
Nejdříve bych se chtěl vrátit k naše-
mu Jarmarku. Přiznám se, že jsem osobně 
měl velké obavy, zda se nám velké úsilí 
zorganizovat v Janově po dlouhém čase 
podobnou akci vyplatí. Neměl jsem strach 
o moje kolegy, organizátory akce, neměl 
jsem strach o to, zda stánkaři budou pro 
návštěvníky zajímaví, ale obavy jsem měl 
z toho, zda bude jarmark u příležitosti 
slavných výročí obce lákadlem především 
pro Vás, Janovany. Strach mě opustil hned 
ráno, když jsem uviděl plné náměstí, a ra-
dost jsem nabyl během dne, když mi mno-
zí z Vás děkovali za pěknou akci, kterou 
jsme zorganizovali. Není divu, že i zastu-
pitelé vyslyšeli volání po založení určité 
tradice a tak bychom i v příštím roce chtěli 
zopakovat akci v podobě jarmarku, snad 
jen trochu skromnější.

 Kromě zajišťování hladkého chodu 
obce jste určitě zaznamenali zvýšený 
stavební ruch. Nebudu zakrývat radost 
nad tím, že se nám podařilo dosáhnout 
na doslova rekordní výši dotací na růz-
né akce. Tou nejdůležitější je další etapa 
budování kanalizace a vodovodu, který 
napojením na bedřichovskou úpravnu za-
jistí pitnou vodu pro Janov nad Nisou do 
daleké budoucnosti. Akce bude probíhat 
ještě i v příštím roce a tak prosím o trpě-
livost, toleranci a pochopení, především 
vzhledem k dopravní situaci, která není 
po dobu výstavby komfortní. Ale musíme 
myslet na budoucnost! Velkou radost mám 
z další dotačně investiční akce, kterou je 
zateplení budovy školy. Tato akce se pro-
jevila i na vzhledu této dominanty obce 
což ocenil každý, kdy po čase naši obec na-
vštívil. Podařilo se nám realizovat různé 
opravy komunikací, z nichž nejvýznam-
nější je oprava cesty v Loučné. V současné 
době probíhá také rekonstrukce obecního 

Slovo starosty
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objektu, ve kterém 
vznikne hasičská 
zbrojnice – další 
akce, na kterou 
jsme získali do-
taci.

Nechci však 
psát pouze o tom, 
co bylo, ale chci 
se také podívat 
dopředu.  Pro Ja-
nov nad Nisou 
bude v budoucnu 
naprosto klíčová 

otázka dokončení kanalizace napojením 
na Jablonec nad Nisou resp. na Liberec. 
To musí být další etapa a i když to nebu-
de zrovna jednoduché, musíme za tím 
jít co možná nejdůrazněji. Jakmile totiž 
bude hotova páteřní síť od Bedřichova až 
k Silce, potom si může Janov nad Nisou 
oddechnout. Máme v obci celou řadu bo-
láků a boláčků, které chceme postupně 
a v rámci finančních možností dále řešit. 
Proto podporuji návrh Finančního výboru, 
abychom upřednostnili akce na které buď 
získáme dotaci anebo na jejichž financová-
ní se budou spolupodílet firmy či občané. 
Tím chceme zajistit, aby těch spravených 
metrů cest či délky odpadních řadů bylo 
co nejvíc. Pochopitelně i pro příští rok po-
dáme žádosti na další dotace, např. žádost 
o dotaci na generální opravu lávky, spo-
jující Janov nad Nisou s Hraničnou, a to 
i se zřetelem na to, jak hojně je využívána 
školní mládeží. Rádi bychom také v bu-
doucnu zredukovali momentálně tři škol-
ní budovy – základní školu, mateřskou 
školu a družinu – sestěhováním do dvou, 
čímž by se náklady na provoz školních za-
řízení radikálně snížily a takto uspořené 
prostředky bychom mohli použít na další 
potřebné věci.

Jsem rád, že si někteří z vás najdou ces-
tu na jednání našeho zastupitelstva a byl 
bych ještě raději, kdyby vás bylo mnohem 
víc. Je dobré být u všeho co se v obci děje 
a je dobré získat přímo od občanů nejen 
kritiku toho, co se stalo, ale hlavně náměty 
do budoucna.

Zakrátko budeme bilancovat letošní 
rok. Rok, označovaný jako krizový v ce-

losvětovém měřítku se však nám v Janově 
nad Nisou vydařil. Hospodaříme s vyrov-
naným rozpočtem, hlídáme příjmovou 
i výdajovou stránku rozpočtu a snažíme 
se zlepšit kvalitu života v naší obci. Jsem 
rád, že se nám povedl záměr s obecní poli-
cií, neboť naši strážníci již za krátkou dobu 
odvedli pro obě obce to, co jsme očekávali 
a věříme, že to tak bude pokračovat i v dal-
ším období.

Závěrem bych vám chtěl jenom připo-
menout, že do dění v obci se můžete zapo-
jovat i přes naše webové stránky, kde se 
dozvíte nejen co se v obci děje, ale pomocí 
Návštěvní knihy můžete posílat i svoje při-
pomínky či náměty.

Na závěr bych chtěl před koncem letoš-
ního roku poděkovat všem svým spolupra-
covníkům na janovské radnici, kolegům 
zastupitelům, aparátu, zaměstnancům za 
spolupráci a výsledky v letošním roce, obča-
nům pak za jejich zájem o život obce a všem 
vespolek pak popřát hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti a optimismu do roku 2010.

Mgr. Daniel DAVID, Starosta obce

PF 2010
Obec Janov nad Nisou  
přeje svým občanům  
štastné prožití Vánoc  

a hodně zdraví a spokojenosti  
v novém roce.
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Stavba roku – jedna z vodáren

Zprávy z obce

Nabídka inzerce
Nabízíme občanům, podnikatelům 

i ubytovatelům inzerci v našem občasníku 
v rozsahu dle dohody.

Za jeden čtvereční centimetr zaplatí 
inzerent 1,50 Kč.

V Janově se staví a opravuje

Janov – oprava komunikací

ANKETA URČENÁ  
NAŠIM OBČANŮM

Jedním z témat pro veřejnou diskusi v obci je 
naše loňské rozhodnutí o celonočním svícení. 
Podotýkám, že technicky není možné svítit 
pouze někde a tak naše otázka zní: SVÍTIT 
NEBO NESVÍTIT PO CELOU NOC?

PRO celonoční svícení hovoří mnohé faktory, 
ale jsou také faktory které jsou PROTI. Proto 
bychom byli rádi, kdybyste na naší webovou 
stránku do Návštěvní knihy poslali svoje 
názory zda jste pro či proti neboť o tom jak 
dál chce Zastupitelstvo obce jednat na svém 
příštím zasedání.

ZA VAŠE PODNĚTY DĚKUJEME. 

Akumulovaný dluh za odpady 
je stále značný

Tradičně se v našem Zpravodaji věnujeme proble-
matice platební morálky našich spoluobčanů pokud 
jde o poplatky za likvidaci komunálního odpadu. 
I když se situace v letošním roce mírně zlepšila přesto 
změna, ke které zastupitelé přikročili, je zřejmě 
nutná – ale tomu se věnujeme na jiném místě.

Zde jsou fakta:
 celkový dluh včetně druhého pololetí roku 2009 • 
činí 431.749 Kč, z toho nevymahatelné pohledávka 
činí částku 120.200 Kč
 reálná dlužná vymahatelná částka tak činí ke • 
konci letošního listopadu částku 311.549 Kč. Tato 
situace se může poněkud vylepšit, protože druhé 
pololetí ještě očekáváme, že řada občanů své 
závazky přijde uhradit
 v roce 2009 se podařilo formou upomínek • 
zinkasovat zhruba 50 tisíc Kč a to i od dlouholetých 
dlužníků.

Jak po změně obecní vyhlášky? Zastupitelé 
rozhodli, že stanoví přechodné období a to do 
30. ledna 2010, které dostanou všichni dlužníci 
k dispozici aby svoje závazky mohli uhradit. 
Po tomto datu dojde k vymáhání dlužných 
pohledávek.

