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Vážení spoluobčané,
Máme za sebou jedno z nejkom-
plikovanějších zimních období, a tak 
nemohu jinak, než poděkovat všem, 
kteří se v jeho průběhu zasloužili o úklid 
komunikací, i těm, kteří přiložili ruku 
k dílu a uklízeli tuny sněhu před svými 
nemovitostmi. Sníh nepřinesl jenom 
strasti, ale i radosti především dětem 
a rekreantům a v neposlední řadě 
i majitelům penzionů či sportovních 
zařízení, kterým se tato zima určitě 
vyplatila. Nemohu vynechat ani naše 
janovské hasiče, kteří si vzali pod svá 
ochranná křídla přípravu janovského 
kluziště a jistě mi dají za pravdu i větší 
pamětníci než já, že tolik „provozních“ 
hodin jako v letošním zimním období 
nepamatují – a to všechno nejen díky 
přírodě, ale hlavně díky obětavé práci 
našich hasičů, kterým tímto děkuji.

Co nás letos čeká? Vstoupili jsme spo
lu s kolegy zastupiteli do posledního roku 
tohoto volebního období a na podzim nás 
čekají volby. Jsem rád, že celé toto volební 
období nebylo narušeno půtkami či sváry 
a dovolím si tvrdit, že přes mnohé rozpory 
na jednáních zastupitelstva, které je třeba 
v souvislosti s chodem obce neustále řešit, 
jsme táhli za jeden provaz a vedli jednání 
korektně a slušně. Přestože je před námi 
ještě řada měsíců, tak poděkovat za to 
bych chtěl všem aktérům již dnes. Bohu
žel jsme byli nuceni rozhodnout o poká
cení lípy před radnicí. Stav tohoto stromu 
představuje nebezpečí pro kolemjdoucí 
i pro okolní stavby a potřebné zásahy 
by měly obrovský dopad na jeho vzhled. 
Místo poražené lípy bude na stejném mís
tě zasazen nový strom, který pomůže za
plnit vzniklou mezeru.

V listopadu má být dokončena naše 
největší investiční akce, vybudování dal
ší části páteřní kanalizační sítě naší obce 
a propojení vodovodu na bedřichov

skou úpravnu 
vody. V souvis
losti s průběhem 
stavebních prací 
bude v nejbližší 
době uzavřena 
hlavní silnice na 
Bedřichov v úse
ku od odbočky na 
Malý Semerink 
k penzionu Eliška, 
což zkomplikuje 
dopravu tímto 

směrem. V delším časovém horizontu do
jde k propojení naší kanalizační sítě s jab
loneckou sítí u Silky.

Před rokem jsme u příležitosti velkých 
janovských výročí uspořádali nultý ročník 
Janovského jarmarku a soudě podle ohla
su vás, Janováků, ale i mnohých návštěvní
ků naší obce, se celá akce setkala s velkým 
ohlasem. Proto jsme se také rozhodli, že ji 
v sobotu 26. června 2010 zopakujeme, ten
tokrát již řádným I. ročníkem a budeme 
spolu s vámi dále diskutovat o tom, zda 
a jak budeme v této tradici pokračovat – 
každý rok, jednou za dva, tři či více let, ale 
to už bude úkol pro nové vedení obce, kte
ré vznikne po podzimních volbách.

 

V minulém Zpravodaji jsem vás vy
zval k zapojení do veřejného života v obci 
i prostřednictvím naší webové stránky, 
kde jste Návštěvní knihu skutečně rozhý
bali. Vaše příspěvky pozorně čteme a jsme 
Vám za ně vděční. 

Mgr. Daniel DAVID, Starosta obce

JARMARK OPĚT BUDE
OSLAVÍME DALŠÍ VÝROČÍ

Zatímco v loňském roce jsme oslavili povýšení Janova nad Nisou na městys, 
v tom letošním můžeme vzpomenout 90 let od dob, kdy byl Janov nad 
Nisou městem. To se psal rok 1920 a Janov nad Nisou, tvořený tehdy Jano-
vem, Malým a Velkým Semerinkem a Hraběticemi, tedy bez Hraničné, dosáhl 
na počet 3200 obyvatel, kteří žili v 566 domech! A že byl Janov opravdu 
prosperující lokalitou, o tom svědčí několik údajů: fungovalo zde 7 expor-
térů, 2 lékaři, 4 dámské krejčové, 1 lékárník, 1 výrobce  likérů, 2 fotoateliéry, 
17 brusíren skla, 3 řezníci, 5 pekařů a to nejlepší nakonec – 23 hostinských!

Termín letošního janovského jarmarku byl stanoven na sobotu 26. června.
- hk -
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Základní a mateřská škola

Ve škole se kromě vzdělávání, které je na prvním místě, stále něco 
děje. Žáci se v tomto období zúčastnili mnoha akcí kulturních, 
sportovních, olympiád a soutěží a také akcí, které pro ně byly 
připraveny přímo ve škole.

Čilý zimní ruch v janovské škole

Je již tradicí, že každá třída v průběhu 
školního roku navštíví jedno až dvě diva
delní vystoupení v Městském divadle 
v Jablonci nad Nisou, děti od 1. do 9. třídy 
shlédly pěkná představení.

Proběhlo také několik školních 
akcí: začátkem ledna měl pěvecký sbor 
školy soustředění a vystoupil 8. ledna na 
slavnostním zahájení Jizerské 50. Žáci 
8. a 9. třídy se zúčastnili Dne jizersko
horských filmů. 28. ledna bylo dětem 
vydáno vysvědčení za 1. pololetí školního 
roku 2009/2010. Do školy chodí 135 dětí, 
celkem 61 dětí prospělo s vyznamenáním, 
69 prospělo a 5 žáků neprospělo. Všichni 
jeli za odměnu do jabloneckého kina 
Radnice na film 3D „Velké podmořské  
dobrodružství“.

Dne 4. 2. proběhl zápis do 1. třídy 
pro školní rok 2010/2011 a Den otevře
ných dveří. Zapsáno bylo celkem 17 dětí, 
u čtyř bylo zažádáno o odklad školní 
docházky.

Pro žáky 5., 6. a 7. třídy byla připra
vena beseda s Policií ČR, pro děti 1., 2., 
3. a 4. třídy výchovný program se psy.  
25. března si žáci 7. třídy zahráli na učitele 
a vyučovali pod dohledem pedagogů ve 
třídách 1. stupně – šlo o projekt ke Dni uči
telů. Ke Dni učitelů také Klub přátel školy 
uspořádal již V. školní společenský ples 
v janovské sokolovně.

Žáci 7. a 8. třídy navštívili filmový 
vzdělávací program „Česká republika 

– země známá neznámá“ v rámci pro
gramu Planeta Země 3000 v kině Radnice 
v Jablonci nad Nisou.

Na poslední den před velikonočními 
prázdninami připravily paní učitelky pro 
děti z 1. stupně velikonoční dílnu. V tomto 
období probíhá školní výtvarná ekolo
gická soutěž „Třiďte odpad“ a „Plavba pro 
planetu Zemi“ ke Dni Země 22. 4., žáci  
8. a 9. třídy tvoří plakáty, žáci 1. až 7. třídy 
vyrábějí výtvarná díla z recyklovatelného 
odpadu.
Sportovní akce: 

9. 1. a 13. 3. 2010 byl Krajský pohár 
žactva Libereckého kraje v běhu na lyžích 
žactva, kde B. Mullerová /7./ byla 17. 
a 28. V lednu se také uskutečnil lyžařský 
výcvik 7. třídy a starších sjezdařů školy na 
Bedřichově.

Na běžeckých závodech Memoriál  
W. Samesche v Lučanech nad Nisou 
obsadili M. Saska /1./ a M. David /3./ ve 
svých kategoriích 6. místo. 4. 2. proběhly 
školní závody v běhu na lyžích a závody 
na saních, 5. 2. školní turnaj ve florbale,  
3. 3. školní závody ve sjezdovém lyžování.

