak 
stane, prosíme občany o shovívavost a trpělivost.

Děkujeme za pochopení

Oznámení – oprava místní komunikace
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Hezký den všem sportovcům, končí mi druhý rok strávený na Sokolce s malými gymnasty a gymnastkami. 
Jsem nadšená z jejich zápalu, úsilí a radosti z pohybu. 

Netrávíme�čas�jenom�v�naší�hale,�ale�
často�je�vozím�i�na�„výjezdní�zasedání“�
třeba� do� trampolínové� haly� Orionka,�
nebo�do�gymnastické�arény�v�Liberci.�

Tam� děti� poznávají� současné� trénin-
kové�prostředí�a�hlavně�mají�možnost�
vidět�i�gymnastky,�které�zvládají�prvky,�
které� nám�ZATÍM�nejdou.�Ale� všeho�
dočasu.

Tento� rok� v� dubnu� jsme� se� zúčast-
nily� Okresního� přeboru� v� gymnas-
tice,�které�se�konalo�ve�školní�hale�ZŠ�
Tanvald.�A�musím� říci,� že� se� nemám�
se� svými� svěřenkyněmi� za� co� stydět.�

Všechny� moje� holky� závodily,� nikdo�
z� nich,� ani� ta� nejmenší� z� první� třídy,�
nezůstala� sedět� na� lavičce� a� odjíž-
děly� všechny� s� krásným� diplomem�
a�dárkem.�Jsem�ráda,�že�si�vyzkoušely�
i� opravdové� závody� a� příští� rok� poje-
deme�určitě�zase.

Ještě�se�musím�pochlubit�svým�kru-
hovým�tréninkem,�kam�začíná�chodit�
víc� a� víc� mých� „holek“� a� který� jsem�
teď� na� jaře� zkombinovala� s� power�
jogou�a�vypadá�to,�že�budeme�muset�
ještě� kus� sokolovny� přistavět.� Děkuji�
divoženky!

Vendula Pospíšilová

Gymnastika na Sokolce

Jarní úklid

Parta� holek,� které� zde� pravidelně�
venčí� své� psy,� se� na� to� už� nemohla�
koukat.� Zorganizovaly� akci� –� Ukli-
díme�Loučnou�a�Hraničnou.�

Jestli jste se během jarních slunných dní procházeli Hraničnou a  Loučnou, nemohli jste minout odpadky 
poházené kolem silnic, na loukách a  v  lese. Je neuvěřitelné, co lidé vyhodí, ulítne jim ze stavby, ale také 
dovezou do lesa auty.

Akce� byla� naplánovaná� na�
14.� 4.� 2019� na� 11.00� hodin.� Nevěřily,�
že� bude� takový� ohlas.� Sešlo� se� asi�
třicet� dobrovolníků,� kteří� chtějí� mít�

své�okolí�uklizené.�Jedna�parta�šla�od�
Vyšehradu�dolů,�druhá�na�Janov�a�na�
Hašlerku.�

Ve� dvě� hodiny� bylo� hotovo.� Je� to�
vidět.� Nikde� ani� papírek.� Akce� se�
podařila.� Nasbíraný� odpad� odvezli�
v�pondělí�ráno�zaměstnanci�Obce.��

Chtělo�by�se�říci�hotovo.�Ale�bohu-
žel�víme,�že�každou�neděli�se�na�mostě�
v� Loučné� objeví� tašky� s� bordelem�
a�jinde�ani�auto�nezastaví�a�taška�letí�
z�okna.�Je�to�smutné.�Uvědomují�si�Ti,�
kteří�se�takto�chovají,�že�v�tomto�pro-
středí�vyrůstají�jejich�děti?�

Naštěstí� naše� děti� se� učí� uklí-
zet.� Nebylo� jich� na� nedělní� akci�
málo.�A�podle�mého�–�oni�už�vědí,�že�
odpadky�patří�do�koše�a�k�přírodě�se�
budou�podle�toho�chovat.�



Zpravodaj janovské radnice / 8

Sport v Janově

Jizerská magistrála má za sebou  
výjimečně náročnou sezónu

Zimní sezóna 2018/2019 sice začala později než je obvyklé, nabrala ale takový spád, že se rolby řadu 
týdnů prakticky nezastavily. Za období trvající 121 dní rolby vyjely 101 krát, rolbaři najezdili více než 
11 200 kilometrů a strávili ve strojích téměř 1 500 motohodin. Ve srovnání s dostupnými údaji o minulých 
zimách jde o bez nadsázky rekordní výkony.

Na�poslední�roky�nezvykle�bohatá�
sněhová� nadílka� s� sebou� přinesla�
mnoho� starostí� –� se� sjízdností� silnic,�
udržováním� vjezdů,� parkovacích�
kapacit� apod.�Tíha� sněhu�v�polovině�
ledna� způsobila� také� lámání� stromů�

na� většině� tratí� Jizerské� magistrály.�
Naštěstí� nedošlo� k� žádnému� zra-
nění,� postupné� zprůjezdňování� les-
ních�cest�ale�zabralo�celé� týdny.�Přes�
všechny�potíže�byla�uplynulá�sezóna�
velmi� dobrá.� Pravidelně� se� upravo-

valo� během� všech� prázdnin� a� turis-
ticky�exponovaných�termínů,�poprvé�
bylo�možné�v�plném�rozsahu�upravit�
všechny�nové�úseky�na�Vysokém�hře-
beni�a�základní�okruhy�z�Bedřichova�
bylo� i� přes� postupný� úbytek� sněhu�
možné�upravit�ještě�5.�dubna.

Financování� úpravy� Jizerské�
magistrály� v� celém� jejím� rozsahu� je�
umožněno�díky�dlouhodobé�podpoře�
místních�samospráv,�podnikatelských�
subjektů,�nadací�i�soukromých�dárců.�
I� nadále� pokračuje� registrovaná�
veřejná� sbírka.�Možností,� jak� přispět,�
je�hned�několik�(bližší�informace�jsou�
dostupné� na� https://www.jizerska-
ops.cz/financovani/verejna-sbirka/).�
V�posledních�letech�se�podařilo�finan-
cování�společnosti�stabilizovat,�přesto�
však� vítáme� každý� další� příspěvek.�
Ze� získaných� prostředků� je� totiž�
nezbytné� zajistit� nejen� běžný�provoz,�
ale� také�postupnou�obnovu�techniky�
–� jak� se� ukázalo� během� sezóny,� nej-
starší�rolby�postupně�přestávají�stačit�
na�nároky,�které�na�ně�údržba�řádově�
200�km�stop�klade.

ORDINACE JANOV NAD NISOU – TEL. 483 380 012
ÚTERÝ  12.00 – 17.00   PRO ZVANÉ 17.00 – 18.00
ČTVRTEK 8.30 – 12.00   PRO ZVANÉ 12.00 – 14.00

ODBĚR KRVE – ČTVRTEK    7.00 – 8.30

ORDINACE JABLONEC NAD NISOU – POLIKLINIKA I., 2. PATRO, POŠTOVNÍ 8
 TEL. 483 341 225, 601 538 013

PONDĚLÍ  9.00 – 13.00   PRO OBJEDNANÉ 13.00 – 15.00
STŘEDA  9.00 – 13.00   PRO OBJEDNANÉ 13.00 – 15.00
PÁTEK   9.00 – 13.00   PRO OBJEDNANÉ 13.00 – 15.00 

ODBĚR KRVE – POUZE PO DOMLUVĚ ÚTERÝ, STŘEDA, ČTVRTEK 7.00 – 9.00

ORDINAČNÍ  HODINY  MUDr.  MARIE  PAVLŮ – ZMĚNA OD 1. 5. 2019
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Letem světem ve školce