-hk-

! !
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Zastupitelstvo 24. června 2009
 Jednání zastupitelstva se zabývalo pro- •
dejem či pronájmem obecních pozemků 
a odsouhlasilo uzavření smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě na vodovodní 
a kanalizační řad mezi Rezidenční 
Loučná s.r.o., obcí Janov nad Nisou 
a Wild OAK Liberec

Zastupitelstvo 9. září 2009
 Jednání zastupitelstva se zabývalo pro- •
dejem obecních pozemků, schválilo 
rozpočtové změny, dále po diskusi roz-
hodlo neprodloužit nájemní smlouvu 
stávajícímu nájemci na pronájem „Kap-
ličky“ a odstavné plochy o požadované 
3 měsíce.
 Starosta poděkoval všem, kteří se podí- •
leli na zajištění Janovského jarmarku 
u příležitosti 100 let povýšení Janova 
nad Nisou na městys, 80 let janovské 
radnice, 200 let položení základního 
kamene janovského kostela sv. Jana 
Křtitele a 95 let od zahájení výstavby  
kostela sv.Josefa v Loučné. 

Zastupitelstvo 14. října 2009
 Zastupitelstvo schválilo záměry pro  •
zpracování nového Územního plánu 
obce.
 Zastupitelstvo schválilo Zřizovací lis- •
tinu Základní školy a Mateřské školy.
 Zastupitelstvo na návrh starosty  •
a místostarosty odsouhlasilo finanční 
odměnu organizátorům janovského jar-
marku Davidovi Jelínkovi, Michalovi 
Surkovovi a Hynkovi Pulcovi a podě-
kovalo jim za skvělou práci
 Zastupitelstvo odsouhlasilo s úhradou  •
50% neinvestičních nákladů na děti 
trvale bydlící v obci Janov nad Nisou při 
umístění do speciální Mateřské školy 
na základě lékařského doporučení.

 Zastupitelstvo odsouhlasilo roční  •
finanční příspěvek Jizerské o.p.s. pro 
úpravu tratí Jizerské lyžařské magist-
rály.

Zastupitelstvo 18. listopadu 2005
 Zastupitelstvo obce schválilo rozpoč- •
tové změny.
 Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou  •
schválilo Obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2009 o stanovení systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území obce Janov nad 
Nisou.
 Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou  •
schválilo Obecně závaznou vyhlášku 
č. 2/2009, kterou se zrušuje Obecně 
závazná vyhláška č. 1/2006 o poplatku 
za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využí- 
vání a odstraňování komunálních 
odpadů.
 Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou  •
schvaluje  cenový výměr za sběr, odvoz 
a odstranění komunálního odpadu pro 
území Obce Janov nad Nisou.
 Zastupitelstvo obce schválilo odměny  •
členům Komise výstavby a rozvoje 
Františku Křůmalovi a Mileně Kej-
zlarové, členům Komise pro kulturu 
a sport paní Lence Jelínkové, Zdeně 
Krausové, Lubošovi Doležálkovi, 
Michalovi Surkovovi a Pavlovi Zange-
ovi, členům Finančního výboru p. Janu 
Čmejrkovi, Pavlu Šarkovskému, Renatě 
Mádlové a MUDr. Milanu Kvasničkovi, 
členům Kontrolního výboru Pavlu Pil-
zovi a Martinu Janouškovi a členům 
SPOZu Lence Vondrové, Martině 
Nagyové, Zdeně Krausové, Michalu 
Surkovovi, Marii Palenčárové, Lud-
mile Matěchové a Petrovi Mikoláškovi.

Jednání zastupitelstva, Zprávy z obce

Zprávy ze zastupitelstva Z jednání  
finančního výboru

V pondělí 23. listopadu proběhlo pod 
vedením svého předsedy R. Jelínka 
jednání Finančního výboru.  

Na pořadu byl jediný bod: příprava 
rozpočtu na rok 2010. Finanční výbor 
detailně projednal všechny rozpočtové 
kapitoly, s uspokojením vyslechl zprávu 
starosty o plnění letošního rozpočtu 
zvláště na příjmové straně jakož i postup 
při průběžném zajištění financování 
největší janovské akce – budování další 
etapy vodovodu a kanalizace. Finanční 
výbor připraví do jednání zastupitelstva 
návrh rozpočtu obce na rok 2010 a jak 
je v Janově tradicí – navrhne rozpočet 
vyrovnaný.

I přes náročnou finanční spoluúčast 
na této akci počítá obec v rámci svých 
možností s dalšími investicemi. Zastu-
pitelstvu obce však směřuje návrh, aby 
obec Janov nad Nisou investovala pouze 
do akcí dotačního charakteru, kdy obec 
nebude stoprocentním investorem, což je 
v současné době návrh více než rozumný.

Jak to bude s domovní daní

Upozorňujeme janovské občany, že 
vás se žádné navýšení ze strany obce týkat 
nebude, neboť v současné složité době 
nechceme zvyšovat daňovou zátěž. Něco 
za něco, očekáváme, že občané budou 
řádně plnit svoje poplatkové povinnosti, 
třeba tu o likvidaci komunálního odpadu. 

Obecní strážníci 
dokáží být přísní

Obecní strážníci nepůsobí v naší obci 
a v Bedřichově nijak dlouho, ale již dnes 
se nám ukazuje, že zřízení obecní poli-
cie byl dobrý krok. O tom, že přestupků 
ze strany provinilců je i na katastru 
Janova a Bedřichova docela dost svědčí 
fakt, že strážníci vybrali na pokutách 
bezmála sto tisíc korun. Převážně od 
neukázněných řidičů porušením zákazů 
vjezdu, nepovolené stání v zónách stání, 
v pěších zónách, na zastávce autobusu 
v Bedřichově a podobně. Ale v několika 
případech se jednalo o jiné než dopravní 
přestupky.

Od příštího roku bude ze zákona zvýšena domovní daň, což se 
týká všech obyvatel. Obcím je pak ze zákona umožněno, že tuto 
daň pomocí koeficientu mohou proti dnešní výši zvýšit až 4x.

Nechceme, abychom zákonnou možnost 
Obce a to zvýšit násobně domovní daň 
museli uplatnit v případě, že v obecním 
rozpočtu by tyto prostředky byly vítány. 
Třeba právě na tu likvidaci odpadu, sví-
cení či protahování. 

- hk - 
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Zprávy z obce

Důležitá zpráva pro občany – změna 
systému placení za likvidaci komunál-
ního odpadu

Zastupitelé se přiklonili k přesvěd-
čení, že nový způsob uzavíráním smluv 
s vlastníky nemovitosti bude průhled-
nější i férovější i když pochopitelně žádný 
systém není ideální. Likvidace komu-

Peněz není nikdy dost aneb žádáme 
a žádáme a ono se rekordně daří

V našem minulém zpravodaji jsme vás seznámili s dotacemi, které 
obec žádá. Blíží se konec roku a tak jak to tedy s nimi dopadlo:

 • Krajský úřad fond požární ochrany – 
přestavba objektu na požární zbrojnici.  
S touto žádostí jsme uspěli a dotace byla 
obci přiznána. Bylo realizováno výbě-
rové   řízení a akce probíhá  Dotace činí 
830 tisíc Kč, celkový objem akce cca 2,5 
mil. Kč
 • MAS Podještědí – dotace na opravu 
komunikace v Loučné.  
S žádostí jsme uspěli a dotace ve výši 
688.000  nebude proinvestována celá, 
její skutečná hodnota bude menší,  asi 
599.000,- celkové náklady jsou cca 
790.000,-  Kč a oprava je zrealizována 
podána žádost o platbu přičemž rozdíl 
bude hrazen z obecních prostředků.
 Krajský úřad – fond ochrany vod – • 
zpracování projektové dokumentace 
na připojení kanalizační sítě města Jab-
lonec nad Nisou, s žádostí jsme uspěli 

a dotace byla  přiznána ve výši 73.000,-  
probíhá příprava  dokumentace ke sta-
vebnímu řízení.
 • Grantový fond č. G7 – oprava kapličky 
v Hraničné:  s žádostí jsme byli neú-
spěšní.
 Integrovaný operační program – • 
CZECH POINT – kontaktní místo.  
Se žádostí jsme uspěli. Byla nám při-
znána dotace ve výši 30 tisíc Kč, celkové 
náklady budou činit 34.500 Kč, rozdíl 
bude hrazen z obecních prostředků.
 • Krajský úřad grantový fond 
č. G20 – nasvícení přechodů.  
S žádostí jsme uspěli, dotaci obdrželi 
a první přechod – u pošty - je již osvícen
 Navíc jsme úspěšně žádali na KÚ o dotaci • 
na 1. etapu pořízení Územního plánu 
obce, kterou dostaneme z Krajského 
úřadu. Dotace je ve výši 100.000,- Kč

Tento výčet je pochopitelně nutné 
doplnit o rekordní sedmdesátimilio-
novou dotaci, podrobnosti uvádíme na 
jiném místě. Průběh akce každý občan 
určitě vidí.