Školní sportovní klub uspořádal pro 
sportovce nejenom naší školy celkem tři 
velké závody na lyžích:

16. 2. Okresní kolo v běhu na lyžích 
družstev AŠSK rozšířené na okresy Jab
lonec n. N., Liberec, Česká Lípa a Semily,  
B. Mullerová /7./ vybojovala 1. místo 
v jednotlivcích a J. Mottl /7./ 5. místo.

21. 2. VII. veřejný závod v běhu na 
lyžích „O Aladinovu lampu“, kde byla 
ve své kategorii B. Voháňková /1./ první,  
M. David /3./ čtvrtý.

16. 3. Rozšířené okresní kolo ve sjezdo
vém lyžování, obří slalom, pro okresy Jab

lonec n. N., Liberec, Česká Lípa a Semily 
na Bedřichově. Naši sjezdaři se v kon
kurenci ostatních umístili velmi pěkně:  
A. Vavřich /9./ 3. místo, P. Ťahan /8./  
5. místo, E. O. Opatřil /2./ 6. místo, S. Šou
tová /7./ 2. místo a M. Malá /5./ 3. místo. 
Sjezdaři se zúčastnili také závodu ve sjez
dovém lyžování „Lučanský pelikán“, kde 
byl A. Vavřich /9./ třetí, S. Šoutová /7./ 
druhá a E. O. Opatřil /2./ třetí.

Za nejvýznamnější a nejdůležitější 
považuji účast a úspěchy ve vzdělávacích 
soutěžích a olympiádách. Žáci, kteří se 
těchto soutěží účastní, velmi pěkně repre
zentují naší školu.

19. ledna proběhlo školní kolo Pytha
goriády, úspěšní řešitelé B. Mullerová /7./ 
a L. Altmanová /7./, v Okresním kole 
matematické olympiády obsadil J. Rangl 
/9./ 12. – 14. místo, stal se úspěšným 
řešitelem a postoupil do krajského kola. 
V Okresním kole olympiády v českém 
jazyce byla R. Grosová desátá. Žákyně 
4. třídy T. Ziková a M. Blehová soutěžily 
v okresní pěvecké soutěži „Zpěváčci 2010“. 
V matematické soutěži „Hrátky s mate
matikou“ pro 8. a 9. třídu ve SŠ Belbická 
ul. v Jablonci n. N. obsadil J. Rangl /9./  
4. místo, R. Grosová /9./ a M. Šretrová /9./ 
byly na 10. – 13. místě.

18. března soutěžili v celostátní soutěži 
Matematický klokan žáci 2. až 9. třídy.

24. března proběhlo v Liberci Krajské 
kolo matematické olympiády, J. Rangl 
/9./ obsadil 11. – 15. místo. V březnu také 
proběhla biologicko fotografická soutěž 

„Nech brouka žít“, soutěž pro třídní kolek
tivy a jednotlivce. Mezi úspěšnými řešiteli 
kolektivů je i 6., 7., 8. a 9. třída naší školy, 
projekty D. Kružliaka /8./, K. Kučery /7./ 
a J. Mottla /7./ byly vyhodnoceny jako 
úspěšné.

Do konce školního roku zbývá ještě víc 
jak jedno celé čtvrtletí. Věřím, že se žákům 
i učitelům bude jejich práce i nadále dařit.

Mgr. Jana Tomešová, ředitelka školy

Výtvarná výchova žáků 9. třídy v naší janovské ZŠTaneční vystoupení žáků při zahájení plesu janovské ZŠ
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JARMARK BUDE!

 Průběh loňského nultého ročníku Janov
ského jarmarku nás všechny mile překva
pil, a proto není divu, že i na letošní rok 
připravujeme další. Bude to opět Janov
ský jarmark a bude se konat v sobotu 
26. června 2010. Program? Na tom již 
úspěšní loňští organizátoři pilně pracují.

TERMÍNY ZASTUPITELSTVA

 Obecní zastupitelstvo schválilo ter
míny svých zasedání na I. pololetí a to: 
28. duben, 26. květen a 23. červen, vždy 
se začátkem v 17 hodin.

SNÍŽENÍ CENY VODNÉHO 
A STOČNÉHO

 Zastupitelstvo obce schválilo náklady 
na vodné a stočné pro rok 2010 ve výši 
10,00 Kč a stočné 34,00 Kč za m3.

KRIZE DOSPĚCHALA
I DO JANOVA

 Slovo fi nanční krize slyšíme ze všech 
stran. Došla i do Janova? Ano, došla. 
Daňové příjmy obce klesly o 13 %, ale 
dařilo se jiným obecním aktivitám, takže 
celkový pokles příjmů obce ve srovnání 
s rokem 2008 znamenal v roce 2009 
pokles o 3 %.

LOUČNÁ BEZ VEŘEJNÉHO 
TELEFONU

 Společnost O2 přikročila ke zrušení 
veřejné telefonní stanice v Loučné, když 
vyhodnotila, že ji občané prakticky 
vůbec nevyužívali.

SE ZMĚNOU PŘIJDE KONTROLA

 Se změnou systému při zajišťování 
likvidace komunálního odpadu oče
káváme zvýšení průhlednosti úhrad. 
Obec připravuje s využitím zákonných 
prostředků intenzivnější kontrolu všech, 
zda plní zákonnou povinnost likvidovat 
svůj domovní odpad.

AKCE VODA – KANALIZACE

 Největší investiční akce janovské historie 
je v plném proudu, což ostatně všichni 
vidíme kolem sebe. Do kdy bude na 
této akci panovat tak čilý stavební ruch? 
Plánované ukončení je letos v listopadu, 
tak držme stavbařům palce, ať se jim to 
povede.

ZMĚNA ČLENA SPRÁVNÍ RADY 
JANOVSKÉ OPS

 Členové správní rady dle zákona smí 
setrvat ve funkci maximálně 2x tři 
roky a poté musí alespoň na jeden rok 
tuto funkci opustit. Z tohoto důvodu 
zastupitelstvo obce odvolalo z funkce 

Z jednání janovského zastupitelstva

Náš jubilant
Významné životní jubileum oslavil

v minulých dnech pan Luboš DOLEŽÁLEK. 

Rodák z Jizerního Vtelna u Mladé Boleslavi přišel do Janova za 
hlasem svého srdce jménem Alena a hned se zapojil do života 
obce. Pracoval v obci jako starosta, místostarosta, angažoval 
se v janovské tělovýchově a stál u zrodu založení janovské 

OPS jako organizace, která by 
měla povznést a hlavně zabez-
pečit janovský sportovní život 
v nových podmínkách.

K té nádherné sedmdesátce 
věčný mladík doslova doklu-
sal a tak mu do dalšího život-
ního běhu přejeme hodně 
zdraví a elánu, jímž vždycky 
tak oplýval a oplývá.  Takže 
Luboši, mnoga ljeta a živijó !

- hk -

člena správní rady Janovské ops 
ing. Jelínka a na jeho místo schválilo 
pana Romana Vitvara.

ZVÝŠENÍ REGULOVANÉHO 
NÁJEMNÉHO

 Zastupitelé schválili zvýšení nájem
ného z bytů dle ustanovení zákona 
č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvy
šování nájemného z bytu a o změně 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský záko
ník, ve znění pozdějších předpisů 
od 1. 4. 2010 a to

U standardních bytů: •
 kde nájemník dosud platil 15,08 Kč  –
o 95,95 % tj. na 29.55 Kč/m2

 kde nájemník dosud platil 16,86 Kč  –
o 75,27 % tj. na 29,55 Kč/m2

 kde nájemník dosud platil 18,35 Kč  –
o 61,03 % tj. na 29,55 Kč/m2

 kde nájemník dosud platí 20,20 Kč  –
o 46,29 % tj. na 29,55 Kč/m2

U bytů se sníženou kvalitou: •
 kde nájemník dosud platil 14,06 Kč  –
o 89,18 % tj. na 26,60 Kč/m2

Jednání zastupitelstva, Zprávy z obce
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Záchrana kapličky v Hraničné
Spolek přátel obce Janova nad Nisou získal na opravu kapličky pod Hašlerkou padesát tisíc. 
Během letošního roku se tak může začít minimálně s opravou střechy a odvodněním, aby 
objekt dále nechátral.

