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Informace pro občany

Vítám Vás u druhého a letos zároveň posledního čísla Zpravodaje janovské radnice v tomto roce. Jako vždy, přiná-
ším krátký souhrn toho nejdůležitějšího z jednání Zastupitelstva.

 • �Na�červnovém�jednání�schválilo�ZO�termíny�pro�další�jednání.�Usnesením�č.�61/2020�schválilo�ZO�smlouvu�mezi�obcemi�
Janov�nad�Nisou�a�Bedřichov�o�poskytování�neinvestičních�výdajů�provozu�školního�zařízení�–�mateřské�školy.�Přehouply�
se�prázdniny�–�čas�relativního�klidu�a�pohody�–�a�přišlo�září.�Prodej�pozemků�a�rozpočtová�opatření�se�schvalovaly�na�
začátku�jednání,�usnesením�č.�68/2020�rozhodlo�ZO�o�poskytnutí�účelové�neinvestiční�dotace�z�rozpočtu�obce�v�rámci�
dotačního�programu�Volnočasové�aktivity�v�Janově�nad�Nisou�2020�–�2.�kolo�žadatelům�uvedeným�v�přiložené�tabulce.

žadatel Sídlem/ bydlištěm IČ/datum nar. projekt výše podpory
Adam�Kulich Stezka�odvahy 5.000,-�Kč
Školní�sportovní�klub Janov�nad�Nisou�374,� 

468�11�Janov�nad�Nisou
26551373 135.�výročí�školy 5.000,-�Kč

Cestovní�kancelář�-� 
Sport�s.r.o.

Mattioliho�3271/4,�Záběhlice�
(Praha�10),�106�00�Praha

24746410 Vítání�školního�roku 5.000,-�Kč

Adam�Kulich Rozsvícení�stromku 5.000,-�Kč

 • �Na�jednání�v�říjnu�se�již�projevil�další�nástup�šíření�Covid�-19.�Svým�usnesením�č.�75�schválilo�ZO�darovací�smlouvu�mezi�
Libereckým�krajem�a�obcí�Janov�nad�Nisou�o�darování�1.000�kusů�nanofiltrů.�Usnesením�č.�76/2020�schválilo�ZO�smlouvu�
o�spolupráci�se�společností�KORID�LK�spol.�s�r.o.�o�osazení�a�provozování�1�ks�zastávkového�informačního�systému�na�
území�Obce�Janov�nad�Nisou.

 • �Listopadové�jednání�již�bylo�v�době�nouzového�stavu.�Po�prodeji�pozemků�schvalovalo�ZO�finanční�dary�členům�výborů�
a�komisí�tak,�jak�je�navrhli�jejich�předsedové.�Posledním�bodem�tohoto�jednání�bylo�poskytnutí�účelové�dotace�z�rozpočtu�
obce�ve�výši�90.000,-�Kč�na�akci�JIZERSKÁ�MAGISTRÁLA�2020/2021,�Jizerské�o.p.s.�a�schválení�smlouvy�o�poskytnuté�
těchto�peněžních�prostředků.

 • �Je�konec�listopadu�a�situace�kolem�druhé�vlny�koronavirové�nákazy�se�začíná�lepšit.�Bohužel�zasáhla�do�našich�životů�více,�
než�jsme�čekali.�Nyní�bych�Vás�měla�pozvat�na�tradiční�vánoční�akce.�Díky�platným�vládním�nařízení�Vám�však�mohu�
pouze�popřát�krásné�a�klidné�prožití�svátků�vánočních.�Zdraví�a�pohodu�v�klidu�domova�s�Vašimi�nejbližšími.�A�až�budete�
na�Vašem�adventním�věnci�rozsvěcet�první�svíčku,�dejte�si�v�klidu�domova�svařák,�první�ochutnávku�vánočního�cukroví�
a�zazpívejte�si�koledu�spolu.

Renata Mádlová

Informace ze Zastupitelstva

Zpravodaj janovské radnice, povoleno MK ČR E 17716, vydává Obec Janov nad Nisou, prosinec 2020, náklad 200 ks, výtisk zdarma, členové redakční rady 
a redaktoři: Renata Mádlová, Mgr. Jana Tomešová, Michal Surkov. Kontakt: podatelna@janov-n-n.cz. Tiskne Tiskárna Macek, www.tiskem.cz

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
před půl rokem jsme po jarní krizové situace společně vyhlíželi návrat k normálu. Letní měsíce byly opravdu rela-
tivně klidnější, s  nástupem podzimních měsíců se bohužel situace opět otočila. Dlouhodobá omezující opatření 
a přetrvávající nejistota zasahují do životů nás všech, musíme oželet řadu věcí, které jsme dosud brali jako samo-
zřejmé. Riziko onemocnění je tu ale stále a je třeba to brát v potaz. Opět jsme proto zavedli pomoc nemocným, star-
ším i dalším potřebným s nejnutnějším nákupem potravin a léků. Děkuji zde všem, kteří pomáhají, kteří nás oslovují 
s dalšími nabídkami pomoci a také Vám všem za zodpovědný přístup a dodržování platných opatření.

Rozběhnuté�investiční�akce�se�nám�i�přes�nepříznivou�
situaci�podařilo�dokončit�nebo�se�ke�zdárnému�konci�blíží.�
Silnice�kolem�hotelu�Semerink�už�má�nový�povrch,�kon-
tejnerové�stání�u�mateřské�školy�už� je�v�plném�provozu�
a�druhé�v�Loučné�se�dokončuje,� rekonstrukce�bývalého�
kulturáku�bude�hotová�každým�dnem.�Bohužel�avizova-
né� zdržení� u� dalších� akcí� (dokončení� silnice� u� Sokolov-
ny,�mostek�u�Kosinů)�se�nepodařilo�dohnat�a�musí�se�tak�
přesunout�na�příští�rok.�Pokud�projde�navrhovaný�daňo-
vý�balíček,�klesnou�daňové�příjmy�do�obecního�rozpočtu�
a� budeme�napříště�muset� velice�pečlivě� zvažovat,� které�
investice�zvládneme�zaplatit�a�které�budou�muset�počkat.