K poslednímu říjnu bylo na tuto obří 
akci proinvestováno již cca 31 mil. Kč, 
cca 18 mil. bylo proinvestováno z dotace, 
zbytek z prostředků obce.

No a stranou pochopitelně nemůže 
zůstat ani janovská škola, kde v hodnotě 
přes 7 milionů korun bylo provedeno 
zateplení a další úpravy. Z dotačních pro-
středků jsme obdrželi necelé 4 miliony 
korun, zbytek byl rovněž hrazen z pro-
středků obce. 

 
Sečteme-li všechny dotace dohro-

mady, potom se v případě naší obce jedná 
o naprosto rekordní příjem finančních 
prostředků, které byly případně ještě 
budou  investovány do obecní infrastruk-
tury. Pochopitelně významný je i podíl 
obecních finančních prostředků nutných 
ve formě kofinancování k realizaci těchto 
významných akcí.

Bankomat  
zatím 

nebude

Protože se mnozí občané 
obraceli na obecní úřad 
s žádostí či dotazy na možnost 
zřízení bankomatu v obci, 
dotázali jsme se na možnost 
jeho zřízení na pobočce  ČSOB 
v Jablonci nad Nisou. Zde je 
autentická odpověď ředitelky 
pobočky Marie Kozderkové:

 uvedená lokalita (Janov nad Nisou) je • 
malá obec bez spádového okolí
 nedaleko funguje bankomat v Bedři-• 
chově (i ten je ztrátový), další pak na síd-
lišti Mšeno – Palackého v naší pobočce 
u hlavní silnice
 bankomaty se instaluji momentálně • 
převážně do míst s vysokou frekvencí 
veřejnosti – nákupní zóny, centra měst, 
dopravní křižovatky apod.
 instalace by byla teoreticky možná • 
pouze za předpokladu nulového nájem-
ného a příspěvku obce ve výši kolem  
30 tisíc korun měsíčně

Po dlouhodobých diskusích a hodnoceních účinnosti vyhlášky 
obce o systému poplatků za likvidaci komunálního odpadu se 
zastupitelé nakonec rozhodli pro změnu – nový ceník služeb 
stejně jako nové znění vyhlášky uveřejňujeme na jiném místě.

nálního odpadu je pro obecní pokladnu 
nezanedbatelnou položkou, kterou Obec 
dotuje ze svých prostředků více než polo-
vinou.  Navíc obec musí plnit zákonnou 
povinnost hovořící o tom, že veškerý 

odpad na území obce 
je jejím odpadem tím, 
že zaměstnanci pánové 
Peterka s Havelkou 
s obecní multikárou 
křižují obecní katastr 
a zajišťují likvidaci 
odpadu, který neskon-
čil tam kde má.

Vzhled obce je její 
vizitkou a i náš Janov 
prošel v tomto směru 
viditelnou proměnou 
nicméně napravovat je 
stále co. Bez pomoci 
občanů to nepůjde 
a bez jejich kázně to 
bude dražší než by 
být mohlo. 

Pánové Peterka a Havelka
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Základní a mateřská škola

Základní škola a mateřská škola Janov nad Nisou
Základní škola je příspěvkovou organizací zřízenou obcí, součástí je mateřská škola, 
školní družina, školní klub a jídelna ZŠ a MŠ.

Škola je plně organizovaná, má devět 
tříd. Kromě kmenových tříd je ve škole 
také učebna PC s připojením na Internet, 
pracovní a keramická dílna. Tělocvična 
pro potřeby tělesné výchovy je pronajatá 
od Janovské o. p. s.

Pedagogický sbor školy tvoří dvanáct 
učitelů, dvě vychovatelky školní družiny 
a vychovatel školního klubu. V mateřské 
škole se 40 dětem ve dvou odděleních 
věnují tři učitelky, které pracují s dětmi 
podle vlastního ŠVP PV „Rok v přírodě“.

Při škole jsou dvě občanská sdružení: 
Klub přátel školy a Školní sportovní klub.

Spolupráce se školskými poraden-
skými zařízeními, místními i regionál-
ními institucemi, rodiči a širší veřejností 
je na vysoké úrovni.

Školní rok 2009/2010 začal 1. září 2009 
v nově zrekonstruované škole s počtem 
133 žáků. Pedagogický sbor je stabilní, 
kvalifikovaný. Třídní učitelkou 1. třídy je 
Mgr. Pavla Michková, 2. třídy Mgr. Jana 
Garčeková, 3. třídy Mgr. Lenka Vond-
rová, 4. třídy Mgr. Pavla Strnádková, 5. 
třídy Mgr. Marie Fléglová, 6. třídy PaedDr. 
Karel Horsák, 7. třídy Mgr. Petr Chlup,  
8. třídy Mgr. Jan Lang, 9. třídy Mgr. Adam 
Kulich, informatiku vyučuje pan učitel 
Jaromír Janda, zástupce ředitelky je Mgr. 
Hana Ticháková.

V letošním školním roce se vyučuje 
podle ŠVP ZV „Cesta objevů“ v 1., 2., 3., 6., 
7., 8. třídě.

Žáci se jako každoročně připravují na 
olympiády a soutěže v jednotlivých před-
mětech. V loňském roce úspěšně repre-
zentovalo naši školu v okresních kolech 
olympiád celkem 17 žáků, žákyně K. Gar-
čeková se umístila v rámci Libereckého 

kraje v soutěži Matematický klokan na 1. 
místě a obsadila přední místo i v celostát-
ním měřítku v mezinárodní soutěži Mate-
matický klokan.

Umístění žáků 9. třídy na středních 
školách a odborných učilištích:

– střední školy: 9 žáků
– odborná učiliště: 5 žáků.
Při škole v tomto školním roce funguje 

dvanáct zájmových kroužků : zábavná 
tvorba, moderní a exotické tance, kera-
mika – výtvarná dílna, angličtina pro 
prvňáky, zdravotnický, keramika, semi-
nář s českého jazyka, seminář z matema-
tiky, Informatika + pro žáky 1. stupně 
a pro žáky 2. stupně školy, sborový zpěv 
a historicko turistický kroužek.

Sportovně založené děti jsou členy 
sportovních oddílů v rámci Školního 
sportovního klubu: oddíl běžeckého lyžo-
vání ve spolupráci se SKI Janov-Bedřichov, 
oddíl sjezdového lyžování a horských 
kol, oddíl florbalu. ŠSK také organizuje 
závody pro děti nejenom z naší školy, ale 
i pro sportovce z ostatních jabloneckých 
škol. Jsou to závody v běžeckém lyžování, 
sjezdovém lyžování a na horských kolech. 
Již několik let mají velmi dobrou úroveň 
závody horských kol Kerda cup Bedřichov, 
jichž se zúčastňuje kolem stovky závod-
níků nejenom z jabloneckých škol a oddílů, 
letos byla účast mezinárodní díky závod-
níkům z Polska.

Základní škola se již tradičně prezento-
vala na Veletrhu celoživotního vzdělávání 
AMOS 2009 v jabloneckém Eurocentru.

V první čtvrtletí letošního roku se 
žáci zúčastnili mnoha akcí, kulturních – 
návštěvy divadelních představení pro děti 
v Městském divadle v Jablonci nad Nisou, 

dále vzdělávacích – Dne otevřených dveří 
v jablonecké nemocnici, Dne s Policií ČR, 
přednášek v rámci Týdne proti drogám, 
Okresního studijního střediska ČČK na 
Bedřichově. Zajímavá byla pro žáky jistě 
exkurze do České televize na Kavčích 
horách. Začátkem listopadu proběhly pro-
fitesty žáků 9. třídy ve spolupráci s Peda-
gogicko psychologickou poradnou Jablo-
nec nad Nisou a rodiči žáků.