Jak� již� víte,� tento� školní� rok� cestu-
jeme.� Cestujeme� po� celé� zeměkouli,�
snažíme� se� „podívat“� za� celý� školní�
rok�do�všech�kontinentů.�Už�jsme�byli�
v� Africe,� v� Grónsku,� podívali� jsme�
se� i� do� Evropy� (Anglie,� Holandska�
a�Francie),�a�momentálně�jsme�v�Ame-
rice.�Kdybyste�tušili,�co�jsme�už�zažili,�
tak� tomu� možná� ani� nebude� věřit:�
v� Grónsku� jsme� se� seznámili� se� zví-
řaty,�s�počasím�i�se�životem�Eskymáků.�
Vyráběli�jsme�vše,�co�do�Grónska�patří,�
malovali� jsme,� hráli� jsme� si� na� zimu�
a� na� sníh…� Tak� ani� není� divu,� že�
jsme�připravili�akci�s�názvem�ZIMNÍ�
RADOVÁNKY.�Akce�byla�i�pro�rodiče�
a�probíhala�na�zahradě�školky.�Rodiče�
s� dětmi� malovali� na� sníh,� jezdili� na�
ježdíku� a� stavěli� iglú.� Po� celou�dobu�
pobytu� v� Grónsku� jsme� stopovali�
slony,�kteří�omylem�nastoupili�na�loď�
a�připluli�do�Grónska�z�Afriky.�Snad�
si� umíte� představit,� jak�moc� jsme� se�
o� ně� báli!� Vždyť� jim�musí� být� zima!�
A� co� když� zmrznou?� A� kde� seže-
nou�potravu?�Rozhodli� jsme�se,�že� je�
musíme�zachránit.�Na�záchranu�jsme�
se� připravovali� celé� dva�měsíce� a� na�
konci�února�nastal�čas�slony�zachránit.�
Naše�výprava�za�záchranou�vyrazila�
po�svačině.�Na�cestu�jsme�si�vzali�dale-
kohledy,� které� jsme� si� vyrobili� z� roli-
ček� od� toaletního� papíru,� abychom�
mohli� sledovat� stopy.� Chodili� jsme�
po�celé�obci,�až� jsme� je�konečně�obje-
vili.�Schovali�se�na�zahradě�školky�do�
iglú.� Každý� z� nás� si� odnesl� jednoho�
slona�domů,�museli�jsme�se�o�ně�přece�
postarat!�Na� začátku� března� jsme� se�
museli�s�Grónskem�rozloučit.�Bylo�to�
smutné� loučení.� Všem� se� nám� tam�
moc� líbilo.� A� kam� budeme� cestovat�
dál?� Rozdělili� jsme� se.� Děti� ze� třídy�
Pulečků�(děti�3-4�leté)�se�rozhodly�že�
pojedou�do�Afriky�zjistit,�odkud�se�ti�
sloni�zatoulali,�a�děti�ze�třídy�Žabiček�
(děti� 5-6� leté)� odcestovaly�přes�kanál�
La� Manche� do� Evropy.� Nejprve� se�
seznámily� s� Anglií,� hlavně� s� Londý-
nem.�Hrály�jsme�si�na�Big�Ben,�na�čer-
vený�autobus,�poznali� jsme�královnu�
Alžbětu�II.�Z�Anglie�jsme�odcestovali�
do�Holandska,�kde�jsme�se�dozvěděli�
o�větrných�mlýnech�a�zjistili�jsme,�že�
tam�mají�obrovské�lány�tulipánů.�Díky�
tomu�jsme�probrali�vítr,�počasí�a�kvě-