Jsem�rád,�že�jsme�před�nástupem�nejpřísnějších�opatře-
ní�stihli�přivítat�naše�nejmladší�občánky�–�tím�spíš,�že�na�
jaře�byl�obvyklý�termín�zrušen.�Díky�vstřícnému�přístupu�
rodičů�i�ostatních�hostů�vše�proběhlo�v�příjemné�atmosfé-
ře.�V�současné�době� je�konání�společenských�akcí�nemy-
slitelné,�bohužel� tak�přijdeme� jak�o�společné�rozsvěcení�
stromečku,�tak�o�tradiční�adventní�koncerty�v�kostelíku�
v�Loučné.�Letos�bude�adventní�čas�komornější,�věřím,�že�
v�kruhu�rodiny�si�je�dokážeme�užít�i�tak.�Přeji�Vám�všem�
klidné�a�pohodové�vánoční�svátky�a�vše�nejlepší�do�roku�
2021,�který�bude,�jak�všichni�doufáme,�lepší�než�rok�2020.

Daniel David
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Informace pro občany / Okénko do historie

Zprávy z výborů a komisí
V Janově nad Nisou pracují dva výbory a čtyři komise. Přináším Vám pár informací o jejich práci.

Začneme� nejdůležitějším� výborem� –� finančním.� Ten�
nám� hlídá� rozpočet.� V� roce� 2020� se� zatím� sešel� třikrát.�
V�lednu�byla�hlavním�bodem�schůzky�příprava�definitivní�
verze�rozpočtu�obce�na�r.�2020,�plán�investic�a�smlouva�se�
společností� Raketoplán.� Na� dubnové� on-line� schůzi� pro-
bíhala� kontrola� hospodaření� a� rozpočtu,� kontrola� hospo-
daření�příspěvkové�organizace�Základní�škola�a�Mateřská�
škola�Janov�nad�Nisou�v�roce�2019.�Zatím�poslední�schůzka�
proběhla�v�červenci.�Zde�se�projednávaly�investice�do�kina,�
tramvajové� zastávky� a� také� proběhla� pololetní� kontrola�
hospodaření�a�rozpočtu.

Kontrolní výbor� se� v� roce� 2020� sešel� elektronicky�
jedenkrát.�Výbor�se�schází�podle�potřeby.�V�letošním�roce�
2020�zastupitelstvo�obce�nepověřilo�kontrolní�výbor�úkoly,�
které�by�měl�kontrolní�výbor�prošetřit,�proto��předsedkyně�
KV�raději�upřednostňovala�elektronické�setkání�než�osobní�
kontakt.�Další�setkání�KV�by�mělo�podle�epidemiologické�
situace�na�území�ČR�proběhnout�ještě�do�konce�roku�2020.

Komise pro péči o krajinu� se,� i�přes�poměrně�nepříz-
nivou�situaci,�sešla�dvakrát.�Předmětem�jednání�byly�mož-
nosti�dalších�úprav�veřejného�prostoru�v�obci,�řešení�míst�
pro�odkládání�tříděného�odpadu,�možnosti�využití�a�práce�
na� bývalé� tramvajové� zastávce� a� potenciál� prostoru� Ber-
kovy�louky.�Členové�komise�také�iniciovali�několik�terén-
ních�pracovních�schůzek,�týkajících�se�těchto�témat.

Komise rozvoje a výstavby�(stavební�komise)�se�schází�
nejčastěji.�Připravuje�každý�měsíc�materiály�pro�jednání�ZO.

Komise pro kulturu a sport�se�zabývá�především�aktu-
alizací�a�úpravou�grantových�pravidel,�návrhy�na�rozdělení�
grantů�na�činnosti�a�na�projekty�a�kontrolou�jejich�vyúčto-
vání.

Spolek pro občanské záležitosti�byl�v�letošním�roce�ve�
svých�činnostech�vinou�pandemie�omezen.�Přesto�se�v�mír-
nějším�režimu�uskutečnilo�75�návštěv�u�jubilantů.�Podařilo�
se�také�zorganizovat�vítání�občánků.�V�milé�a�klidné�atmo-
sféře�jich�bylo�do�obce�uvítáno�deset.

Trocha z historie – Anton Johann Bielau
Toulky přírodou nám přinášejí nejen pocit klidu a možnost rozjímání.  Paní Alena Ptáčková, nová obyvatelka 
Janova nad Nisou, při svých procházkách krajem objevila starý zapomenutý náhrobek. Zjistila komu patří 
a podělila se o to s Vámi.

Anton Johann Bielau
*��27.�prosince�1860�Sovín/Desná�
v�Jizerských�horách
†�31.�prosince�1928�Liberec

Narodil� se� jako� syn� Clam-Galla-
sovského� lesníka� v� hájovně� v� osadě�
Sovín�v�Jizerských�horách,�nacházející�
se�při� cestě� z�Desné�na�Novinu,�poz-
ději�žil�s�rodiči�v�Karlově.�Navštěvoval�
obecnou�školu�v�Kristiánově,�gymná-
zium�v�Liberci�a�od�roku�1881�studoval�
na�vysoké� škole�v�Praze.�Byl� členem�
studentského�spolku�Ghibellinia.