Ve škole se uskutečnila burza dětského 
zimního oblečení a sportovních potřeb. 

Sportovci reprezentovali školu na 
několika podzimních přespolních bězích, 
dobrých výsledků dosáhli : B. Voháňková 
( 1. třída ), M. David ( 3. třída ), D. Michek 
(5. třída ), F. Žanta ( 6. třída ), B. Mullerová 
a J. Mottl ( 7. třída ).

Školní rok začal úspěšně v nově zre-
konstruované škole, budova je zateplená, 
má nová okna a omítky. Při rekonstrukci 
se také podařilo zmodernizovat učebnu 
PC a připravit novou učebnu pro jazyko-
vou výuku. Jsme všichni rádi, že se zřizo-
vatel školy o svoji školu dobře stará, nová 
budova je krásnou dominantou obce.

Mgr. Jana Tomešová, ředitelka školy

Škola 
ozdobená lešením

Škola – historie a současnost

Ještě před starou školou
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Centrum pro zdravotně postižené libereckého kraje o.s.
Posláním Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s. je umožnit lidem se zdravotním 
postižením a seniorům prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb plnohodnotný život 
v přirozeném prostředí, na které jsou zvyklí.

Centrum má své pobočky v Jablonci 
nad Nisou, Liberci, Semilech a České 
Lípě. Kromě těchto poboček  poskytuje 
své služby v kontaktních a poradenských 
místech ve více než 20 městech a obcích 
Libereckého kraje. 

Poskytovanými službami jsou:
 Odborné sociální poradenství• 
 Osobní asistence – určena cílové sku-• 
pině od 3 let, osobám s různými typem 
zdravotního postižení, s chronickým 
onemocněním, seniorům a dalším, kteří 
potřebují pomoc jiné osoby. Je poskyto-
vaná v přirozeném domácím prostředí. 
 Půjčovna kompenzačních a rehabilitač-• 
ních pomůcek – vozíky, toaletní židle, 
chodítka, sedačky do vany atd.
 Poradna pro osoby se sluchovým posti-• 
žením – jednou měsíčně vždy v pondělí 
od 13 do 15 hodin
 Prodej baterií, poradenství a zprostřed-• 
kování servisu sluchadel

Centrum se dále věnuje pořádání 
aktivizačních činností – jednou za 14 dní 
se zde koná Posezení s barvami – setkání 
osob se zdravotním postižením a spo-

lečné tvoření za použití různých výtvar-
ných technik. V každém ročním období 
se konají regionální výstavy prací osob 
se zdravotním postižením, v červnu se 
pravidelně koná celostátní soutěž o Cenu 
Modrého slona – prezentace děl v 6 růz-
ných kategoriích, Centrum se dále každý 
rok v červnu účastní Dne zdravotně 
postižených, který pořádá město Jablo-
nec nad Nisou. Centrum také vydává 
časopis Sdruženáček (vychází jako dvoj-
číslo), do kterého přispívají různé insti-
tuce a svazy. 

Jablonecká pobočka Centra pro zdra-
votně postižené Libereckého kraje sídlí 
v ul. E. Floriánové 8  (budova Spolkového 
domu), ve 2. patře. 

Poradní hodiny Centra jsou v pon-
dělí a středa 8 – 12, 12:30 – 17 h., v úterý 
a čtvrtek 8 – 12, 12:30 – 15 h. Kontaktními 
místy jsou Tanvald – každý první pátek 
v měsíci od 9 do 11 h. na Městském úřadu 
a v Desné – každý 3. pátek v měsíci od 9:30 
do 11h. v Domě s pečovatelskou službou. 

Další informace získáte na www.czp.
az4u.info, telefon do centra je 483 356 
218, u vedoucí jabloneckého centra paní 
Dany Šormové – tel. 731 653 006 a u soci-

ální pracovnice Mgr. Jany Havlové  
(tel. 731 653 053). Využít můžete i e-mai-
lový kontakt: czpjbc@volny.cz.

Poradna pro uživatele sociálních služeb 
Ve Spolkovém domě také sídlí 

Poradna pro uživatele sociálních služeb, 
která je součástí celostátní sítě poraden 
zřízené Národní radou osob se zdravot-
ním postižením. Poradna pomáhá uživa-
telům sociálních služeb a jejich blízkým 
efektivně využít možnosti dané zákonem 
o sociálních službách a řeší sociální situ-
aci, ve které se ocitli v důsledku svého 
postižení, věku nebo jiných okolností. Je 
určena jak osobám se zdravotním posti-
žením, tak jejich rodinným příslušníkům, 
opatrovníkům a dalším skupinám z řad 
uživatelů sociálních služeb. Pokud si 
nevíte rady s příspěvkem na péči, nevíte, 
jaká jsou vaše práva při uzavírání smluv 
o poskytování sociální služby a potřebu-
jete poradit s vyhledání vhodné sociální 
služby, neváhejte a kontaktujte nás.

Úřední hodiny jsou pondělí a středa 
8-12 a 12:30 -17 h, kontakt na poradkyni 
Mgr. Janu Havlovou je 731 653 053, anebo 
jablonecnadnisou@poradnaprouzivatele.cz. 

Z činnosti strážníků janovské  
a bedřichovské obecní policie 

… už je to rok,co po dohodě obcí Janova nad Nisou a Bedřichova byla ke dni 1. 9. 2008 zřízena Obecně 
Závaznou Vyhláškou OBECNÍ POLICIE. Mezi oběma obcemi byla dle zákona sepsána Veřejnoprávní 
Smlouva, na základě které tato ozbrojená složka pracuje pro oba okrsky. Dva strážníci s letitými 
zkušenostmi v této profesi: Vráťa Lelek a Aleš Fiala začali svou práci přípravou služebny v Janovské 
radnici a po týdnu úprav a organizačních záležitostí vyrážejí do ulic.

„Hned první sobotu ve službě zajiš-
ťujeme tradiční Mariánskou sklářskou 
pouť na Kristiánově, kde kromě jiných 
povinností řídíme dopravu, spolupra-
cujeme s Horskou Službou a asistujeme 
při naložení a odvozu lidí k ošetření  
a do nemocnice.

Od té doby každé ráno zastavujeme 
spěchající řidiče u přechodu pro chodce 
v Janově u pošty, kde v 7:40 hod. přijíždí 
autobus plný dětí do místní Základní Školy. 
Odtud vede naše cesta po zákoutích v okolí 
školy, jelikož některá školou povinná dítka 
se snaží před zasednutím do lavice stih-
nout ještě cigaretu. Vyrážíme na obchůzky 

po svém krásném rajonu, seznamujeme se 
s lidmi a problémy, které je trápí. Nutno 
velmi pozitivně hodnotit přátelské reakce 
místních obyvatel a jejich přijetí svých 
strážníků !

Přicházejí první oznámení obyvatel 
o pohybu závadových osob, kriminalitě 
v obci a narušeních Veřejného Pořádku. 
Náš chléb ! Tyto neduhy dnešní společnosti 
řešíme dle zákonů, ve spolupráci s Policií 
ČR a ostatních příslušných úřadů. Dále 
jsou řešeny vraky odstavených vozidel, na 
žádost majitelů kontrolovány objekty, kde 
dochází k vloupání, častá hlášení mysliv-
cům o uhynulé či poraněné zvěři, hlášení 

o volně pobíhajících a opuštěných psech, 
nálezy dokladů atd. Dochází k případům, 
kdy voláme lékařskou a horskou službu 
k lidem se zdravotními problémy, zraně-
ným a následné pomoci ostatním z jejich 
rodiny, kdy postižený byl odvezen do 
nemocnice. Rovněž pořizujeme fotodoku-
mentaci a zpracováváme poznatky o čer-
ných stavbách, neoprávněnému odběru 
podzemní vody, záboru veřejného pro-
stranství a černých skládkách. Specialitou 
našeho rajonu je pohyb a parkování vel-

pokračování na straně 7
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kého množství vozidel v zóně Chráněné 
Krajinné Oblasti, v jejích loukách a lesích, 
v zónách zákazu stání, v pěších zónách. 
Tyto přestupky řešíme vylepením ozná-
mení o dopravním přestupku nebo zajiš-
těním vozidla technickým prostředkem 
k zabránění jeho odjezdu a následným 
dořešením – blokovou pokutou nebo ozná-
mením příslušným úřadům, které udělují 
pokuty mnohem vyšší. Samozřejmostí je 
naše přítomnost na sportovních akcích 
jako je AUTHOR CUP, JANOVSKÝCH 11 
A 19 KM, BEDŘICHOVSKÝ KRPÁL a další, 
kde zajišťujeme bezpečnost a dopravu, 
průjezdnost komunikací a spolupracujeme 
se záchranou službou při zraněních. 