tiny.�Pak�jsme�se�přesunuli�do�Francie.�
Tam�jsme�se�podívali�na�Eiffelovu�věž�
a� na� pevnost� Boyard.� Přesně� v� době,�
kdy�jsme�navštívili�Francii,�začal�hořet�
Notre�Dame.�I�to�se�nám�hodilo.�Dělali�
jsme� s� dětmi� pokusy� co� je� hořlavé�
a�nehořlavé�a�děti�přišly�na� to,�že�by�
vlastně�Eiffelova�věž�nemohla� shořet,�
protože� je� z� kovu.� Na� konci� dubna�
jsme�uspořádali�den�s�názvem�ČARO-
DĚJNICE�TROCHU�JINAK.�Tento�den�
měly� děti� přijít� v� masce� z� pevnosti�
Boyard.� Smekám� před� všemi� rodiči,�
kolik�krásných�masek�vymysleli�a�při-
pravili.� Děti� přišly� do� školky� jako�
sportovci,� jako�tygři�a�dokonce�i� jako�
otec�Fura.�Ten�den�jsme�plnili�spoustu�
her�a�úkolů.

V� té�době,�kdy� si�Žabičky�užívaly�
v� Evropě,� se� Pulečci� vydali� poznat�
krásy�Afriky�(Žabičky�tam�byly�už�na�
podzim).�Poznávali�zvířata,�není�tedy�
náhoda,� že� jeli� na� výlet� do�ZOO.�Ve�
třídě� jim�visela�spousta�opiček,�které�
vyrobili,� dokonce� jim� tam� vyrostl�
africký� domek.� Domek� byl� zdobený,�
malovaný� a� jako� střešní� krytinu�měl�
slámu.� Což� o� to,� děti� byly� nadšené,�
vždyť�si�v�něm�mohly�hrát,�zato�naše�
školnice� už� tak� ráda� nebyla:� „� Ta�
sláma� je� snad� všude� a� vůbec� nejde�
vyluxovat…“� říkala� celé� dva� měsíce,�
co�byly�děti�v�Africe.�Ale�vždy,�když�
viděla� šťastný� výraz� ve� tvářích� dětí�
a�rozzářená�očka,�tak�už�se�na�Afriku�
moc�nezlobila.�Vždyť�všem�dospělým�
ve�školce�jde�hlavně�o�to,�aby�byly�děti�

šťastné.� A� jak� vypadaly� ČARODĚJ-
NICE� TROCHU� JINAK� u� Pulečků?�
Jak�jinak�než�den�se�samými�šamany.�
Děti�měly� opravdu�překrásné�masky�
a� třída�plná�malých�černoušků�vypa-
dala�opravdu�náramně.

A�právě�teď�jsme�v�Americe…�I�tady�
se�nám�moc� líbí,� vždyť� tam�žijí� indi-
áni.�A�hrát� si� na� indiány� je� opravdu�
prima.� Do� konce� školního� roku� nás�
toho� čeká� ještě� hodně,� budeme� paso-
vat�předškoláky�na�školáky,�pojedeme�
na�školní�výlet�do�indiánské�vesničky,�
budeme�se�loučit�s�předškoláky�a�ještě�
nás� čeká� spousta� zážitků� v� podobě�
indiánských�úkolů�a�činností…

Moc� ráda� bych� poděkovala� rodi-
čům�za�to,� jak�nás�podporují�a�dávají�
dětem� do� školky� knihy� a� různé�
pomůcky� vztahující� se� k� tématu.�
Máme� obrovskou� radost,� že� se� děti�
doma�dělí�o�zážitky�ze�školky�a�mnozí�
rodiče� vědomosti� dětí� ještě� rozšiřují�
doma.�Nejednou�se�nám�stalo,�že�děti�
začaly�vyprávět�co�se�ještě�dozvěděly�
doma.� Je� skvělé,�že� se�děti�do�školky�
těší� a� že� se� jim� ve� „Studánce“� líbí.�
Věřte,� že� nám� se� ve� „Studánce“� líbí�
také.�

Za kolektiv MŠ Alena Putzová

MŠ Janov nad Nisou

„Haló, haló, hlásíme se z Ameriky…“

ZOO – Pulci

Motýl z víček

Pevnost Boyard
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ZŠ Janov nad Nisou

Informace ze školy  
školní rok 2018 – 2019

Další školní rok se blíží ke konci, a tak bych Vás ráda seznámila s tím, co se ve škole děje a co nás ještě čeká.
V současné době navštěvuje školu 143 žáků, pedagogický sbor má drobnou změnu, v současné době vyučuje 
fyziku a zeměpis pan učitel Petr Sacher.