� Jako� suplent� působil� v� Kyjově�
na� německém� Obecném� gymnáziu.��
V� letech� 1890-92� vyučoval� na� Státní�
průmyslové�škole�v�Liberci�a�do�roku�
1895� na� Klášterním� benediktýnském�
gymnáziu�v�Brně.�Od�té�doby�byl�pro-
fesorem�Ústavu�ku�vzdělávání�učitelů�
v�Liberci.

Byl� aktivním� slavnostním� řeční-
kem,�hlavním�členem�výboru�ročenky�
Horského�spolku�(v�letech�1908-09�její�
vydávání�dokonce�řídil)�a�od�roku�1914�
školním�radou.�Během�první�světové�
války� se� zhoršil� Bielauův� zdravotní�
stav,�roku�1920�odešel�do�důchodu,�ale�

Hrob Antona Johanna Bielaua  
na hřbitově v Janově nad Nisou

nemoc� jej� provázela� až� do� smrti.� Je�
pochován� na� hřbitově� v� Janově� nad�
Nisou.

Od� roku� 1920� psal� pravidelně�
vzpomínkové� články� do� ročenky�
Horského�spolku,�všechny�v� jizersko-
horském� nářečí.� Napsal� také� něko-
lik�básní,� taktéž�v�nářečí.� Je�autorem�
i�několika�dramat.

Hned�po� smrti� o� něm�vyšla� řada�
článků,�ukázky�a�zmínky�nalezneme�
i�v�češtině,�např.�v�Knize�o�Jizerských�
horách�M.�Nevrlého�a�v�řadě�periodik.

Alena Ptáčková

Zdroj:  Jizerské květy/Iserblumen, Marek 
Sekyra, Otokar Simm 2011
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Obecní policie

Postřehy obecní policie
Po půl roce Vás opět srdečně zdravíme ze služebny obecní policie a tímto Vás chceme obeznámit se 
stručným výtahem z naší pracovní policejní činnosti.

Po� letním� uvolnění� se� nám� opět�
vrátila� nepříjemná� covidová� situace,�
kdy� byla� vládou� nařízena� opatření,�
která�mají�zamezit�šíření� této�nemoci.�
Touto�cestou�bychom�Vám�chtěli�podě-
kovat,�že�k�těmto�opatřením�přistupu-
jete�zodpovědně.

Letošní� letní� sezóna� moc� nepřála�
zahraniční� turistice.� Proto� se� naše�
Jizerské� hory� staly� cílem� většího�
množství� turistů� z�Čech.� S� tímto� pří-
valem�i�jednodenních�turistů�v�našem�
regionu�je�spojeno�i�více�řešených�pře-
stupků�v�dopravě.

V� měsíci� srpnu� jsme� měli� nahlá-
šeno,� že� na� obecní� cestě� v� blízkosti�
Malého� Semerinku� stojí� odstavená�
dodávka�a�jejím�stáním�je�znemožněn�
průjezd� touto� komunikací.� Jelikož� se�
majitelka�k�danému�problému�stavěla�

laxně,�bylo�z�naší� strany�přistoupeno�
k� odtahu� tohoto� vozidla,� které� tvo-
řilo� překážku� v� silničním� provozu.�
Tento� odtah� nebyl� nijak� jednodu-
chý,�dodávka�stála�ve�velmi�svažitém�
terénu.�Tato� liknavost� stála�majitelku�
nemalé�peníze.

Nevšedním� se�pro�nás� stalo� ozná-
mení� o� výskytu� exotického� hada� na�
Velkém� Semerinku.� Po� příjezdu� na�
místo�jsme�zjistili,�že�se�jedná�o�druh�
užovky�žluté�barvy�o�délce�1,5�metru,�
která�nepatří�do�naší�krajiny.�Z�tohoto�
důvodu� jsme� zkontaktovali� městský�
útulek� v� Liberci,� který� si� pro� tohoto�
hada�přijel.

S� koncem� léta� k� nám� dorazila�
výtečná� houbařská� sezóna� a� s� tou� je�
pro�nás�spojeno�větší�množství�zapar-
kovaných�vozidel�na�místech,�kde�je�to�

zakázáno.� Ve� většině� případů� si� hou-
baři�s�plným�košíkem�odnesli�od�nás�
i� nemalý� bonus� za� porušení� doprav-
ních�předpisů.

V�poslední�době�se�nám�od�občanů�
i� zaměstnanců� úřadu� množí� stíž-
nosti,�že�v�místech,�kde�jsou�umístěné�
nádoby� na� označené� a� placené� pytle,�
se� nám� hromadí� komunální� odpad�
v� neoznačených� obalech,� který� roz-
hodně�do�těchto�nádob�ani�vedle�nich�
nepatří.�Za�toto�jednání�hrozí�pachate-
lům�ve�správním�řízení�nemalý�postih.

Na�závěr�bychom�Vám�chtěli�popřát�
hlavně�pevné�zdraví�a�hodně�štěstí�do�
Nového�roku.

S pozdravem vaši strážníci
Aleš a Honza
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Janovská o.p.s. / Informace

V  souvislosti se stále aktuální 
rizikovou koronavirovou situací 
nabízíme seniorům bezplatné 
zajištění nákupu a dovoz zboží 
domů. 

Do Jablonce jezdíme skoro každý 
den. Pokud byste měli zájem něco 
nakoupit a dovézt, tak nás prosím 
kontaktujte na telefonním čísle 
608 468 676 nebo  775 987 291.