Do napadnutí sněhu vyrážíme na pěší 
hlídky a kontrolujeme oblasti chat a chalup, 
kde necháváme navštívenky o kontrolách 
objektů. Tato činnost s naším nápadem se 
setkává s velmi pozitivním ohlasem.

Hory pokrývají přívaly sněhu a naše 
činnost se z větší části soustřeďuje na 
řízení dopravy při uvolňování dopravních  
kolapsů, pomoc při vyprošťování zapadlých 
vozidel a řešení neukázněných a nervóz-
ních řidičů. Jsou hlášeny případy vloupání 
do chat a chalup. Toto je v tomto období na 
denním pořádku a v mnoha případech nás 
žádá o pomoc operační důstojník Policie 
ČR či řidiči MHD, ČSAD a zásobování.

V zimním období z důvodu velkého 
množství turistů a jejich vozidel v obou 
obcích sloužíme téměř každý den dvanác-
tihodinové služby, včetně víkendů. Největší 
koncentrace návštěvníků je o víkendech, 
zimních prázdninách a zejména o JIZER-
SKÉ PADESÁTCE a MISTROVSTVÍ SVĚTA 
V KLASICKÉM LYŽOVÁNÍ.

Rok 2008 nám končí pomocí ženě 
z ciziny, pohřešující manžela, který si vyjel 
na lyžích do hor a nevrátil se jak se dohodli. 
Ve spolupráci s Horskou Službou je hle-
daný za tmy v pořádku nalezen.

Každý týden jsme přítomni na jednání 
s POLICIÍ ČR, DOPRAVNÍ POLICIÍ, KRI-
MINÁLNÍ POLICIÍ a MĚSTSKOU POLICIÍ 
v Jablonci nad Nisou, jelikož “ všichni jsme 

plavčíci na jedné lodi “ a bez spolupráce to 
nejde. Ze statistik vyplývá, z důvodu čin-
nosti strážníků v obcích Janov nad Nisou 
a Bedřichov a instalace kamerového sys-
tému rapidně poklesl počet krádeží vozidel 
a vloupání do objektů. Na některých mís-
tech se podařilo úplně omezit parkování 
vozidel v zóně zákazu stání.

 Tu a tam nám spánek narušily požární 
poplachy, kdy bylo potřeba uzavřít silnice 
a odklánět dopravu, aby hasiči mohli co 
nejrychleji zasahovat a zachránit co nejvíce 
majetku. Odchytili jsme i několik závod-
níků, kteří auty likvidovali lyžařské stopy. 
Někteří nevlastnili řidičské oprávnění 
a tak byli předáni PČR, aby si plně vychut-
nali následky svého konání. 

Kromě odchycených pejsků, u kterých 
jsme většinou nalezli majitele nebo odvezli 
do útulku jsme tu a tam prováděli odchyt 
koňů, zahánění krav, kozlů a telat.

S jarním rozbředlým sněhem se zvy-
šuje počet dopravních nehod a tak nevíme 
kam dřív skočit. Pálení čarodějnic prochází 
celkem v klidu, až na lumpárny několika 
mladíků Janově. Když roztál poslední sníh, 
přišla řada na jednání o novém doprav-
ním značení v obcích, kterého jsme se až 
po realizaci účastnili. Provádíme i kon-
troly povolení těžby dřeva, řešíme krá-
deže stromků, zničení hrobu na hřbitově 
v Janově a dochází k zadržení feťáků, kteří 
jsou předáni Policii ČR. Prozatím velmi 
mírně byla řešena Janovská omladina zne-
čišťující autobusové zastávky. Ale takto to 
bylo naposled! 

Přichází pro nás slavnostní 19. květen 
2009, kdy je prodána naše služební Škoda 
Felicia, která ze zbytku sil dosloužila 
a cesty našeho rajonu vítají novou SUZUKI 
SX 4 4x4, která se osvědčila velice záhy a od 
tohoto dne se zvyšuje dostupnost naší pří-
tomnosti a pomoci pro vás. 

Čert ví, co nás onoho dne táhlo do urči-
tého kouta rajonu, snad předtucha či nemoc 
z povolání, když v 9:37 zazvonil telefon: 

„Prosím přijeďte, jsme přepadeni“!!! Jízdní 
vlastnosti našeho nového vozidla si pora-
dily s dvěma kilometry od místa takovým 
způsobem, že pachatel byl v 9:40 v pou-
tech. Brutálně zbitému panu hospodskému, 
kterému pachatel železným pohrabáčem 
mnoha ranami rozbil hlavu a zpřelámal 
prsty jsme poskytli první pomoc, přivolali 

lékaře a specialisty od policie. Ještě že paní 
hospodská byla tak statečná a zatelefono-
vala nám. 

Kromě zajišťování ostatních kultur-
ních akcí se podílíme na stvoření a organi-
zaci prvního JANOVSKÉHO JARMARKU, 
který se k spokojenosti všech zúčastně-
ných velmi vydařil. Po očku jsme jen mohli 
sledovat usměvavé tváře Janováků a Bedři-
chováků u společného stolu…píva a jiných 
dobrot.

S dalším podzimem opět přichází 
zvýšený počet vloupání do objektů a naše 
SUZUKI se opět vytáhla. V 16:30 hod. při-
chází hlášení o dvou podivných mužích, 
kteří zkoušejí okna a dveře u chalup v Hra-
běticích. Na místě nám oznamovatel sdělil 
popis pachatelů a jejich další směr. Zapí-
náme pohon 4x4 a po sedmi minutách jsou 
oba zadrženi na kopci u vyloupené restau-
race.  K jejich smůle stihli ukrást jen dvě 
láhve alkoholu. Po zjištění potřebných dat 
se zjistilo, že jeden z pachatelů je celostátně 
hledaný lump, a proto do příjezdu přísluš-
ných složek byli tito pod zvýšeným dohle-
dem… nejen strážníků.  

Dále díky všímavému oznámení míst-
ních zde zjišťujeme pachatelé s velmi 
obsáhlým trestním rejstříkem. Pružně 
reagujeme změnou služeb a mimořádné 
noční služby v patách lumpů vedou k jejich 
vyhnání z našeho rajonu, který se pro ně 
rázem stal nebezpečným. 

…říjen nám naděluje nečekané spousty 
sněhu, nečekané spousty problémů, včetně 
třídenního výpadku proudu….a tak naše 
služba nekončí odchodem domů, ale pře-
vlečením se do suchého, a jedeme dál. 
Spojujeme se s hasiči, energetiky, s chlapi 
technického zabezpečení a do alelůja zprů-
jezdňujeme komunikace a děláme vše, co 
se v takovém průšvihu dělat dá. V noci, 
když na pár minut utichá řev motorových 
pil, údolím se nese děsivé praskání sněhem 
přetížených stromů jak ze střelnice. 

Dle zpráv z jiných míst okresu zjiš-
ťujeme, že na téměř nejpostiženější kout 
jsme kalamitu s průjezdností komunikací 
zvládli nejlépe! 

Ještě, že většina sněhu roztála, vždyť je 
tu naše další JANOVSKÁ JEDENÁCTKA...  
A my zjišťujeme, že už tu sloužíme  
vlastně rok!