Máme�za�sebou�zápis�do�příští�1.� třídy,�sportovní�akce,�
úspěšné� soutěže� a� olympiády,� přijímací� řízení� na� střední�
školy.�V�současné�době�jsou�nadaní�žáci�školy�na�vzděláva-
cím�pobytu�v�Anglii�v�Londýně.�Čekají�nás�akademie,�pro-
jekty�a�rekonstrukce�odborných�učeben�ve�škole.

4.�dubna�2019�proběhl�ve�škole�zápis�příštích�prvňáčků.�
Zapsáno�bylo�22�dětí,�dva�rodiče�zažádali�o�odklad,�v�září�
2019�nastoupí�do�1.�třídy�20�dětí.

Školní� družina� je� zapojena�do� sportování� dětí� ve� škol-
ních�družinách�v�projektu�Sportuj�ve�škole,�do�kterého�se�
přihlásila� zhruba� dvanáctina� základních� škol� v� České�
republice.� Program� projektu� zajišťuje� Asociace� Školních�
sportovních� klubů.� Lekce� Sportuj� ve� škole� se� konají� od�
září�vždy�jednu�hodinu�týdně�pro�děti�1.�až�3.�třídy,�které�
jsou�ve�školní�družině,�cvičení�vede�paní�učitelka�Kateřina�
Šípalová.�V� lednu� se� žáci� 7.� třídy�a�další� zájemci� ze� školy�
zúčastnili�lyžařského�výcviku�na�Bedřichově,�kde�byli�uby-
tovaní,�lyžovali�na�sjezdovkách�a�snowboardu.�V�únoru�pak�
dokončili� lyžařský� výcvik� několikadenním� lyžováním� na�
běžkách.�Naši�prvňáčci�závodili�v�Běhu�prvňáčků�na�Střel-
nici�v�Jablonci�nad�Nisou.�V�lednu�také�vyjeli�členové�oddílu�
sjezdového�lyžování�a�snowboardu�pod�vedením�svých�tre-
nérů�na�sjezdovky�do�Rakouska�a�v�únoru�získali�medaile�
v�závodě�Lučanský�pelikán�v�Lučanech�nad�Nisou,�výborně�
se�umístilo�15�našich�sportovců.��Žáci,�kteří�trénují�běžecké�
lyžování,� závodili�na� akci�Lyžuj� lesy�ČR,� šlo�o�malý�kros�
na�běžkách�s�drobnými�překážkami�na�kolečku�v�Břízkách,�
medaili� si�přivezla�Nela�Nováková� (4.� třída),�Lukáš�Saska�
(6.�třída),�Magdaléna�Hatašová�(5.�třída),�Markéta�Hatašová�
(9.�třída).�V�únoru�jsme�uspořádali�školní�závody�ve�sjezdo-
vém� lyžování� a� snowboardu�a� školní� závody�v�běžeckém�
lyžování.�Školní�sportovní�klub,� tak� jako�každý�rok,�uspo-
řádal�Okresní�kolo�v�běhu�na�lyžích�družstev�rozšířené�na�
okresy�Libereckého�kraje,�zde�Lukáš�Saska�obsadil�3.�místo�
a�Tomáš�Halama�2.�místo�ve�své�kategorii.�V�dubnu�se�dařilo�
dívkám�z�1.�stupně�na�závodech�ve�sportovní�gymnastice,�
v�květnu�jsme�měli�ještě�školní�závody�na�horských�kolech.�
V�polovině�května�vyjeli�sportovci�školy�na�cyklistické�sou-
středění�na�Malé�Skále,�vyzkoušeli� si� sportovní� lezení�na�
skalách,� střelbu� ze� vzduchovky� a� luku,� sjeli� si� Jizeru� do�
Dolánek�a�zpět�jízdu�na�koloběžkách,�aktivity�jsme�doplnili�
míčovými� hrami� a� stolním� tenisem.�V� průběhu� školního�
roku�žáci�plní�sportovní�disciplíny�v�rámci�Olympijského�
víceboje,�na�konci�školního�roku�je�čeká�diplom.