Jiří a Renata Loudovi, Janov nad 
Nisou č.p. 41 (bývalá fara)

Nabídka zajištění  
nákupu seniorům

JANOVSKÁ o.p.s.
Milí Janováci, nejdříve Vám chci popřát v této nelehké době hodně zdraví a trpělivosti. Buďme všichni opatrní 
a zodpovědní.

Co�je�nového�v�sokolovně?�Nyní�jsou�bohužel�restaurace,�
sportoviště� i�ubytovna�kvůli�nouzovému�stavu�uzavřené,�
ale�léto�probíhalo�dle�plánu�v�plném�proudu.�Navštívili�nás�
capoeiristi,�mažoretky,� twirlerky� a�další� účastníci� táborů�
a�různých�soustředění.��

Na� 10.10.2020� jsme�naplánovali� „Charitativní� ples� pro�
Nadační�fond�dětské�onkologie“,�ale�nebylo�možné�ho�zre-
alizovat�kvůli�pandemii.�Ples�je�tedy�přeložen�na�13.3.2021.�
Všichni�věříme,�že�se�naše�situace�zlepší�a�ples�v�plánova-
ném�termínu�proběhne.

Již� 45.� ročník� známé� sportovní� akce� „ČSOB� JANOV-
SKÝCH�11�A�19�KM�ELEVEN“�se�letos�taky�nemohl�konat.�
Tento� ročník� byl� oficiálně� odložen� o� rok� na� poslední� říj-
novou�sobotu,�tedy�na�30.10.2021�(o�neoficiálním�průběhu�
informuje�samostatný�článek).�

A�teď�alespoň�něco�pozitivního.�V�září�jsme�kompletně�
upravili�sportovní�halu.�Vymalovali�jsme�a�opravili�povrch�
haly.�Osobně�jsem�se�změnou�moc�spokojená�a�doufám,�že�
budou�nadšeni�i�naši�sportovci.

O�dalších� změnách�Vás�budeme� informovat�na�www.
janovskaops.net.

Lucie Petzová

Co je nového v sokolovně?

Olympijský běh
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ZŠ Janov nad Nisou

INFORMACE ZE ŠKOLY
Vážení spoluobčané, jestli jsem byla v červnu a o prázdninách přesvědčená, že se v září vrátíme zhruba tam, 
kde jsme v březnu skončili, snad jen s trochou více hygienických opatření, tak život mi absolutně nedal za 
pravdu. 

Start� školního� roku� 2020–2021� prostě� nepatřil� k� těm�
jednodušším.�Zahájení�školního�roku�i�v�této�velmi�složité�
době�zvládli�učitelé�naprosto�profesionálně�a� za� to�všem�
patří� obdiv� a� poděkování.� Na� začátku� září� jsme� zahájili�
nejistý� nový� školní� rok� s� počtem� 142� žáků.� Ten� začal� ve�
výjimečné�době�a�tak�máme�výrazně�změněné�podmínky�
výuky.� Byli� jsme� připraveni,� měli� jsme� zásobu� roušek�
a� desinfekce.� Po� uzavření� škol� jsme� začali� učit� na� dálku�
přes�platformu�Microsoft�Teams,�kterou�jsme�si�vyzkoušeli�
už�na�jaře,�a�v�průběhu�září�jsme�se�společně�s�žáky�a�rodiči�
připravovali�na�distanční�vzdělávání.�Pozvánky�na�výuku�
se� zobrazují� přímo� v� aplikaci� Teams.� Žáci� mají� vše� na�
jednom�místě,�zadáváme�jim�domácí�úkoly�a�hodnotíme�je.�
Pro�řešení�pak�mohou�žáci�chatovat�jak�s�učiteli,�tak�mezi�
sebou.�Mohou�používat�i�mobilní�telefony�či�školou�zapůj-
čenou� techniku.� Z� hlediska� techniky� byla� škola� předem�
připravená� na� distanční� výuku.� Vzdělávání� na� dálku�
neznamená� on-line� učení� jenom� přes� počítač.� Kombinu-
jeme�práci�na�počítači�a�samostatnou�práci,�týmovou�práci�
a�projektové�činnosti.�Důležitá�je�rovnováha�a�to,�aby�byla�
výuka�přizpůsobena�podmínkám�dítěte�v�rodině.�Myslím�
si,� že� máme� distanční� vzdělávání� našich� žáků� zajištěné�

efektivně.�Škola�má�nastavené�postupy�a�procesy,�které�jsou�
vedeny�upřímnou�snahou�zvládnout�toto�náročné�období�
s�co�největším�efektem.�Spolupráce�s�rodiči�je�výborná,�a�to�
především�díky�elektronickým�žákovským�knížkám,�které�
využíváme�již�několik�let.�K�dětem�a�rodinám�v�naší�škole�
se�snažíme�přistupovat� individuálně.�Pokud�se�ukáže,�že�
má�někdo�s�výukou�na�dálku�obtíže,�vždy�najdeme�řešení�
na�míru.�Závěrem�bych� chtěla�poděkovat�nejen�učitelům,�
ale� všem� školským� pracovníkům� za� úspěšné� zvládání�
nelehkého� a� nestandardního� školního� roku.� Děkuji� také�
našim�učitelkám�v�mateřské�škole,�jejich�práce�je�nenahra-
ditelná,�ony�jsou�v�pořadí�významu�pro�společnost�hned�za�
první�zdravotnickou�linií.�Všem�přeji,�aby�tento�školní�rok�
nebyl� stresovaný� koronavirem,� a� také� abychom� si� zacho-
vali�dosavadní�přístup,�elán,�zdravý�rozum�a�hrdost�na�to,�
co�v�dané� situaci�dokážeme.�Buďme�všichni� zodpovědní�
a� dodržujme� hygienická� pravidla.� Ohleduplnost,� dosta-
tečné� rozestupy,� roušky�a�pečlivé�mytí� rukou� jsou� to�nej-
menší�a�současně�i�to�nejvíc,�co�můžeme�pro�sebe�navzájem�
udělat.