S nápadem zachránit a opravit kap
ličku v Hraničné přišel Spolek na 
konci roku 2008 na základě pod

nětů lidí bydlících v okolí (místních i cha
tařů). Ve spolupráci s obcí, které kaplička 
patří, se podařilo zapsat stavbu do kata
stru nemovitostí a vypracovat projekto
vou dokumentaci. Souběžně se začaly na 
účtu objevovat první peníze od sponzorů, 
kteří na opravu chtěli přispět. 

V únoru podal Spolek přátel obce 
žádost do Fondu kulturního dědictví 
Nadace Via Praha (Záchrana drobných 
památek místního významu) a odborná 
komise koncem března rozhodla, že mezi 
16 projekty, které z celé republiky pod
poří, je i kaplička v Hraničné. Myšlenka 
je stejná jako u opravy kostela sv. Josefa 
v Loučné – zabránit dalšímu chátrání, 

vzbudit zájem veřejnosti, a tím postupně 
vrátit památce život a souběžně shánět 
peníze na dokončení oprav.

Z potřebného necelého čtvrt milionu 
má Spolek nyní díky drobným i větším 
dárcům více než sto tisíc.

Projekt, stejně jako Berkova louka, 
počítá se zapojením veřejnosti, první 

„brigáda“ bude na jaře, kdy se odstraní 
nálety a celkově se okolí stavby zcivi
lizuje. Každá ruka bude dobrá také při 
odvodňování objektu někdy v druhé 
polovině léta a při závěrečném úklidu na 
podzim. O přesných termínech budete 
informováni pomocí stránek Spolku, 
obce a letáků. 

Po letošku by kapličku neměla ničit 
spodní ani vrchní voda díky drenáži 
a nové střeše, ani vandalové díky oknům 

a dveřím.
Spolek přátel obce Janova 

nad Nisou počítá s tím, že 
kaplička bude k dispozici 
například regionálním 
hudebníkům, kteří si někdy 
chtějí udělat malý komorní 
koncert pro své nejbližší 
kamarády a kostel v Loučné 
je pro ně zbytečně veliký. 
Možné jsou i menší svatby, 
kdy kaplička bude sloužit jen 
jako zázemí a kulisa pro ven
kovní obřad. Možná už letos 
se po první adventní neděli, 

Zprávy z obce

kdy je celý Loučenský betlém vystavený 
před kostelem, objeví několik soch v kap
ličce v Hraničné, kde nasvícené budou 
dotvářet vánoční atmosféru adventu.

Seznam dárců
Nadace Via Praha (schválený grant), 
Nadace Preciosa, Petr Horáček, Obec 
Janov nad Nisou, Helena Hostková, Pavel 
Neužil, Marie Blahoutová, Michal Sedlá
ček, Cmuhařovi a Alena Kozíková.
Přispět jakoukoliv částkou můžete 
i vy, číslo účtu u Poštovní spořitelny 
195734150/0300. 

David Jelínek

Za vším  
hledej

Vždy mají určitý program, např. první 
pomoc, besedy nad kronikami, před
nášky o bezpečnosti doma i v doprav
ním provozu, o historii Ještědu, měření 
hladiny cholesterolu a cukru v krvi atp.

Také se rády zdokonalují ve výtvar
ných činnostech, jako je zdobení před
mětů ubrouskovou technikou, pletení 
košíků, aranžování z přírodnin atd.

Nejsou ani pohodlné, chodí na výlety 
např. do Českého ráje, Riegrovu stezku, 
Drábské světničky, Lemberk, Frýdštejn, 
Malá Skála, osada Jizerka atd.

Samozřejmě i rády oslavují s dobrým 
pohoštěním, které si připraví nebo které 
jednotlivé členky, oslavující svá jubilea, 
přinesou.

Letos v březnu si připomněly 100. 
výročí Mezinárodního dne žen, pobese
dovaly se starostou obce Danielem Davi
dem, od kterého každá dostala květinu 
a milý úsměv.

Vážení občané, snažila jsem se pouká
zat na to, že kde se něco pozitivního děje, 
jsou tam naše ženy a myslím si, že je to 
tak dobře a bude tomu tak i nadále.

Za ČSŽ Marie Blahoutová

ženu
Tuto Murphyho myšlenku malinko 
poopravím – Za vším hledej ženy 
= konkrétně členky Českého svazu 
žen. Scházejí se pravidelně jednou 
za měsíc již 8 let.
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Zprávy z obce

Parkoviště „Kaplička“ od letních prázdnin nově
Od prvního července přejde parkoviště v Hraběticích u kapličky pod správu Janovské o.p.s. Veškeré 
příjmy z provozu tak budou zůstávat v obci, předběžně se počítá s jejich využitím ve sportovním 
areálu Janovská sokolovna, výhledově i na Berkově louce či samotném hrabětickém parkovišti, kde 
by mohlo vzniknout chybějící zázemí pro turisty.

S myšlenkou starat se obci v obci 
o zařízení sloužící sportu, turistice 
a aktivnímu trávení volného času byla 
před více než pěti lety Janovská o.p.s. 
založena. Příjmy z provozu parkoviště 
nahradí současný systém provozních 
dotací, kterými obec pomáhá udržovat 
cenu za pronájem sportovišť v janovské 
sokolovně místním oddílům a škole na 
dostupné výši.

Pro Janov změna provozovatele 
znamená, že všechny peníze, které par
koviště vydělá, se po odečtení nákladů 
na provoz vrátí zpět do života v obci. 
Janovská o.p.s. totiž v souladu se záko
nem a svojí zřizovací listinou musí 

„investovat svůj zisk“ do obecně prospěš
ných činností. Kam přesně a v jaké výši 
peníze půjdou, bude mít obec pod kont

rolou, protože je zakladatelem Janovské 
o.p.s. a jmenuje všechny členy správní 
i dozorčí rady.

Změna výrazně pomůže i Janovské 
o.p.s. „Pravidelný“ příjem z parkoviště 
například usnadní jednání s bankami 
o úvěrovém příslibu, který je povinnou 
přílohou při podání žádosti téměř všech 
Evropských fondů. Právě finanční nejis
tota, z čeho bude Janovská o.p.s. splácet 
případný úvěr na zaplacení vlastního 
podílu v dalších letech, byla jedna 
z hlavních výtek, proč projekt rekon
strukce sportovního areálu Janovská 
sokolovna peníze z EU nedostal.

Janovská o.p.s. bude spravovat par
koviště na Hraběticích zatím do konce 
roku 2013, do kdy je možné ze součas
ných fondů EU žádat. 

Nabídka inzerce
Nabízíme občanům, 

podnikatelům 
i ubytovatelům inzerci 

v našem občasníku 
v rozsahu dle dohody.

Za jeden čtvereční centimetr 
zaplatí inzerent 1,50 Kč.

Využití peněz z parkoviště záleží 
pochopitelně na jejich množství a na 
tom, které evropské programy budou 
ještě během příštích třech let vyhlášeny. 
V případě sokolovny je z evropských 
zdrojů stále ve hře zateplení a výměna 
topení či nový multifunkční kurt pro 
tenis a volejbal. Rozeběhla se také 
první jednání o možnostech vybudovat 
zázemí pro turisty přímo na parkovišti 
u kapličky z příhraniční spolupráce.