S pozdravem vaši strážníci

OMLUVA 
K článku v minulém Zpravodaji: Kdo měl v rukou janovské kormidlo
V přehledu se objevily drobné nepřesnosti. V roce 1945 byl předsedou v Hraničné pan BUREŠ (nikoli Beneš jak 
jsme mylně uvedli) a zapomněli jsme také na paní Marii KLEMSOVOU jíž se pochopitelně velice omlouvám, 
protože ve své obětavé činnosti byla a je v Janově postavou skutečně nepřehlédnutelnou.          - hk -

Dobrá zpráva pro obec, občany i turisty.
Byl jsem potěšen zprávou, že „chráněnka“ (Správa chráněné krajinné oblasti Jizerské hory) nebude povolovat rozšiřování parkovišť v II. zóně 
ochrany krajiny a přírody a nebude tolerovat parkování motorových vozidel na loukách. Pracovníci zmíněné instituce mohou  na místě udělit 
pokutu až 1.000 Kč. Také naši 2 obecní strážníci již vybrali na pokutách, za rok své činnosti na území obcí Bedřichova a Janova n.N., přes 
100.000,- Kč. Pokutováni byli v naprosté většině „přespolní“. Snad již nebudou na udržovaných Hrabětických loukách pana Hladkého nebo 
v okolí Šámalovy chaty na Nové louce parkovat o víkendech desítky aut.. Inu, pořádek musí bejt i na horách, jak říkával Krakonoš... 

S přáním pěkné zimy Pepa Hanzlovič

pokračování ze strany 6
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Názory

Janov je v lepší kondici než sousední Jablonec
Mnohý psavec mi dá jistě za pravdu, že je snadnější psát kritiku než článek pozitivní. V minulosti jsem 
měl často příležitost kritizovat nečinnost radnice v oblasti investiční výstavby v Janově a trestuhodné 
zanedbávání prostředí v obci. Má rozladěnost mne vedla k přesvědčení, že by bylo nejlepší se připojit 
k vedlejšímu Jablonci, který vzkvétal a investiční peníze  do něj tekly z několika kohoutků.

Naštěstí došlo k určitému patu, který 
nastal po odstoupení paní Blahoutové 
z funkce starostky a byl zvolen starosta, 
který nevadil ani jednomu ze znesváře-
ných táborů. Tím nastal postupný obrat 
a dnešní výsledky hovoří zřetelně, že při 
tehdejší volbě Dana Davida měli zastu-
pitelé šťastnou ruku. Ačkoliv je potřeba 
podotknout, že volba měla být jen pře-
chodným řešením do konce mandátu 
na poslední rok a mnohého z hlasujících 
by ani ve snu nenapadlo, že to bude tak 
dobré řešení. 

Pravda, od problémů obce mám čás-
tečný odstup, protože zde přechodně 
nebydlím, vše posuzuji trochu zvenčí 
a tak mohu srovnávat především to, 
jak obec mění svůj vzhled a jak se 
nám daří získávat zdroje na investiční 
akce. A tady musím konstatovat, že se 
Janovu nikdy v minulosti nevedlo lépe 
a nikdy nebyl v tak dobré ekonomické 
a finanční kondici. Také proto jsem před 
pár roky poopravil svůj názor na při-

Víme vůbec  
co v Janově máme?

Janovský kostel má funkční varhany, které jsou v dobrém 
stavu, varhaník, který tu párkrát byl, konstatoval 
pouze zanesení trubic prachem, takže některé klávesy 
zpočátku nehrají a rozehrají se až po nějaké době hraní, 
nicméně zvuk varhan je čistý, rozladěnost jen nepatrná 
úměrně dlouhé době, co nějaký ladič naposledy varhany 
ladil. Pohánějí se elektrickým motorkem, který funguje, 
eventuálně se dají pohánět i nožní pumpou.

Akustika kostela je vynikající, nejenom že se to pozná při samotném 
mluvení, které nepotřebuje žádné zesilování, ale i při hudební produkci. 
Minulé léto zde narychlo koncertoval dětský sbor Pražská kantiléna, 
který tu byl na soustředění,  lidí přišlo poskrovnu, ale kdo byl, měl záži-
tek úžasný, krásné klenutí zvuku a umocnění čistoty hlasů, mrazilo 
v zádech už při prvních tónech. Možná to přeháním, ale myslím si, že 
akustika tohoto kostela je nejlepší ze všech, které jsem na jablonecku 
navštívila a které znám.

Co je ve špatném stavu a nenapsala jsem, je dřevěné schodiště do 
věže v místech nad kůrem, tam se dá už jen na vlastní nebezpečí, něko-
lik schodů za sebou je zborcených, to ale považuji v porovnání s ostat-
ním za nejmenší problém.

Děkuji a přeji krásné vánoce.
Jana Růtová

družení k Jablonci. Ona se i situace zcela 
obrátila. Jablonci vládne koalice, která 
neodhadla realitu a v rozpočtu má díru 
jako vrata. Nepochopitelně v době krize 
počítala s vyššími příjmy než v letech 
hospodářského růstu a navíc reagovala 
opět chybně, když omezila financování 
investičních akcí ve prospěch výdajů na 
spotřebu. V hrubém žargonu bych řekl, 
že se prožírají peníze a neinvestuje se do 
budoucnosti.

V Janově je tomu právě naopak. Obec 
vedou lidé, kterým to myslí! Jak Jarda 
Hrabák, který to má v hlavě srovnané, tak 
Radek Jelínek, který je předsedou  finanč-
ního výboru na svém místě, tak i Dan 
David, náš matematik, jak mu říká Pepa 
Hanzlovič. 

Chválabohu je Dan člověkem na svém 
místě a velice dobře i brzy si osvojil sou-
časný systém financování z fondů, dotač-
ních titulů a dalších zdrojů mimo stan-
dardní rozpočet obce. A to není procházka 
parkem, vím dobře o čem hovořím. 

Samozřejmě je mnoho věcí, které se 
musí řešit a nebude to nikterak snadné. 
Neustálým problémem je sokolovna, 
která na pořádnou finanční dotaci stále 
čeká a není v silách obce, aby rekonstrukci 
sanovala ze svých prostředků. Pokud se 
nenalezne jiná cesta, budou fotbalisti stále 
běhat v prachu z kopce do kopce a budova 
bude stále ve špatném technickém stavu, 
což nezmění ani krásně vymalované 
pokoje. Takže bez financování z výše 
popsaných zdrojů se nepohneme z místa. 
Ale jistě to není problém jediný.

Nicméně jsem rád, že Janov jede na 
plný plyn a správným směrem. Jsem rád, 
že před sedmi lety skončilo období stag-
nace a dohání se, co se dá. A je fajn, že obec 
začala žít více společným životem. Tomu 
nemálo přispěly janovské oslavy, které se 
pořadatelům vydařily a přimlouval bych 
se za to, aby se z toho stala tradice.

Přeji všem pohodové vánoční svátky 
a šťastné vykročení do roku 2010.

Vladimír Kordač

P J KA BEZ POPLATK TE

Šet it není špatné,...

ale užít si TE
je lepší ! 

800 366 000
www.pujckated.cz

volejte ZDARMA

Hledáme nové spolupracovníky.
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Ohlédnutí za oslavami a novodobou historií 
kostela sv. Jana Křtitele v Janově nad Nisou
Děkuji za proběhlou oslavu při příležitosti výročí povýšení Janova nad Nisou na městys. Děkuji těm, 
které napadlo takovou akci uskutečnit, tak i těm, kteří to zrealizovali, a to především za umožnění 
veřejnosti nahlédnout do obecních kronik, pokochat se dobovými historickými dokumenty a fotkami. 
Pro mě osobně to byl nevšední zážitek, mít možnost nahlédnout tímto způsobem do historie obce, v níž 
sice nějaký ten rok žiji, ale její proměny za poslední století stále objevuji a zajímají mě pořád se stejnou 
intenzitou. Odsun Němců a další proměny způsobují, že přetržená nit přenášení historie na další 
pokolení je potřeba navázat právě seznámením se s minulostí.

Názory / Doprava

V rámci oslav proběhla také mše sv. 
v kostele sv. Jana Křtitele v Janově nad 
Nisou nadcházející neděli. Poslední dva 
roky probíhaly bohoslužby jednou za 
měsíc od jara do podzimu, tento rok bylo 
i od tohoto režimu upuštěno z důvodu 
malé návštěvnosti, kromě náhodných 
turistů a několika lidí z Jablonce jsme více-
méně pravidelně chodily pouze ve dvou 
osobách. Ovšem v neděli 28. 6. přišlo úcty-
hodných cca 40 lidí, spíše patrně ze zvěda-
vosti nebo nostalgie, než z pouhé zbožnosti, 
přesto tento počet předčil jakákoliv očeká-
vání. Protože většina těchto návštěvníků 
byla v kostele po delší době, došlo i na 
srovnávání interiéru kostela kdysi dřív se 
současným stavem nejenom v duchu, ale 
i v komunikaci s ostatními. Proto bych 
ráda o stavu kostela zveřejnila pár řádků.