S přáním pevného zdraví a klidu
Mgr. Jana Tomešová,  ředitelka školy
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MŠ Janov nad Nisou

TAJEMSTVÍ KNIHY ve školce
Vážení spoluobčané, kniha nás provází celým životem, je takovým naším němým učitelem. Každý z nás se 
s knihou setkal ještě dřív než v prvním roce života a bezesporu nás knihy naučily hodně. I děti ve školce knihy 
znají – rodiče si s nimi vyprávějí u knih v prvních letech života, prohlíží si s nimi obrázky, později dětem čtou. 
I  my ve školce dětem čteme, prohlížíme si encyklopedie, pracujeme s  knihou. My jsme se však ve školce 
rozhodli představit dětem knihu jinak. Víc do hloubky, tak jak ji děti neznají. Začali jsme v září a budeme 
pokračovat celý školní rok – tak vznikl dlouhodobý tematický projekt TAJEMSTVÍ KNIHY.

Kniha� –� jak�vlastně� taková�kniha�
vzniká?�Děti�vědí,�že�knihy�je�možné�
koupit�v�obchodě,�vědí,�že�v�nich�jsou�
obrázky� a� psaní,� ale…� kde� se� bere?�
Začali� jsme� tedy� od� začátku.� V� lese.�
V�lese�jsme�se�zastavili�dlouho.�Probí-
rali�jsme,�co�v�lese�roste,�kdo�tam�žije,�

Skřítkový den

Dlabání dýně

Skřítkový denNávštěva myslivce

co� nám� les� dává,� proč� je� pro� nás� les�
důležitý.� Vyráběli� jsme� stromy,� zvěř,�
hráli� jsme�si� s�přírodninami,�v�nepo-
slední� řadě� nás� navštívil� myslivec.�
Uspořádali� jsme� dětem� SKŘÍTKOVÝ�
DEN�–�den�plný�lesních�skřítků.�Byl�to�
krásný� den� se� soutěžemi� v�maskách.�
Díky� tomu� všemu� se� děti� dozvěděly�
z�čeho�se�papír�vyrábí�a�v�souvislosti�
s� tím� jsme� ruční� papír� vyráběli� i� ve�
školce.� Proč� kniha� potřebuje� les,� my�
všichni�dospělí�víme.�Děti�to�nevěděly,�
dnes�už�to�vědí,�a�to�je�dobře.

A�co�dál?�Už�víme,�jak�vzniká�papír,�
víme� také,� že� se� potom� papír� slepí�
a�vloží�do�obalu,�aby�z�toho�byla�kniha.�
Jenže�kniha�je�knihou�až�když�tam�je�
to� psaní,� jak� říkají� děti:� „Písmenka�
jsou� v� knize� proto,� aby� nás� učila…“�
„Psaní� je�v�knížkách,�abychom�nebyli�
hloupí…“� „Je� tam� psaní,� aby� lidi�
mohli�něco�vědět…“�Ano,�mají�pravdu,�
jenže�to�psaní�se�musí�do�knížek�nějak�
dostat.� Hrajeme� si� tedy� na� knihtisk.�
Probíráme� písmenka� –� učíme� se�
poznat�písmenka�ve�svém�jméně,�hra-
jeme� si� na� tiskaře,� zdobíme� iniciály,�

srovnáváme� velikosti� písmen.� Prostě�
hrajeme�si�s�písmenky.�A�věřte,�že�i�to�
je�zajímavé�a�děti�to�moc�baví.�Fakt�je�
ten,� že� písmenka� a� knihtisk� děláme�
pouze� u� starších,� hlavně� předškol-
ních�dětí.�Pro�ty�mladší�děti�je�to�ještě�
příliš�náročné,�ale�na�les�si�hrají�a�ještě�
v� něm� nějakou� dobu� zůstanou.� Až�
dořešíme�knihtisk,�tak�budeme�pokra-
čovat�s�knihou�dál.�Ještě�nás�čekají�ilu-
strace� a� hlavně�příběhy� a�moudrosti,�
které�jsou�v�knihách�ukryty.�

„Nemilovat knihy znamená nemilovat 
moudrost.  Nemilovat moudrost však zna-
mená stát se hlupákem.“ (J.�A.�Komenský)

Se� staršími� dětmi� ve� školce� vyrá-
bíme�knihu,�už�všechny�děti�(ze�třídy�
žabek)� svou�knihu�mají.�Celý� rok�do�
ní� budeme� přidávat� ilustrace,� poví-
dání�nebo�i�nějakou�fotku�toho,�co�ve�
školce� děláme,� a� na� konci� školního�
roku�si�ji�vezmou�domů.�Bude�to�jejich�
vzpomínka�na�jeden�rok�ve�školce�a�já�
věřím,�že� svou�knihu�budou�milovat�
celý�život.

Alena Škodová
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Sport v Janově

Dobývání ztraceného záchranáře 2020
Janov nad Nisou se stal po Jablonci nad Nisou dalším místem, kde se běžel extrémní závod „Dobývání 
ztraceného záchranáře 2020“. Organizátorem soutěže byli Český Červený kříž Jablonec nad Nisou, dobrovolní 
hasiči Janov nad Nisou a  Věznice Rýnovice a  letos připravovali už sedmý ročník. Na přihlášené tříčlenné 
hlídky zde čekala náročná 10kilometrová trať, kde všichni plnili úkoly hlavně ze zdravovědy, hasičských 
disciplín, střelby, sebeobrany nebo jemné motoriky.