Svázání provozu Janovské o.p.s. s par
kovištěm v Hraběticích je už druhým zre
alizovaným krokem finančního výboru 
obce, jak napojit některé dotace z roz
počtu obce na její příjmy. Tím prvním byla 
dotace pro místní školu, jejíž výše bude 
přímo vázána na daňové výnosy obce.

David Jelínek

INVENTURA STAVU POPLATKŮ  
ZA ODPAD DO KONCE ROKU 2009

S přechodem na nový systém úhrady za likvidaci komunálního 
odpadu zůstává na kontu nezaplacených poplatků částka  
268.274 Kč. Někteří dlužníci si sjednali splátkový kalendář, což 
obec při přechodu na nový systém svým občanům nabídla.

Kdo si neuzavřel smlouvu, tak mu 
byla v měsíci březnu nádoba na odpad 
odvezena. I přesto má občan dále mož
nost smlouvu uzavřít po doplacení dluhu, 
který mu od ledna do března 2010 vznikl 
s tím, že zaplatí mimo poplatek za odvoz 
odpadu ještě také manipulační poplatek, 
který si fa. SKS s.r.o. začala účtovat od  
1. dubna 2010, a to 150 Kč bez DPH. Tento 
manipulační poplatek si také budou lidé 
platit, pokud budou chtít změnu četnosti 
svozu, výměnu nádoby typ za typ, opa
kované přistavení a stažení nádoby na 
stejném č. p. a za krátkodobé (sezónní) 

OBJEM UZAVŘENÝCH SMLUV NA 
LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Občané uzavřeli smlouvy o sběru, 
odvozu a odstranění komunálního 
odpadu za leden 2010 v celkové výši 
477.223 Kč, za únor to bylo celkem za 
71.998 Kč a v březnu uzavřeli občané 

přistavení a stažení.
Odvoz objemného odpadu na překla

diště v Proseči je 300 kg zdarma pouze 
na jednu rodinu, nikoli na jednoho člena 
rodiny. Tento odpad by měl do Proseče 
přivézt člověk, který má uzavřenou 
smlouvu s obcí, v opačném případě by 
mohl nastat problém s identifikací. Tento 
nárok se nevztahuje na občany, kteří si 

„pouze“ kupují pytle. U bytových domů, 
kde mají více bytových jednotek, budou 
pro SKS s.r.o. napsána kila dohromady 
na číslo popisné a v domě se musí dohod
nout, kdo kolik kg odveze.

smlouvy v celkové výši 40.133 Kč. 
Za první čtvrtletí to dělá celkově 

částku 589.654 Kč a bylo uzavřeno celkem 
279 smluv.

Poděkování 
hasičům

V letošní zimě bylo janovské kluziště 
v provozu rekordně dlouhý počet 
dnů. Poděkování patří našim janov-
ským dobrovolným hasičům, kteří si 
janovské kluziště vzali pod svůj pat-
ronát. Využíváme tedy rádi této příle-
žitosti, abychom veřejně poděkovali 
Radoši Morávkovi, Martinu Moráv-
kovi, Radkovi Morávkovi, Tomáši Vrzá-
kovi, Petru Hrabánkoví a Petru Vite-
kovi, kteří se o výrobu a údržbu ledu 
na místním kluzišti postarali nejvíce. 
Děkujeme !

Smlouva o likvidaci komunálního odpadu – viz strana 9 a 10
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Zprávy z obce

Jako podklad pro žádost o dotace musí žadatelé – obce – předkládat zprávu Program obnovy 
vesnice. Jak taková zpráva vypadá a co nás v Janově letos čeká, si můžete z této zprávy přečíst:

PROGRAM OBNOVY VESNICE

1. Základní údaje o sídle:
název sídla: obec Janov nad Nisou  –
kraj: Liberecký –
počet trvale žijících obyvatel: 1250 –
nejbližší město je Jablonec nad Nisou, které je vzdáleno  –
od sídla 7 km 
krajské město je Liberec a je od sídla vzdáleno 13 km  –

Věková struktura obyvatelstva
celkový počet obyvatel – 1250 – z toho je 623 mužů, 627 žen  –
ekonomicky aktivních mužů je 368 –
ekonomicky aktivních žen je 340 –
dětí do 15 let je 195 –

Struktura obce, rozloha
Obec Janov nad Nisou leží v Jizerských horách, tvoří jej 

celkem čtyři dřívější vesnice, dnešní její části – Janov nad Nisou, 
Hraničná, Loučná a Hrabětice.

Historie
Obec Janov nad Nisou se rozkládá v údolí Bílé Nisy a po okol

ních úbočích. Původně sklářská obec vznikla v 17. století. Prvním 
usedlíkem podle pátera Antonína Feixe byl zběhlý rekrut Johan 
Wolfgang Reckziegel z Jistebska. Lidé mu říkali „Hans vom Berge“ 
Jan z kopce – z toho Honsberg, později Johannesberg. Rohozecká 
pamětní kniha z roku 1687 udává rok založení obce jako 1650. 

Je zde několik pěkných míst, která stojí za povšimnutí – např. 
křížová cesta, kostel sv. Jana Křtitele, kostel sv. Josefa, rozhledna 
Královka, sklárna Vitrum a Radnice 

Křížová cesta 
Křížovou cestu dal postavit v roce 1878 na svém pozemku Josef 

Klamt. Sloupy lemovaly lesní cestu vedoucí do Liberce. Původní 
obrazy umístěné na sloupech byly malované na plechu v lido
vém stylu. Studánku dal vyzdít a opatřit železným zábradlím 
mlynář z Hraničné Christian Hirschmann. Učinil tak na popud 
faráře Wilhelma Rösslera poté, co se mu účinkem zde vyvěrající 
vody zlepšil zrak. Celé místo bylo upraveno a roku 1903 vysvě
ceno. Toto místo navštěvovali jednotlivci i celé skupiny poutníků, 
kteří přicházeli z dalekých míst. Aby se mohli poutníci občerstvit, 
postavil jmenovaný J. Klamt před začátkem Křížové cesty jedno
duchý výčep. Jeho zeť Stefan Jantsch dal později přeložit křížo
vou cestu o něco výše, takže modlící se poutníci již nebyli rušeni 
uživateli cesty. Na místě starého výčepu vystavěl Jantsch rázovi
tou horskou boudu. Místo bylo postupem času stále vylepšováno, 
přibývaly další výklenky pro sochy a sloupy se skříňkami pro 
obrázky. Před pomníkem je řada laviček. Na podzim roku 1996 
se poutní místo dočkalo nové slavnostní události. V největším 
z výklenků se objevil obraz P. Marie, malba na plechu autorky 
Libuše Rydlové a na původní sloupy křížové cesty byly osazeny 
keramické reliéfy autora Reinholda Hüttmanna.

Kostel sv. Jana Křtitele v Janově nad Nisou
Kostel byl vystavěn v letech 1800 – 1811 podle plánu stavitele 

Würfla z Liberce. V pozdějších letech byl několikrát stavebně vylep
šován, naposledy roku 1892. Jedná se o jednolodní sálovou stavbu 
německého typu s jehlancovitě zastřešenou hranolovou věží. 
Poměrně strohé architektonické řešení stavby je v interiéru vyva
žováno bohatou novorenesanční výmalbou z roku 1883 autora  

Janov nad Nisou

E. Meiningera z Liberce. Ornamentální malba koresponduje s řez
bářskou výzdobou mobiliáře. Hlavní oltář je novobarokní. Roku 
1829 jej zhotovil umělecký truhlář Josef Friedrich z Tanvaldu. Obraz  
sv. Jana Křtitele na poušti věnoval lékař Eberenz ze Smržovky. 
Boční oltáře byly vytvořeny v novorenesančním stylu. Oltář se 
sochou P. Marie Lurdské pořídil r. 1850 Josef Pilz. Obraz sv. Anto
nína na druhém bočním oltáři namaloval A. Ulbrich. Novorene
sanční kazatelnu vytvořil truhlář Ondřej Rössler ze Smržovky. 
Varhany z r. 1871 postavil varhanář F. Müler z Janova u Sloupu. 
Zajímavé je rovněž secesně členěné okno nad severně bočním 
vchodem, které je dokladem jedné z nejpozdnějších úprav kostela. 
Kostel se pyšní ve středu obce svou novou fasádou.