V Janově žiji patnáctým rokem, pro 
někoho málo, pro někoho dlouho. Za tu 
dobu prošla stavba kostela zásadními 
úpravami, některé jsou nepřehlédnutelné, 
některé vidět být nemohou. Především 
byla vyměněna střešní krytina s okapy, 
na věži i lodi, stavba byla nově omítnuta, 
ze šedivé staré oprýskané budovy se stala 
opravdu dominanta obce, zářící svou 
žlutou barvou daleko. Byla provedena 
podzemní drenáž severní strany stavby, 
kudy předtím při tání sněhu zatýkalo do 

kostela tak, že v bočním vchodu byla až do 
léta vrstva vody přesahující do prostoru 
lodě kostela a pravděpodobně tímto způ-
sobem celá severní strana zdiva od země 
pravidelně vlhla tak, že omítka samovolně 
opadala. Byla provedena částečná nová 
instalace elektrické sítě do kaple a věže 
(bohužel tu větev do věže se někomu při 
provádění omítky podařilo přeseknout, 
takže vývod na věž je slepý). Byla zpro-
vozněna zimní kaple pro konání bohoslu-
žeb v době oprav, což obnášelo vyklizení, 
vymalování, zavedení elektrických pří-
motopů, zateplení kobercem, zakoupení 
a instalaci lustrů. Byla vyměněna všechna 
stará okna a dveře v celém objektu za nové, 
bylo instalováno bezpečnostní zařízení. 
Byly vyměněny trámy napadené dřevo-
morkou. O tyto všechny proměny, doufám, 
že jsem ve výčtu na nic nezapomněla, se 
zasloužil již zesnulý děkan farního úřadu 
v Jablonci nad Nisou Antonín Bratršovský 
svou neúnavnou snahou získat na opravy 
dotace od státu a investice z biskupství. 
Osobně si myslím, že tato jeho snaha 
a péče byla maximální k jeho možnostem, 
jak lidským, tak z pozice jeho postavení, 
a rozhodně nebyla samozřejmostí. 

Nedošlo ale již na opravu – výmalbu 
interiéru a výměnu zastaralé elektrické 
sítě v lodi kostela. Výmalba kostela je dato-

vána o něco později než stavba, a tento 
fakt údajně hrál roli v dotacích, které 
byly poskytnuty na opravy stavby, ale ne 
na interiér. Úmrtím otce Bratršovského 
a odchodem pana Růty z Janova, který se 
spolu s ním o kostel a dění v něm zasazo-
val, došlo k tomu, že není nikoho, kdo by 
v dění kolem kostela pokračoval. Vidíme 
to kolem, že osudy ostatních kostelů 
v Bedřichově a Loučné závisí vždy na 
zájmu a starostlivosti jednotlivce nebo 
skupiny. Pamatuji doby, kdy po úmrtí 
paní kostelnice v Bedřichově se kostelík 
zavřel a po několika letech až díky panu 
Jelínkovi ožily bohoslužby a došlo na 
úpravy, podobně je tomu v Loučné díky 
paní Blahoutové a Spolku přátel Janova. 
Tak i kostel v Janově opět čeká na svého 
zachránce a pokračovatele oprav, nicméně 
nejde o maličkosti. Interiér je původní, pří-
rodní motivy složité a omítka zčásti opa-
daná, elektrické rozvody spletitě zavedené 
do dřevěných oltářů, chybí hlavní lustr. 

Doufám, že povrchní kritice bylo 
vysvětleno dostatečně, že nejenom to, co 
oči vidí nebo chtějí vidět, je důležité, ale 
že za stavem věci se skrývá již daleko 
víc vykonaného než toho, co ještě zbývá, 
v neposlední řadě majitelé domů vědí, že 
na nemovitostech je stále co dělat.

Jana Růtová 

 Cestujete hromadnou dopravou? Rádi byste ušetřili?  
IDOL nabízí slevy nejen pro žáky a studenty!

Integrovaný dopravní systém IDOL nabízí moderní cestování hromadnými dopravními prostředky na území 
celého Libereckého kraje. Pokud si pořídíte opuscard, stane se pro Vás cestování příjemným zážitkem a navíc 
ušetříte peníze. IDOL přináší různé druhy slev. Zkuste si najít právě pro sebe tu nejvíce výhodnou.

Pokud máte doma žáka do 15-ti let, lze 
s opuscard s nastaveným profilem „Žák-15“ 
ušetřit až 67,5 % ze základního jízdného. 
Pokud Vaše dítě spadá již do katego-
rie „Student 15-26 let“, může s opuscard 
s nastaveným profilem „Student 15-26 let“ 
pořídit jízdné až s 25% slevou. Vaše děti 

již nestudují, cestujete každodenně hro-
madnou dopravou právě Vy? I pro Vás tu 
máme výhodné jízdné. Na opuscard lze 
pořídit časové sedmidenní nebo třiceti-
denní jízdné, které Vám umožní neome-
zené cestování ve zvolené relaci. Časové 
jízdné je velice výhodné oproti jednotli-

vému jízdnému. Svoji finanční úsporu si 
můžete snadno a rychle spočítat pomocí 
tarifního počítadla na  www.iidol.cz .

Zkuste cestovat pohodlněji a výhod-
něji. Pořiďte si svoji opuscard právě nyní. 
IDOL tak bude šetřit i Váš čas a peníze.

Více informací včetně tarifního počítadla naleznete na www.iidol.cz nebo www.opuscard.cz

IDOL
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U mikrofonu excelovala Jiřinka

Janovská fotbalová historie

Jarmark – úspěch sklářů

Jarmark - na Berkajdě zněly šlágry

Janovský jarmark obrazem 

Jarmark zahájen a starosta miří na Berkovu louku

Jarmark – rušno před radnicí
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Jarmark – historická řemesla

Jarmark – od kostela vyraží vláček
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Naše slavná spoluobčanka
Jana Henychová, inženýrka co žije svým životním koníčkem a tou 
jsou Huskies, severští psi co ve spřežení dokáží divy.  Jana jako první 
Středoevropanka se vlomila do hegemonie Seveřanů. Není divu, 
že její úspěch z počátku roku kdy za polárním kruhem se svými 
čtyřnohými svěřenci vstoupila do dějin nezůstal bez odezvy. Jana 
vydala svoje cédéčko, zaplavala si v televizi na plovárně s Markem 
Ebenem a do prádla si jí vzali také Suchánek s Genzerem. Jana se 
představila i Janovákům v besedě v janovské radnici. Jano, ať Ti 
Tvůj koníček či spíše kůň přináší i nadále hodně radosti, úspěchů 
a splněných přání. Jako Janováci jsme na Tebe hrdí!  

Janovský jarmark  
obrazem 
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Krásný dřevěný betlém v loučenském kostelíku 
sv. Josefa byl obohacen další figurou.  

Ovčák a ovečky se dočkaly i hlídacího psa…
Snímek Vr. Lelek

Janovští strážníci Vratislav LELEK  
a Aleš FIALA se služebním vozidlem  

obecní policie Janov nad Nisou.

strážník  
Vratislav Lelek

Telefon: mobil 724 184 671

strážník  
Aleš Fiala

Telefon mobil: 724 264 554

služebna: Janov nad Nisou,
budova radnice  

vedle hlavního vchodu vpravo 
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Adventní čas zahájili Janovští ve své chloubě  
v kostelíčku sv. Josefa v Loučné. Koncert dětí  

z janovské školy měl velký úspěch…
ŠKOLNÍ PĚVECKÝ SBOR Snímek Vr. Lelek

OBECNÍ POLICIE
JANOV NAD NISOU



Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Janov nad Nisou
Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou se na svém zasedání 

dne 18. 11. 2009 usnesením č. 69/2009 usneslo vydat na základě  
§ 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 
písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně 
závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje 
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území  obce 
Janov nad Nisou, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na:
a) tříděný odpad, kterým je papír, lahvové sklo a PET lahve 
b) objemný odpad,
c) nebezpečné složky komunálního odpadu,
d) směsný odpad.

2)  Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném 
vytřídění dle odst. 1 písm. a), b), c).