Letošní� ročník� byl� ale� trochu� jinačí� než� ty� předešlé.�
Závody� se� otevřely� i� hobíkům…� Ještě� minulý� rok� tento�
závod� běhali� jenom� profesionálové� –� hasiči,� záchranáři,�
policisté,�prostě�složky�IZS.��

Co�mi�zbylo�jiného,�než�se�taky�přihlásit?�Taková�šance!�
Za�KSJ�jsme�dali�dohromady�dvě�družstva,�jedno�dámské�
a�jedno�pánské.�A�chci�říci,�že�jsem�si�celou�trasu�a�vůbec�
celé�závody�skvěle�užila.�Trať,�která�vedla�cestou�necestou,�
potokem�i�sjezdovkou,�otestovala�naši�fyzičku�a�jednotlivá�
stanoviště�naše�znalosti� a�dovednosti.�Záchrana� topícího�
se�dítěte,�tahání�traktorového�kola,�první�pomoc�při�rvačce�
bezdomovců,�slaňování…�to�je�jenom�pár�momentů,�které�
si�opravdu�navždy�zapamatuji.�A�budeme�se�muset�zlepšit.�
Ale�chlapi�zabojovali�a�vyhráli!�My,�ženy�od�plotny,� jsme�
sice�nedosáhly�na�medaili,�ale�STRÁŠNĚ� jsme�si� to�užily.�
Celá�atmosféra�závodu,�díky�všem�organizátorům�i�účast-
níkům,� byla� příjemně� domácká� a� hlavně� přátelská.� Bylo�
to� dané� také� omezeným� počtem� zúčastněných� a� hlavně�
datem.�V�tu�dobu�začala�nabírat�na�síle�druhá�vlna�korona-
viru,�zase�se�začaly�utahovat�šrouby�a�my�byli�rádi,�že�jsme�
závod�mohli�odběhnout.

Ještě�jednou�děkuji�ČČK�a�Kačce�Havlové,�našim�dobro-
volným�hasičům�a�jejich�šéfovi�Radkovi�Nagymu�a�z�Věz-
nice�Rýnovice�Jirkovi�Šádkovi.�Jo�a�opravdu�velká�gratulace�
vítězům,�což�byli�kluci�z�KSJ!

Vendula Pospíšilová
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SDH Janov nad Nisou

Zpráva o činnosti JANOVSKÝCH HASIČŮ
Dobrý den, vážení občané.
Je za námi druhá polovina roku 2020. Spousta z nás si v době léta odbyla dovolené a po návratu z nich nás 
bohužel všechny postihla druhá vlna pandemie. Nemám tím na mysli, že bychom byli všichni infikováni, ale 
nemoc se nevyhýbá ani naší obci a riziko nakažení se v práci, při nákupech nebo jiných pochůzkách stále 
přetrvává. Je tedy nutné dodržovat vládní nařízení, aby byla nemoc potlačena a my se mohli opět zapojit do 
pohodového a klidného života v naší obci.

V�této�chvíli�se�kulturní�život�u�nás�opět�zastavil.�Nic-
méně�než�přišla�druhá�vlna�vládních�opatření,�tak�jsme�se,�
po� jarním� utlumení,� vrhli� do� několika� aktivit.� V� letních�
měsících� jsme� pro�ČČK� v� Jablonci� nad�Nisou� odbavili� 3�
vlny� letních� táborů.� Dětem� jsme� ukázali,� jaké� je� poslání�
dobrovolných� hasičů,� dali� jsme� jim� několik� praktických�
rad�v�oboru�požární�ochrany�a�dále�si�mohly�osobně�osahat�
vybavení�jednotky.�V�závěru�jsme�jim�pak�předvedli�prak-
tickou�ukázku�zásahu.�

Vedením�SDH�obce�Bezděčín�jsme�byli�požádáni�o�sou-
činnost� při� pořádání� jejich� akce� pro� nejmenší� obyvatele�
obce.�Oslovili�jsme�tedy�ČČK�Jablonec�nad�Nisou�a�kynolo-
gii�Vězeňské�služby�ČR�Věznice�Rýnovice,�se�kterými�jsme�
již�v�minulosti�několikrát�spolupracovali,�a�do�Bezděčína�
jsme�přivezli�několik�dynamických�ukázek,�které�se�dětem�
velice�líbily.�V�měsíci�září�jsme,�zase�ve�spolupráci�s�ČČK,�
pořádali�nevídaný�závod�s�názvem�DOBÝVÁNÍ�ZTRACE-
NÉHO�ZÁCHRANÁŘE.�Jedná�se�o�velice�fyzicky�náročný�
závod,�spojený�s� různými�dovednostmi,�a� to�zejména�na�
poskytnutí�první�pomoci�v�extrémních�podmínkách.�

Poslední� akce,� které� jsme� se� zúčastnili,� byla� stezka�
odvahy.�Pořadatelem�byl�pan�Adam�Kulich�a�skupinka�lidí�
kolem�něj.� I�naše� jednotka�byla�zapojena�v�této�akci,�a�to�
jednak�jako�požární�dozor,�a�jednak�jsme�zajišťovali�rozdá-
vání�cen�pro�ty�nejodvážnější.�Tuto�akci�pořádal�pan�Kulich�
již�podruhé�a�evidentně�se�občanům�a�dětem�velice�líbila.�
Dorazili�i�přespolní�a�jenom�dětí,�které�se�zúčastnily�stezky,�
bylo�150.