Žáci� 3.� třídy� se� zúčastnili� Logické� olympiády� a� dařilo�
se� jim� dobře,� Barbora� Líkařová,� Antonín� Šnytr,� Victoria�
Niamh�Němeček�a�Adam�Havlík�se�umístili�v�krajské�kon-
kurenci�velmi�dobře,� stejně� tak�Václav�Šnytr� (5.� třída)�byl�
třináctý�z�celkového�počtu�47�soutěžících.�V�Okresním�kole�
dějepisné�a�chemické�olympiády�reprezentovala�školu�Mar-
kéta�Hatašová�z�9.�třídy,�v�okresním�kole�chemické�a�také�
přírodovědné� olympiády� soutěžila� také� Michaela� Žďár-

ková� (9.� třída),� v� Okresním� kole� matematické� olympiády�
reprezentovali�školu�žáci�6.�třídy�Markéta�Pilzová,�Michal�
Halama,�Monika�Hujerová,�Natálie�Králová�a�Lukáš�Saska.��
Všichni�žáci�školy�se�zapojili�do�celostátní�soutěže�Matema-
tický� klokan� a� do� celorepublikové� matematicko� přírodo-
vědné�soutěže�Pangea,�kde�Václav�Šnytr�z�5.� třídy�obsadil�
7.�místo� v� kraji.� � Soutěže� IT� SLOT,� jejímž� cílem� bylo� pro-
hloubit�zájem�žáků�o�studium�informačních�technologií,�se�
zúčastnili�chlapci�z�9.�třídy�David�Dubovych,�Kristián�Feri,�
Ondřej�Hanslian,�David�Šamilian�a�Jakub�Šindelář.�V�kraj-
ském�kole�zdravotně�výchovné�soutěže�Helpíkův�pohár�2019�
plnili�žáci�5.� třídy�pět�zdravotnických�úkolů.�V�Okresním�
kole�Dopravní�soutěže�mladých�cyklistů�získala�obě�školní�
družstva,�ve�složení�Michal�Halama,�Tomáš�Halama,�Šimon�
Nagy,�Alena�Linhartová,�Václav� Šnytr,�Markéta�Hatašová,�
Magdaléna� Hatašová,� Emma� Pospíšilová,� 2.� místa� a� obě�
družstva�postupují�do�Krajského�kola.