Kostel sv. Josefa v Loučné nad Nisou
Kostel byl vystavěn v letech 1914 – 1915. Stavba byla finan

cována z darů místních občanů, vedených starostou J. Pilzem. 
Provedl ji stavitel Rudolf Scholze, který pracoval podle plánů 
jabloneckého architekta Roberta Hemmricha. Jedná se o jed
nolodní kostelík s dominantní čtyřbokou věží nad vchodem na 
západní straně. Z východní strany přiléhá k lodi malý presbytář. 
V exteriéru se uplatňuje místní žula. Interiér kostela byl vyzdo
ben v duchu historismu konce 19. a začátku 20. století, čemuž 
odpovídá i ornamentální šablonová výmalba. Mobiliář kostela 
tvoří prosté dřevěné lavice. Na oltáři s novorenesanční řezbář
skou výzdobou byl umístěn obraz sv. Josefa malíře J. Hübnera. 
Obraz byl odcizen r. 1995. Nejhodnotnější z výzdoby kostela jsou 
okna. Šest okenních vitráží je řešeno hodnotně. V novorenesanč
ním ornamentálním rámu stojí postavy – sv. Antonín, sv. Anna,  
sv. Cecílie, sv. Rosa, sv. Maria a Ježíš Kristus. Vitráže realizovala fa. 
Richard Schlein z Hrádku n. N. V současné době byla za pomoci 
příspěvků sponzorů tato okna restaurována. Po vysvěcení se lidé 
v kostele scházeli k bohoslužbám. Kostel byl obsluhován z Jab
lonce, neboť fara v Loučné n. N. nebyla nikdy realizována. Zají
mavostí byla pouť, která se zde konala poslední dubnovou neděli 
a byla první jarní poutí v celém okrese.

 
Královka

Královka leží ve výši 858 m a patří k obci Janov n. N.. Své 
jméno má podle 4 chalup rodu Königů. V roce 1886 zde posta
vil německý Horský spolek dřevěnou rozhlednu. Krátce poté byl 
zakoupen blízký dřevěný domek, kde bylo zřízeno pohostinství. 
Dřevěná rozhledna se těšila velkému zájmu návštěvníků až do 
roku 1906, kdy padla za oběť listopadové vichřici. Rok potom byla 
na stejném místě vystavěna 23,5 m vysoká kamenná věž. Auto
rem projektu byl jablonecký stavitel Stephan Arnold. Po požáru 
dřevěné chaty r. 1933 byla rok na to nahrazena novým horským 
domem, který je postaven v těsné blízkosti rozhledny, aby bylo 
ještě více zdůrazněno sepětí obou staveb. Tento objekt nabízel 
ubytování v pokojích i turistické noclehárně. Po 2. sv. válce chata 
i rozhledna změnily několikrát svého majitele. Začátkem 80. let 
došlo ke generální opravě věže. V turistické sezóně se na jejím 
ochozu ročně vystřídá až několik tisíc návštěvníků, kteří mohou 
obdivovat jeden z nejkrásnějších výhledů v Jizerských horách.

Radnice v Janově nad Nisou
Stavba janovské radnice byla zahájena na jaře roku 1927. Sta

vělo se podle plánu architekta Emila Thieleho z Rýnovic. Mimo 
vlastní budovu projekt zahrnoval i dvě postranní křídla a dům 
mezi budovou č. p. 439 a východním křídlem. Práce rychle 
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postupovaly, takže již na podzim téhož roku byla hotová hrubá 
stavba včetně radničních věží. Dne 3. listopadu 1927 došlo k tra
gédii. V tento den stavbaři začali odstraňovat podpěry pod beto
novými deskami a nosnými trámy. Věž a východní část střešní 
konstrukce se náhle zřítila. Tato tragédie si vyžádala pouze jeden 
lidský život. V květnu roku 1928 došlo k dohodě mezi stavebními 
firmami a městem, která stanovila, že radnice bude v co nejkratší 
době obnovena ve značně vylepšeném provedení. O Vánocích 
1928 byl otevřen radniční sklípek a v únoru r. 1929 se městský 
úřad přestěhoval do prostor radnice. Krátce potom byly otevřeny 
lidové lázně. Na čelní fasádě radnice stojí za povšimnutí znak 
obce Janova. Jsou na něm vyobrazeny mačkářské kleště, kolo 
vodní turbíny a rozhledna.

Sklárna VITRUM
Sklárna byla postavena roku 1912. V posledním desetiletí  

19. století se začalo vyrábět velké množství skleněných náramků, 
tzv. benglí pro indický trh. Janovskou specialitou byly bengle 
vykládané zrcátky. Vypuknutí 1. světové války vyvolalo velké 
potíže s vývozem, takže se sklárna orientovala na produkci 
lisovaného skla a tyčí. Nyní vyrábí společnost Vitrum (zalo
žená v roce 1993) lisované a hutnicky tvarované sklo, které lze 
v budově sklárny zakoupit. Po dohodě je možné navštívit i huť.

Bydlení a ubytování 
 trvale obydlených domů v obci Janov nad Nisou je 390  –
 rekreačních objektů v obci Janov nad Nisou je 351 –
 penzionů v obci Janov nad Nisou je 110, což pokryje  –
zhruba 2 200 lůžek pro turisty

Zemědělství a lesní hospodářství
Na členitém katastru obce se nachází především lesní půda. 

Z velkých vlastníků jsou to Lesy ČR a Obec Janov nad Nisou, 
která vlastní 90 ha lesní půdy. Z větších zemědělských provozů 
jsou zde dva soukromí zemědělci. Pí. Šmídová a její farma Vyše
hrad a soukromý zemědělec pan Hladký, který hospodaří na lou
kách na Hraběticích.

Průmyslová výroba
Obec Janov nad Nisou je původně sklářská obec. Do dnešní 

doby se zde zachovala sklářská výroba, kterou zastupuje fa. 
VITRUM, s. r. o. Ve sklárně se vyrábí jak lisované, tak foukané 
výrobky. Sklářský průmysl rovněž provozuje fa. HGO, s. r. o., kde 
se vyrábějí skleněné knoflíky.

V naší obci je také zastoupen těžký průmysl, a to fa. KOVO
CENTRUM Jiskra, s. r. o., kde se obrábějí hliníkové odlitky.

Služby
Dominantou v naší obci je kostel, kde se slouží mše, a staro

bylá radnice, kde je sídlo Obecního úřadu. Vedle radnice nabízí 
svoje služby Česká pošta. 

Zásobování poskytují obchody s potravinami, textilem, smí
šeným zbožím a řeznictví. Dále je zde v provozu několik restau
rací, které nabízejí nejen dobré jídlo a příjemné posezení, ale 
i ubytování. 

V zimním období zde velice prosperují půjčovny zimních 
sportovních potřeb, které se v letních měsících přeorientovávají 
na půjčovny horských kol. 

Nejen pro starší spoluobčany je výhodou, že je v komplexu 
radnice zdravotní středisko a kadeřnický salon.

Doprava
Doprava je zajišťována ze sousedního města Jablonec nad 

Nisou firmou ČSAD, a. s. Spoje do Janova nad Nisou jsou pra
videlné, a to každou půl hodinu, jak v týdnu, tak i o víkendu 
v obou směrech. Do vzdálenějších míst obce, jako jsou Hrabětice, 
jezdí ještě jeden spoj ČSAD, a. s., který zajišťuje dopravu lidí do 
práce a sváží děti do školy a nazpět.