I�přes�přetrvávání�pandemie�musí�být�v�obci�zajištěna�
požární� bezpečnost.� Znamená� to,� že� i� v� tomto� období�
probíhá� školení� a� příprava� naší� jednotky� tak,� abychom�

byli� nápomocni� u� případných� událostí.� Jedná� se� o� popa-
dané�stromy,�znečištěný�místní�potok,�nenahlášené�pálení�
dřevní� hmoty� nezodpovědných� obyvatel� a� samozřejmě�
i� požáry.� Jeden� požár� si� dovolím� „vypíchnout“,� a� tím� je�
požár� výškové� budovy� v� Jablonci� nad� Nisou.� � Naše� jed-
notka� dorazila� na�místo� události� jako� první� dobrovolná�
jednotka.� Velitel� zásahu� nás� okamžitě� zapojil� do� haseb-
ních�prací.�Znamená�to�tedy,�že�jsme�byli�nasazeni�přímo�
v�ohnisku�požáru.�Rozvinutí�útočného�vedení�z�naší�CAS�
a�další�členové�se�neprodleně�zapojili�s�ostatními�členy�jed-
notek�PO�do�evakuace�více�jak�40�obyvatel�budovy.�Jednalo�
se�o�fyzicky�náročný�zásah�–�hořelo�mezi�11.�a�12.�podla-
žím.�Objekt�byl�odpojen�od�elektrické�energie�a�záchranáři�
museli�několikrát�vystoupat�do�nejvyšších�pater�pro�evaku-
ované�obyvatele.

Má�zpráva�se�pomalu�chýlí�ke�konci.�A�mě�nezbývá�než�
nám�všem�popřát�hodně�trpělivosti�s�vládními�nařízeními,�
která�nás�jistě�do�určité�míry�omezují�v�různých�činnostech.�
Z�mého�pohledu�je�to�ale�nutnost,�abychom�co�nejvíce�ochrá-
nili� naše�nejbližší� –� rodiče,� babičky� a�dědečky,� kteří� jsou�
tou�nejohroženější� skupinou.�A�věřte�mi,�že�v� tuto�chvíli�
promlouvám�z�vlastní�zkušenosti.�Pomalu�se�blíží�advent,�
vánoční�svátky�a�Nový�rok,�které�budou� jistě�v�mnohém�
jiné�než�ty�dosavadní.�Nenechme�si�z�těchto�svátků�odcizit�
to,�že�se�jedná�především�o�rodinné�svátky�klidu�a�pohody.�
A� jako� takové� je� prožijme.�Do�nového� roku�pevně�věřím,�
že�vykročíme�šťastnou�nohou�a�že�rok�2021�bude�klidnější�
a�pohodovější,�a�že�se�budeme�opět�potkávat�na�různých�
kulturních�akcích�v�naší�obci,�které�pro�vás�připravujeme.

S pozdravem Radek a Jitka Nagyovi
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Sport v Janově – foto / SDH Janov nad Nisou – foto
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Svaz žen

Svaz žen – zpráva o naší činnosti
Uplynulo už pár měsíců od prvního letošního čísla Zpravodaje Janovské radnice a od té doby mám dojem, že 
se situace téměř nezměnila. Opět se podle vládního nařízení nesmíme scházet a opět nosíme roušky. Tento 
rok nám opravdu nepřeje.

V� naší� organizaci� z� těchto� důvodů� není� nic� tak� moc�
nového.�Sešly�jsme�se�pouze�v�červnu�a�září,�nestihly�jsme�
mezi�nás�pozvat�starostu,�který�nás�vždy�informuje�o�dění�
v�obci�a�nestihly�jsme�ani�besedu�s�naší�policií.�Ještě�jsme�
zakoupily�drobné�dárky�pro�prvňáčky,�ale�předání�už�jsme�
se�nezúčastnily.�Možná,�že�se�nesejdeme�ani�při�vánočním�
"svařáčku".�Zapomněla�bych,�nového�ale�přece�něco�je,�při-
byly�nám�dvě�nové�členky,�ale�opět�jsou�důchodového�věku,�
takže�nemládneme.

Začátkem� září� jsme� ještě� stihly� uspořádat� pro� členky�
a�jejich�rodinné�příslušníky�zájezd�do�Děčína�na�zámek,�do�
Práchně�na�Skalní�varhany�a�závěr�byl�v�Křišťálové�zahradě�
ve�Cvikově.�Zámek�byl�moc�hezký,� jen�škoda,�že�přilehlá�
Růžová�zahrada�už�odkvétala�a�z�části�byla�v�rekonstrukci.�

Křišťálová�zahrada�byla�spojená�s�komentovanou�prohlíd-
kou�kostela,�ve�kterém�jsou�umístěny�výrobky�Cvikovské�
sklárny,�zejména�práce�pana�Pačinka,�který�celou�tuto�nád-
heru�navrhuje�a�vyrábí.�Kdo�chtěl,�mohl�vidět�i�tamní�skláře�
v� práci,� a� pak� následovala� prohlídka� zahrady.� Ta� je� nád-
herná,�jen�jsme�si�ji�nemohli�užít,�protože�nás�z�ní�vyhnala�
blížící�se�bouřka.�Zájezd�to�byl�nenáročný�a�myslím�si,�že�se�
docela�povedl,�až�opět�na�to�počasí.�Škoda�jen,�že�se�obtížně�
shánějí�lidé,�aby�se�zaplnil�autobus.�Tak�se�rozmýšlím,�jestli�
tyto�zájezdy�pro�malý�zájem�dávat�dohromady.

Závěrem�Vám�všem�chci�popřát�klidné�vánoční�svátky�
a�hlavně�hodně�zdraví�a�ať�nás�všechny�čekají�lepší�a�vol-
nější�časy�v�tom�novém�roce.