Žáci�se�zapojili�do�projektu�Markéty�dopravní�výchova,�
který� je� součástí� dlouhodobého� projektu� Bezpečně� na� sil-
nicích,� testy� dopravní� výchovy� absolvovali� všichni� žáci�
školy.� Naše� škola� je� členem� sítě� škol� zabývající� se� ekolo-
gickou� výchovou� „MRKEV“� (metodika� a� realizace� kom-
plexní�ekologické�výchovy),� jako�škola�zapojená�v�této�síti�
soustavně�usiluje�o�kvalitní�a� trvale�se�zlepšující�zařazení�
ekologické�výchovy�do�výuky�a�do�celkového�života�školy�
ve� smyslu� školského� zákona,� respektive� příslušných� rám-
cových�vzdělávacích�programů�Státního�programu�EVVO�
a� metodického� pokynu� MŠMT� k� EVVO.� Jde� například�
o�projekt�Strážce�přírody�pro�žáky�1.�stupně,�dále�30.�dubna�
proběhl�Ekologický�den�školy,�kdy�žáci�kromě�zábavného�
programu� také� uklízeli� v� okolí� školy� i� v� obci.� V� březnu�
měli� žáci� 1.� a� 2.� třídy�besedu� s� lesníkem�v� rámci� environ-
mentální�výchovy.�V�rámci�naplňování�projektu�KAP�roz-
voje�vzdělávání�Libereckého�kraje�žáci�8.�a�9.�třídy�jezdí�do�
SUPŠS�v�Železném�Brodě�na�projektové�dny�se�zaměřením�
na�chemii.�Proběhly�také�preventivní�programy�k�prevenci�
patologických�jevů�pro�žáky�na�téma�Agrese,�Já�a�internet,�
Bezpečně�na�internetu.�V�kině�Radnice�v�Jablonci�nad�Nisou�
byl�prezentován�projekt�Planeta�Země�na� téma�Kolumbie�
k�výuce�zeměpisu�pro�žáky�7.�a�8.�třídy.�Žáci�8.�a�9.�třídy�byli�
na�exkurzi�v�Drážďanech�a�v�Terezíně,�čímž�si�doplnili�své�
znalosti�z�německého�jazyka�a�dějepisu.�Máme�školní�celo-
roční�projekt�„Náš�kraj“,�a�tak�žáci�v�průběhu�školního�roku�
poznávají�zajímavá�místa�v�našem�kraji.�Například�3.�třída�
byla�na�přehradě�Josefův�Důl,�na�Černé�Nise,�na�Nové�louce.�
5.�třída�v�Muzeu�korálků�na�Janovské,�8.�třída�v�Technickém�
muzeu�v�Liberci,�žáci�z�2.�stupně�navštívili�úpravnu�vody�
na�Bedřichově�a�ještě�nás�několik�exkurzí�do�konce�školního�
roku�čeká.

Žáci� 9.� třídy� byli� přijati� na� střední� školy� a� učiliště,� na�
které�si�podali�přihlášky,�9�žáků�odchází�na�střední�školy�
s�maturitou,�8�žáků�na�střední�odborná�učiliště.�V�průběhu�



Zpravodaj janovské radnice / 11

Bruslení

školního�roku�žáci�navštěvují�pro�ně�připravená�divadelní�
představení�v�Městském�divadle�v�Jablonci�nad�Nisou.�

Škola� je� zapojena� do� projektu� ŠABLONY� I,� který� pod-
poruje� vzdělávání� žáků� ohrožených� školním� neúspě-
chem�a�dále�práci�školních�asistentů,�tento�projekt�v�srpnu�
končí,� a� tak� od� září� 2019� budeme� pokračovat� v� projektu�
ŠABLONY�II,�který�bude�finančně�podporovat�vzdělávání�
pedagogických�pracovníků,�školní�kariérové�poradce,�zapo-
jení�ICT�technika�do�vzdělávání�a�projektové�dny.�Škola�rea-
lizuje� projekt� Podpora� talentovaných� žáků� v� přírodověd-
ných�oborech�s�poskytnutou�dotací�z�Dotačního�fondu�Libe-
reckého�kraje,�Školní�sportovní�klub�realizuje�projekt�Můj�
klub�2019�financovaný�z�dotace�MŠMT.�Škola�získala�dotaci�
v�rámci�Integrovaného�regionálního�operačního�programu�
na�projekt�Děti� ze� školy� se�domluví� ve� světě.�O�hlavních�
prázdninách�dojde�k�rekonstrukci�dvou�odborných�učeben,�
počítačové� a� jazykové,� včetně� nové� techniky� a� k� vybudo-
vání� bezbariérových� toalet.� Díky� zřizovateli� školy,� který�
nám� s� tímto�projektem�zásadně�pomáhá,� budeme�mít� od�
příštího�školního�roku�dvě�učebny�na�špičkové�úrovni.