 Občanská a technická vybavenost
V obci je Mateřská škola, kam mohou chodit děti od tří let. 

Nedaleko od Mateřské školy je škola základní, kde děti plní svoji 
devítiletou školní docházku. Ve škole je velká spousta kroužků 
pro děti jako např. cyklistický, běžecký, sjezdařský, turistický 
nebo pěvecký. Svoji zručnost si děti mohou rozvíjet v kroužku 
keramickém.

Krajina, zeleň a voda
Vzhledem k rozloze a poloze naší obce je v naší obci rozmanitá 

příroda. Celé území obce je součástí Chráněné krajinné oblasti 
Jizerské hory. Najdeme zde rozsáhlé louky, jehličnaté i smíšené 
lesy, ale také parky a dětská hřiště. Údolím protéká řeka Bílá 
Nisa. 

Obec se snaží co nejvíce o čistotu životního prostředí. V obci 
je částečně vybudován plynovod, vodovod, kanalizace a čistírna 
odpadních vod.

Volný čas, odpočinek a kultura
Vzhledem ke své poloze v Jizerských horách je v letním období 

obec Janov nad Nisou ideální pro cykloturistiku a pěší turistiku 
všech věkových kategorií.

V zimním období byla obec zejména běžeckou oblastí. Po 
vybudování lyžařského střediska Severák (804 m n. m.) se stala 
vyhledávaným střediskem sjezdového lyžování. Severák patří 
mezi nejvhodnější místa pro začínající lyžaře a výuku lyžování 
dětí i dospělých. Severák je zároveň ideálním místem pro lyžař
skou turistiku a běh na lyžích. Je napojen na lyžařskou magist
rálu, která začíná v sousedním Bedřichově v Jizerských horách.

Každoročně se v naší obci Janov nad Nisou organizuje v srpnu 
vytrvalostní závod „12 hodin na kole“ a v měsíci říjnu běžecký 
závod „Janovských 11 a 19 km“. Již jsme měli jubilejní 30. výročí 
tohoto běžeckého závodu.

S příchodem adventu se v Loučenském kostelíku sv. Josefa 
konají každou neděli adventní koncerty, včetně Štědrého večera.

Za účelem rozvoje možností sportovního vyžití založila obec 
Janovskou o. p. s., která v součinnosti s TJ Sokol Janov moder
nizuje prostor sokolovny a plánuje výstavbu dalších sportovišť 
v různých částech obce.

Spolky a ostatní aktivity
V obci Janov nad Nisou je Spolek přátel obce Janov nad 

Nisou, který se angažuje v různých kulturních akcích, jako jsou 
např. koncerty a adventní neděle v kostele Sv. Josefa v Loučné  
n. N. Zajišťuje svatební obřady, o které je u snoubenců z Jablonce 
a Liberce velký zájem. Vzal si také pod záštitu výstavbu dětského 
hřiště nebo opravu žulového pomníku. 

Dalším spolkem v obci Janov nad Nisou je „Sbor pro občan
ské záležitosti“, který organizuje vítání občánků v obci, jubilejní 
svatby a navštěvuje občany při jejich životních výročích.

Za povšimnutí stojí také Český svaz žen. Organizuje výlety, 
zajišťuje přednášky pro ženy s lékařskou či jinou tématikou. Při
pravuje besedy se zajímavými lidmi a pořádá naučná rukodělná 
setkání.

Další náměty pro zlepšení současného stavu:

Program obnovy vesnice počítá na rok 2010 s následujícími 
akcemi:

oprava lávky pod Obecním úřadem1. 
dobudování kanalizace a vodovodu směrem na Bedřichov2. 
 dopracování projektové dokumentace k napojení kanalizace 3. 
na kanalizační řad Jablonce nad Nisou
oprava (rekonstrukce) místní komunikace okolo penzionu 4. 
Tříska
vybudování infrastruktury pro lokality k zastavění5. 
oprava „kapličky“ v Hraničné (pod Hašlerovou chatou)6. 
rekultivace okolí Základní školy Janov n. N.7. 
oprava (rekonstrukce) mostku u bobové dráhy8. 

Zprávy z obce
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Jaká je filosofie našeho rozpočtu
Na konci měsíce ledna byl přijat a schválen na zase-

dání zastupitelstva rozpočet obce (RO) na rok 2010. Je to 
nejdůležitější dokument, který zastupitelstvo každoročně 
schvaluje a měl by tedy zajímat každého občana. Pojďme 
ho tedy projít a objasnit jaké záměry jsou v něm obsaženy. 

    
Věnujme se nejprve příjmové stránce RO. Na první pohled 

zaujme celkový nárůst příjmové části z loňských 17,5 na 28,8 mil. 
Kč. Tento nárůst však není způsoben navýšením pravidelných 
příjmů, např. daňových, což je v době krize celkem pochopitelné. 
Naopak zde finanční výbor doporučil zastupitelstvu obce (ZO) 
očekávat částky maximálně na úrovni loňské skutečnosti, a i to 
hraničí s optimistickým přístupem. Rozhodnutím ZO zrušit 
vyhlášku o odpadech navíc zmizela z daňových příjmů položka 
poplatků za odpady a přesunula se do služeb. Její naplnění 
závisí na počtu uzavřených smluv s občany na likvidaci odpadu 
a v současné době lze již konstatovat v této věci příznivý vývoj. 
Záměr ZO se potvrdil a nasmlouvaný objem služeb prokazuje, 
že nám občanům Janova není nakládání s odpady lhostejné. 

Jistou rezervu RO bychom mohli hledat v kapitálových 
příjmech z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí, kde obec 
plánuje utržit jen 300 tis. Kč. Tato položka ovšem může být 
ovlivněna nejen záměry obce, ale též zájmem občanů.

Jak je vidět, kromě zmíněné 
MEGA akce zbyly ještě investiční 
prostředky na doplnění osvětlení na 
Malém Semerinku a rekonstrukci 
hasičárny. V provozních prostřed
cích se pak pod většími položkami 
ukrývají opravy silnice okolo 
chaty Tříska na Malém Semerinku 
a odvodnění a oprava fasády 
bytových domů. 

Je vhodné si povšimnout, že 
tradičně vysoké jsou příspěvky na 
veřejnou dopravu, provoz školních 
zařízení a likvidaci odpadů, které 
obec dotuje z daňových příjmů. 
Finanční výbor dlouhodobě 
vyhledává možnosti, jak tyto 
výdaje omezit. Příkladem může být 
investice cca 7 mil. Kč (65 % dotace) 
do zateplení školy v loňském roce, 
jejímž zhodnocením by měl být 
trvalý pokles nákladů na provoz 
školy.

Celkově je letos přijatý rozpočet z výše zmíněných důvodů schodkový a je dotován ziskem z minula a úvěrem od bankovního 
ústavu. Na druhé straně se podařilo především získáním dotací zajistit investice ve výši několika běžných rozpočtů obce bez 
podstatné finanční zátěže v budoucnu, což lze považovat za značný úspěch.

Ing. Radek Jelínek, Předseda finančního výboru

Navýšení příjmové části tedy zajišťují dvě zásadní položky 
– úvěr od ČS, a. s. ve výši 5 963 tis. Kč, který si obec vzala, aby 
mohla kofinancovat velkou investici do budování kanalizace 
a zapojení kladného výsledku hospodaření let minulých ve výši 
8 355 tis. Kč. Výše této částky a neexistence jiných dluhů jasně 
ukazuje, že s obecními prostředky bylo v minulosti nakládáno 
uvážlivě. 