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu

1)  Tříděný odpad je shromažďován na osmi stanovištích v obci do 
označených nádob, které jsou po naplnění vyvezeny svozovou 
firmou. Zvláštní sběrné nádoby na tříděný odpad jsou umístěny 
na následujících stanovištích:

u kostela v Janově n. N. – PET lahve, lahvové sklo, papír  –
 u samoobsluhy v Janově n. N. – PET lahve, lahvové sklo,  –
papír  
 v Hraničné u Mateřské školy – PET lahve, lahvové sklo, papír   –
v Hraničné na „Vyšehradě“ – PET lahve, lahvové sklo, papír   –
 v Loučné n. N. u zastávky autobusu – 2x PET lahve, lahvové  –
sklo, papír 
v Hraničné pod chatou Muráno – PET lahve, papír  –
 u bývalého lomu na Velkém Semerinku (pod č. p. 375)  –

- PET lahve, lahvové sklo, papír
 na Hraběticích u chaty ARNIKA - PET lahve, lahvové sklo,  –
papír  

2)  Nádoby jsou označeny logem svozové firmy a nápisem jaká 
komodita do které nádoby patří, zároveň jsou od sebe barevně 
odlišeny. Do jedné nádoby je možné dát pouze jednu tříděnou 
komoditu:
a) papír – modrá nádoba
b) lahvové sklo – bílá nebo zelená nádoba
c) PET lahve – žlutá nádoba 

Čl. 4
Sběr a svoz  nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů1) 
je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem 
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních 
sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou 
zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a v místním tisku 
a v místním rozhlase.

Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu

1)  Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým 
rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. 
koberce, matrace, nábytek … ).

2)  Objemný odpad je možno odvézt na překladiště v Proseči nad 
Nisou, Horní 4703.  Do objemného odpadu nespadá stavební 
a demoliční odpad a střešní krytina. 

Čl. 6
Shromažďování směsného odpadu 

1)  Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely 
této vyhlášky sběrnými nádobami jsou
a)  typizované sběrné nádoby popelnice a igelitové pytle určené 

ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
b)  odpadkové koše, které jsou umístěny na zastávkách 

MHD v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného 
komunálního odpadu.

2)  Stanoviště  sběrných  nádob je místo, kde jsou  sběrné  nádoby  
trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění 
směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných 
nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem

1)  Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad 
není odpadem komunálním.

2)  Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem 
stanoveným způsobem.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

1)  Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná 
vyhláška obce č. 2/2001 o nakládání s komunálním a stavebním 
odpadem na území obce Janov nad Nisou. 

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2010.

Jaroslav Hrabák, místostarosta, Daniel David, starosta obce 

Vyhláška: Obec Janov nad Nisou

1)  Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)   



Vyhláška:
Obec Janov nad Nisou

Ceník – komunální odpad 2010
Cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu 

pro území Obce Janov nad Nisou účinný od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010
Ceny pro fyzické osoby - občany

Velikost 
nádoby

Četnost 
odvozů

Cena  
bez DPH 9 %

DPH  
9 %

Cena včetně 
DPH 9 %         

60 l (plastová) 1x týdně 1 622 Kč 146 Kč 1 768 Kč   

1x14 dnů 1 145 Kč 103 Kč 1 248 Kč    

60 l (plastová) 

vlastní nádoba

1x týdně 1 507 Kč 136 Kč 1 643 Kč    

1x14 dnů 1 030 Kč 93 Kč 1 123 Kč    

80 l (plastová) 1x týdně 1 807 Kč 163 Kč 1 970 Kč    

1x14 dnů 1 231 Kč 111 Kč 1 342 Kč     

80 l (plastová)

vlastní nádoba

1x týdně 1 693 Kč 152 Kč 1 845 Kč

1x14 dnů 1 116 Kč 101 Kč 1 217 Kč 

110 l (kovová)

120 l (plastová)

1x týdně 2 084 Kč 188 Kč 2 272 Kč   

1x14 dnů 1 426 Kč 128 Kč 1 554 Kč   

110 l (kovová) vlastní

120 l (plastová) vlastní

1x týdně 1 961 Kč 177 Kč 2 138 Kč   

1x14 dnů 1 303 Kč 177 Kč 1 420 Kč    

240 l (plastová) 1x týdně 4 055 Kč 365 Kč 4 420 Kč    

1x14 dnů 2 789 Kč 251 Kč 3 040 Kč    

240 l (plastová) 

vlastní nádoba

1x týdně 3 865 Kč 348 Kč 4 213 Kč     

1x14 dnů 2 599 Kč 234 Kč 2 833 Kč     

340 l (plastová) 1x týdně 5 706 Kč 514 Kč 6 220 Kč    

1x14 dnů 3 952 Kč 356 Kč 4 308 Kč    

340 l (plastová) 

vlastní nádoba

1x týdně 5 379 Kč 484 Kč 5 863 Kč     

1x14 dnů 3 625 Kč 326 Kč 3 951 Kč     

660 l (plastová) 1x týdně 11 159 Kč 1 005 Kč 12 164 Kč 

1x14 dnů 7 765 Kč 699 Kč 8 464 Kč    

770 l (plastová) 1x týdně 12 758 Kč 1 149 Kč 13 906 Kč 

1x14 dnů 10 374 Kč 934 Kč 11 308 Kč  

1 100 l (plastová  
nebo kovová)

1x týdně 17 146 Kč 1 544 Kč 18 690 Kč 

1x14 dnů 12 310 Kč 1 108 Kč 13 418 Kč 

Kombinovaný svoz (možno 
zvolit u všech druhů nádob) 

je určen zejména pro občany, kteří topí 
tuhými palivy. V zimním období, tj. od 1. 11. 
až do 30. 4., probíhá svoz 1x týdně a v letním 
období, tj. od 1. 5. až do 31. 10., probíhá svoz 
1x za 14 dní.

Cena kombinovaného odvozu:
 V zimním období (listopad – duben) je • 
účtována sazba dle uvedeného ceníku  
1 x týden 
 V letním období (květen – říjen) je • 
účtována sazba podle uvedeného ceníku 
1 x 14 dnů

Cena za samostatnou službu – vynáška nádoby na 
vzdálenost od 10 do 30 m:

Cena bez DPH 9 % DPH 9 % Cena včetně 
DPH 9 %

odvoz 1x týdně 340 Kč 31 Kč 371 Kč

odvoz 1 x 14 dnů 171 Kč 15 Kč 186 Kč

odvoz kombin. 255 Kč 23 Kč 278 Kč

Cena za samostatnou službu – vynáška nádoby se neuplatní u invalidních občanů.

Cena služby je splatná ve dvou pololetních splátkách.  Splatnost činí 14 dnů od data 
odeslání příslušného platebního dokladu.  

Na vlastní nádoby (v majetku objednatele) se nezajišťuje údržba a servis.

Pytle o objemu 110 l

k dostání: 
 na podatelně Obecního úřadu v Janově  –
nad Nisou
 v sídle společnosti Severočeské komunální  –
služby spol. s r. o., Smetanova 91

Cena včetně platné 
sazby DPH 

Pytle 
o objemu 
110 l 

340 Kč

Objemný odpad do 300 kg 
zdarma na 1 bytovou 

jednotku či 1 rodinný dům
Objemný odpad do 300 kg na 1 bytovou 
jednotku či na 1 rodinný dům za rok je 
možno odvézt na překladiště v Proseči 
nad Nisou, Horní 4703 zdarma za těchto 
podmínek:

1)  pokud má občan uzavřenou smlouvu 
na odvoz a odstraňování komunálního 
odpadu s obcí Janov nad Nisou za rodinný 
dům a řádně platí vyměřený poplatek 
za odvoz a odstraňování komunálního 
odpadu dle platného ceníku

2)  a nebo pokud občan bydlí v bytovém 
domě a jeho majitel má uzavřenou 
smlouvu na odvoz a odstraňování 
komunálního odpadu s obcí Janov nad 
Nisou a řádně platí vyměřený poplatek 
za odvoz a odstraňování komunálního 
odpadu dle platného ceníku za všechny 
bytové jednotky v bytovém domě

Do objemného odpadu nespadá stavební 
a demoliční odpad a střešní krytina.  

V Janově nad Nisou dne 18. listopadu 2009