Závěrem� bych� Vás� chtěla� všechny� srdečně� pozvat� na�
školní� akademie.� Akademie� žáků� 1.� stupně� bude� v� úterý�
4.�června,�děti�se�představí�se�svými�vystoupeními.�Akade-
mie�9.�třídy,�která�se�loučí�se�základní�školou,�bude�v�úterý�
18.�června,�vždy�od�17:00�hodin�v�janovské�sokolovně.

Všem Vám přeji krásné, pohodové a slunečné léto
Mgr. Jana Tomešová, ředitelka školy

ZŠ Janov nad Nisou

Čarodějnice

DrážďanyMalá Skála
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SDH Janov nad Nisou

Zpráva o činnosti JANOVSKÝCH HASIČŮ
Dobrý den, vážené dámy, pánové, milí občané. Půl roku uteklo jako voda a  já mám opět za milou 
povinnost Vás seznámit s tím, co se v uplynulém období událo a zároveň co nás v následujícím čase čeká.

Na� samotném� začátku�mi� prosím�
dovolte,� abych� Vám� všem� poděkoval�
za� hojnou� účast� na� pálení� čarodějnic.��
Po� několika� letech� se� na� nás� usmálo�
štěstí�a�počasí�bylo�jak�na�objednávku.�
Celý�den�svítilo�slunce�a�to�se�projevilo�
na�velice�hojné�účasti.�Pro�zajímavost�
hranice� dosahovala� úctyhodných�
rozměrů.� Základna�měla� 3,5� x� 3,5�m�
a� výška� byla� 4,4� m.� Samotná� stavba�
pak�trvala�5�hodin.�

První� polovina� tohoto� roku� byla�
nadprůměrná,� co� se� týče� výjezdů.�
K�dnešnímu�dni� jich�máme�za� sebou�
26.�Jednalo�se�o�popadané�stromy�přes�
komunikace,� záchranu� osob� a� zvířat.�
Také� narušené� konstrukce� pod� tíhou�
sněhu,� ale� v� poslední� době� i� několik�
požárů.�Musím� zmínit� alespoň� jeden�
a� tím� byl� požár� lesního� porostu� na�
Tanvaldském� Špičáku.� Byl� to� velice�
náročný� zásah� v� těžko� přístupném�
terénu.� Naše� jednotka� zajištovala�
kyvadlovou� dopravu� hasební� látkou�
na� samotné� místo� události,� dále� pro-
váděla�hasební�práce�a�v�poslední�řadě�
řídila�provoz�na�komunikacích.�Tento�
požár�se�protáhl�až�do�ranních�hodin.

Pravidelně�se�scházíme�v�hasičárně,�
abychom� prováděli� údržbu� na� tech-
nice,�hasičském�vybavení�a�materiálu.��
Máme�za�sebou�třídenní�maraton�pořa-
datelské�činnosti�na�Jizerské�padesátce,�

kde�jsme�zajišťovali�řízení�provozu�na�
místních� komunikacích,� parkování�
vozidel�na�odstavných�plochách.�Naše�
jednotka� se� účastnila� okresního� kola�
soutěže� mladých� zdravotníků,� kde�
jsme� prezentovali� složku� IZS� a� záro-
veň� jako� stanoviště,� kde� museli� sou-
těžící� plnit� předem� připravené� úkoly.�
Také� jsme� byli� osloveni� pořadatelem�
akce� s� názvem�Dětský�den�Tadeáško-
vých�jesliček�u�jabloneckého�bazénu.

Na�závěr�mi�prosím�dovolte,�abych�
Vás� všechny� pozval� na� již� tradiční�
Janovský� Jarmark,� který� se� koná�
22.� 6.� 2019� od� 9:30� hodin� na� Berkově�
louce.� Za� všechny� pořadatele� bych� si�
přál,� aby� nám� vyšlo� krásné� slunné�
počasí�a�všichni�si�tuto�akci�užili

Radek Nagy, Jitka Nagyová