Výdajová stránka rozpočtu je v tomto roce podřízena 
velké investiční akci – již zmíněnému dobudování kanalizace 
a vodovodu od úpravny vody v Bedřichově. Ta je logickým 
pokračováním snahy o ozdravení životního prostředí 
a zkvalitnění infrastruktury obce, která byla dlouhodobě 
podporována všemi minulými reprezentacemi ZO a je též 
v souladu s požadavky EU. Podpora této akce ze strany EU 
a státu formou udělení dotací v celkové výši 56,4 mil. Kč  
(72 %) si vyžádala zvláštní opatření k zajištění finanční 
spoluúčasti, a tak obec po letech přistoupila k využití úvěru 
u bankovního ústavu. Jeho splátky sice v budoucnu trochu 
přibrzdí investiční možnosti obce, ale pokud zůstane příjmová 
stránka RO alespoň na stávající úrovni, jsou pro obec přijatelné 
bez provozních obtíží. 

Zásadní položky s členěním na investice a provoz obsahuje 
následující tabulka (vynechány kapitoly pod 100 tis. Kč):

OBLAST  PROVOZ INVESTICE

Ostatní záležitosti lesního hospodářství 400 000,00 Kč  
Silnice 2 790 000,00 Kč  
Provoz veřejné silniční dopravy 910 000,00 Kč  
Odvádění a čištění odpadních vod 702 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 
Základní školy 1 800 000,00 Kč  
Ostatní tělovýchovná činnost 150 000,00 Kč  
Bytové hospodářství 1 180 000,00 Kč  
Veřejné osvětlení 800 000,00 Kč 200 000,00 Kč 
Sběr a svoz komunálních odpadů 1 000 000,00 Kč  
Bezpečnost a veřejný pořádek 1 273 200,00 Kč  
Požární ochrana 260 000,00 Kč  
Zastupitelstva obcí 830 000,00 Kč  
Činnost místní správy 4 331 000,00 Kč 4 152 937,00 Kč 
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 340 000,00 Kč  
Ostatní finanční operace  – dočerpání dotace ze SR   7 000 000,00 Kč 
Uhrazení spl. dlouhodobě půjčených prostředků 400 000,00 Kč  

CELKEM 17 444 700,00 Kč 11 352 937,00 Kč 

Schválený rozpočet na rok 2010
Zastupitelstvo obce na svém pravidelném lednovém zasedání schválilo rozpočet obce na rok 2010. Rozpočet, 
jako každoročně, byl podrobně diskutován a sestaven na schůzi Finančního výboru. Ve srovnání s rokem 2009 
klesly daňové příjmy obce o 13 %, což je přímý dopad finanční krize a zhoršených hospodářských výsledků 
republiky, které se postaraly o snížené daňové výnosy, a to má pochopitelně dopad i na hospodaření obcí. 
Tento citelný propad byl z velké míry eliminován dobrými výsledky obce v ostatních příjmových kategoriích, 
takže hrozivé číslo 13 % bylo nakonec podstatně nižší. Ale pro další období v případě pokračování krize již 
obce příliš šancí na podobné kompenzace nemají, respektive mají, ale nejsou a nebudou tak velké.  Konečná 
podoba schváleného rozpočtu na rok 2010 je tedy následující:
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Doprava – Týden bezpečnosti

Týden bezpečnosti v dopravě bude letos poprvé 
česko-polský (náměstek hejtmana Martin Sepp)

Rada Libereckého kraje schválila projekt „Týden bezpečnosti I-2010“ ucházející se 
o grant z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká 
republika–Polská republika 2007 – 2013.

Tento projekt uskuteční Odbor dopravy Libereckého kraje 
v rámci spolupráce se zahraničním partnerem v oblasti bezpeč
nosti silničního provozu (dále jen „BESIP“), konkrétně s organi
zací Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Vojvodské stře
disko silniční dopravy (dále jen „WORD“), v Jelení Hoře. Celková 
předpokládaná míra spolufinancování projektu v oblasti bezpeč
nosti silničního provozu ze strany Libereckého kraje (dále jen 

„LK“) je cca 60.000 Kč.

Projektová žádost „Týden bezpečnosti I-2010“
Projekt je zaměřen na zvyšování bezpečnosti provozu na 

pozemních komunikacích v Libereckém kraji (LK). Tento týden 
by měl být zaměřen na podporu dopravní výchovy dětí v LK a na 
zviditelnění dětských dopravních hřišť (DDH) jakožto center 
dopravní výchovy. Na jednotlivých DDH v LK budou pořádány 
prezentace a výchovné programy pro děti s tématikou bezpeč
ného pohybu v dopravním prostředí (chodci, cyklisté, začínající 
motocyklisté, dětské zádržné systémy – autosedačky, poskytování 
první pomoci). Týdne bezpečnosti se účastní tradiční partneři 
aktivit bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích: Poli

cie ČR, Městské policie jednotlivých měst, Záchranný tým čes
kého červeného kříže, Ministerstvo dopravy – BESIP – regionální 
manažerství a další partneři z veřejného i soukromého sektoru.

„Celý týden bude zakončen akcí pro veřejnost, tedy zejména pro 
rodiče s dětmi na DDH v Liberci, kam budou pozváni všichni partneři 
agendy BESIP LK, a zakončíme jej seminářem o dopravní výchově,“ 
uvedl náměstek hejtmana Martin Sepp s tím, že na semináři 
budou dopravní výchova v LK a podpůrné projekty předsta
veny polským partnerům a naopak polská strana představí svou 
podobu dopravní výchovy dětí.

„Cílem projektu je podpora a rozvoj dopravní výchovy, větší zapojení 
rodičů s upozorněním na možnosti využití dopravních hřišť k volnoča-
sovým aktivitám. Dalším cílem je výměna zkušeností s polskými sub-
jekty působícími v dopravní výchově a vydání česko-polské dvojjazyčné 
publikace o dopravní výchově dětí,“ shrnul. 

Míra spolufinancování ze strany LK je 15 %. Předpokládaný 
podíl LK tedy bude 2.400 € (cca 60.000 Kč). Celkové náklady se 
předpokládají maximálně do výše 16.000 € (cca 400.000 Kč). 

Projekt bude realizován v období od 19. dubna 2010  
do 24. dubna 2010.

1. den 19. 4. 2010,  
místo konání: DDH Liberec, čas: 9:00 – 15:00 hod.

Naučná dopravněbezpečnostní akce Týmu silniční 
bezpečnosti LK pro děti I. stupně základních škol 
z Liberecka a Polska. 

2. den 20. 4. 2010,  
místo konání: DDH Liberec, čas: 9:00 – 15:00 hod.

Naučná dopravněbezpečnostní akce Týmu silniční 
bezpečnosti LK pro děti I. stupně základních škol 
z Liberecka a Polska. 

3. den 21. 4. 2010,  
místo konání: DDH Jablonec n. N., čas: 9:00 – 15:00 hod.

Naučná dopravněbezpečnostní akce Týmu silniční 
bezpečnosti LK pro děti I. stupně základních škol 
z Jablonecka a Polska. 

Předpokládaný harmonogram: 4. den 22. 4. 2010,  
místo konání: DDH Jablonec n. N., čas: 9:00 – 15:00 hod.

Naučná dopravněbezpečnostní akce Týmu silniční 
bezpečnosti LK pro děti I. stupně základních škol 
z Jablonecka a Polska. 

5. den 23. 4. 2010, 
místo konání: Obchodní centrum Globus, čas: 10:00 – 
18:00 hod.

Prezentace DDH v LK Týmem silniční bezpečnosti LK. 
Veřejnost bude seznámena formou prezentace na plaz
mové televizi s možnými riziky číhající na účastníky 
silničního provozu. Pro děti je připravena počítačová 
hra simulující jízdu na kole v reálném silničním pro
vozu.

6. den 24. 4. 2010,  
místo konání: DDH Liberec, čas: 9:00 – 15:00 hod. 