Frková Jana

Projekt „Dětské hřiště Hraničná v Janově nad Nisou“ 
byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR 
z programu Ministerstva pro místní rozvoj
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Sport v Janově

Janovských 11 a 19 km 
Akce Janovských 11 a 19 km měla tento rok velmi ztížené podmínky už při přípravě a plánování. Sami dobře 
víte, že situace kvůli bolestným opatřením namířeným proti pandemii Covidu 19 je opravdu těžká a plánování 
jakékoliv sportovní akce je spíše nemožné. Víceméně od března jsme byli udržováni v nejistotě, jestli budeme 
moci letošní ročník vůbec zorganizovat. S druhou vlnou Covidu už jsme ztráceli entuziasmus a naději.

Nechtěli�jsme�zklamat�už�třeba�i�několik�měsíců�přihlá-
šené�závodníky�a�tak�jsme�vymysleli�úplně�nový�koncept.�
Letošní�ročník�–�mimochodem�letos�by�to�byl�jubilejní�45.�
–�jsme�oficiálně�přesunuli�na�podzim�2021�a�tento�rok�jsme�
pojali�opravdu�originálně.�

Název� a� vlastně�motto� celého� závodu� znělo� „Covidu�
navzdory!“

Ve� středu� 28.�10.� proběhlo� označení� tratí� s� výjimkou�
dětské� a� od� 29.�10.� si� každý�mohl� samostatně� zaběhnout�
jakoukoliv� z� tratí.� Po� doběhu� mohli� všichni� účastníci�
v�našemu�stánku�nahlásit�svůj�čas,�vyzvednout�si�účastnic-
kou�medaili�a�další�dárky�od�partnerů�akce.�

Náš�plán�byl�udělat�„uzávěrku“�tratí�v�původní�závodní�
den,�tedy�31.�10.,�ale�pro�velký�ohlas�a�zájem�se�„akce“�pro-
dloužila�do�neděle�1.�11.�2020

Každoročně�na�stadionu�probíhala�formou�cvičení�cha-
ritativní�sbírka�pro�handicapovaného�sportovce.�Ani�letos�
jsme� nechtěli� od� této� podpory� upustit,� jen� nám� nebylo�
jasné� jak� „donutit“� účastníky� běhu� ke� cvičení� venku� na�
ulici.�Nakonec�se�spolek�Janovských�11a�19�km�rozhodl,�že�
přispěje�Lukáši�„Polči“�Polčákovi,�který�se�narodil�bez�ruky�
a�nohy,�5,-�Kč�za�každý�uběhnutý�kilometr.�

Nakonec�se�netradiční�„akce“�i�přes�většinou�propršené�
dny�zúčastnilo�368�běžců,�celkem�se�uběhlo�4220�km�a�díky�
tomu�jsme�mohli�Lukášovi�přispět�částkou�21.100,-�Kč.�

Děkujeme�všem,�kdo�jste�přišli,�za�podporu,�která�nás�
opravdu�potěšila.�

Je�vidět�že�„Janovská“�je�i�Vaší�srdeční�záležitostí�a�ani�
v�této�nelehké�době�se�jí�stejně�jako�my�nevzdáte.

KSJ 2020
KSJ… ano, už je to opravdu přes rok, kdy vznikl nový 
sportovní klub, který využívá sportovní zázemí naší 
janovské sokolovny. Nedá se úplně říci, že je NOVÝ, 
protože začátek kruháčů jsem položila už tak před 
třemi, možná čtyřmi roky cvičením pro naše holky, 
ale tenkrát jsme chodily fakt jenom dámy.

Od�září�roku�2019�jsme�draftovali�nového�trenéra�Jirku�
Kunce�a�dali� jsme�šanci�prostě� i�chlapům.�Cvičíme�pravi-
delně�dvakrát�týdně�a�to�v�pondělí�a�ve�středu�vždy�od�šesti�
hodin�a�těmito�pravidelnými�tréninky�jsme�se�stali�nejak-
tivnějším�sportovním�klubem�v�Sokolu� Janov.�Dveře�pro�
nováčky�jsou�vždy�otevřené�a�každá�hodina�s�námi�je�vždy�
jedinečná� a�originální.� Používáme� jak�nářadí,� které� jsme�
zdědili�po�předcích�(hrazda,�kruhy,�nově�zrekonstruovaný�
žebřík…�děkujeme),�ale�i�spousty�náčiní,�které�jsme�si�poří-
dili�sami�a�které�třeba�ani�neznáte.

Ano,�i�my�jsme�museli�oželet�v�roce�2020�několik�měsíců�
cvičení�v� tělocvičně�kvůli�pandemii�Covidu�19,�ale�pravi-
delné� cvičení� v� hale� jsme� nahradili� pohybem� v� přírodě�
a� na� venkovních� sportovištích…�prostě� nezahálíme.�Ale�
opravdu�už�se�těšíme�do�haly!

Pod�naší�hlavičkou�se�naši�cvičenci�aktivně�zúčastnili,�
a�to�se�skvělými�výsledky�(vždy�na�bedně),�několika�důle-
žitých�závodů,�např.�Sokolského�běhu�republiky,�Dobývání�
ztraceného�záchranáře�2020�nebo�Janovské�11�a�19.

Na� konec� ještě� kvíz� pro� nezasvěcené:� Co� znamená�
tajemná� zkratka� KSJ� ?� Odpovědět� můžete� na� naší� FB�
stránce� a�kdo�bude�první,� vyhrává�měsíc� cvičení� s�námi�
zdarma.

Vendula Pospíšilová