Naučná dopravněbezpečnostní akce Týmu silniční 
bezpečnosti LK určená veřejnosti, zejména rodičům 
s dětmi. Na semináři budou prezentovány zkušenosti 
českých a polských subjektů s prováděním dopravní 
výchovy.
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Doprava

Nový dopravce hledá jméno
Železniční dopravu v Libereckém kraji čeká na sklonku letošního roku změna vpravdě revoluční. Základním 
dopravcem na železniční trati 089 Liberec – Hrádek n. N. – Žitava (Zittau) – Varnsdorf – Rybniště/ - 
Seifhennersdorf (v Německu vedená pod číslem 236), která na konci loňského roku oslavila 150 let své 
existence, se od 12. prosince 2010 stane po 65 letech opět zahraniční dopravce, společnost Vogtlandbahn, 
patřící do nadnárodního dopravního holdingu ARRIVA. 

Tato změna přinese nasazení nových moderních železničních 
vozidel a celkové zvýšení komfortu přepravy na trati, za přimě
řenou cenu úhrady kompenzace ztráty z jejího provozu (hrazené 
na území působnosti Libereckým krajem), vzešlé z transparent
ního mezinárodního výběrového řízení na provozovatele trati.

Nový dopravce by rád, kromě zvýšení komfortu osobní 
dopravy, přišel také s výstižným pojmenováním jím provozo
vané trati. „Společnost ARRIVA holding Česká republika s.r.o. 
s touto myšlenkou oslovila Liberecký kraj a vznikla tak společná 
aktivita při hledání výstižného jména pro železniční trať vedoucí 
územím tří států tvořících pojem Trojzemí“, říká Martin Sepp, 
náměstek hejtmana Libereckého kraje. Libereckému kraji byly 
poskytnuty ve značném množství plakáty a letáčky s výzvou ke 
hledání pojmenování tratě a s přesnými pravidly účasti, včetně 

možnosti výhry odměny za nejlepší nápady. Přílohou této zprávy 
je elektronická verze letáčku. Uzávěrka pro zasílání návrhů je 
28. února 2010. „Věřím, že se i občané Libereckého kraje, včetně 
mladých lidí, žáků a studentů, do nelehkého hledání vhodného 
a trefného názvu aktivně zapojí a třeba právě návrh z našeho 
kraje uspěje“, doplňuje Martin Sepp.

Veškeré kontaktní informace k zasílání návrhů jsou uve
deny v přiloženém letáčku, který je dále k dispozici na infor
mačních centrech v Liberci a Hrádku nad Nisou a na recepci 
budovy Libereckého kraje. Návrhy pojmenování trati nechť jsou 
zasílány přímo dopravci, spol. ARRIVA, na adresu uvedenou 
v letáčku, příp. je možné se zapojit také na internetu na stránkách  
www.arriva.de.

Mgr. Jiří Langer, Tiskový mluvčí Libereckého kraje

!POZOR UZAVÍRKY A ZMĚNA DOPRAVY!
Úplné + částečné uzavírky silnice III/29029  + III/29033 a dále místních komunikací  

v obci Janov nad Nisou z důvodu výstavby splaškové kanalizace a vodovodu. 

Stavba bude prováděna po etapách dle předloženého harmonogramu.

Přehled úplných uzavírek (etap) na sil. III/290 33 a sil. III/290 29
3. etapa: Janov n. N., sil. III/290 29 (cca 7,4 km) oblouk za kř. se sil. III/290 34 směr Bedřichov

příčný překop silnice pro položení kanalizace A 5c a vodovodu III.5. –
časový harmonogram: –  od 12. 4. 2010 do 17. 4. 2010 (dle povětrnostních podmínek)
hlavní objízdná trasa –  –  v Janově n. N. ze sil. III/290 29 na sil. III/290 35 (Velký Semerink) a po sil. III/290 22  

do Bedřichova – obousměrně
objízdné trasy pro místní provoz –  – po sil. III/290 34, po sil. III/290 33 a MK
objízdná trasa pro BUS MHD –  –  z otočky MHD v Janově n. N. na MK směrem pod školu a po sil. III/290 33 a 290 29 směr Bedřichov
podmínky provozu BUS MHD –   nasazení BUS malého provedení, zajištění plně volné otočky MHD BUS v Janově n. N. pro přestup  –

cestujících, dokončení opravy povrchu na a omezení sil. provozu na sil. III/290 33

4. etapa: Janov n. N., sil. III/290 29 (cca 7,6 - 8,0 km) garáž až kř. se sil. III/290 33 směr Bedřichov
podélný výkop cca 400 m dlouhý pro položení kanalizace A 1b a vodovodu IV 1 –
časový harmonogram: od 19. 4. 2010 do 19. 7. 2010 –  (dle výkopových prací ve skále)
hlavní objízdná trasa –  – stejná jako při 3. etapě
objízdné trasy pro místní provoz –  – stejná jako při 3. etapě
objízdná trasa pro BUS MHD –  – stejná jako při 3. etapě
podmínky provozu BUS MHD – stejné jako při 3. etapě –

5. etapa: Bedřichov (k.ú), sil. III/290 29 (cca 8,6 km) pod úpravou vody směr Bedřichov
podélný výkop cca 150 m dlouhý pro položení kanalizace A 1 a vodovodu IV 1 –
časový harmonogram: od 21. 6. 2010 do 31. 8. 2010 –
hlavní objízdná trasa –  – v Janově n. N. ze sil. III/290 33 na MK pod školou a nahoru na sil. III/290 29 do Bedřichova - obousměrně
objízdné trasy pro místní provoz –  – možno užít sil. III/290 31 a MK
objízdná trasa pro BUS MHD –  –  z otočky MHD v Janově n. N. na sil. III/292 29 dále na sil. III/290 34 (Malý Semerink) na sil. III/290 35 

směr Hrabětice kaplička a po sil. III/290 22 na Bedřichov - obousměrně.
podmínky provozu pro BUS MHD –  povrch musí být opraven do začátku provozu linky a s omezením silničního provozu na sil.  –

III/290 34
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Prevence kriminality / Informace policie

Kraj vyhlašuje granty na podporu prevence krimi-
nality a poskytování sociálních služeb (radní Pavel Petráček)

Rada kraje na svém prvním zasedání 
v roce 2010 projednávala v rámci 
resortu sociálních věcí a bezpečnosti 
mimo jiné tyto materiály:
1/ Rada kraje souhlasila s vyhlášení pro
gramu G24 s názvem Podpora prevence 
kriminality 2010, v rámci grantového 
fondu Libereckého kraje. 

Předmět podpory: 
– primární prevence zaměřená na celou 
populaci (osvěta, informace volnočasové 
aktivity)

– sekundární prevence zaměřená na rizi
kové skupiny obyvatel, u nichž je zvýšená 
pravděpodobnost, že se stanou pachateli 
nebo oběťmi trestné činnosti, na soci
álně patologické jevy (např. vandalismus, 
šikana, záškoláctví, povalečství, rasové 
konflikty) a na příčiny kriminogenních 
situací (dlouhodobá nezaměstnanost, 
sociální chudoba…)

– terciální prevence se soustřeďuje na kri
minálně narušené jedince a na prokrimi
nální sociální prostředí

Okruh žadatelů:
obce působící na území Libereckého 
kraje.
Dotace je neinvestičního charakteru. Pod
mínky výzvy budou zveřejněny na webo
vých stránkách Libereckého kraje. Výzva 
bude vyhlášena po jednání lednového 
zastupitelstva kraje.

2/ Rada kraje odsoulasila také Výzvu 
pro rok 2010 k předkládání žádostí 
o dotaci z Grantového fondu Liberec-
kého kraje – programu č. G-9 – Pro-
gram podpory na poskytování sociál-
ních služeb. 
1. Dotace z Grantového fondu Liberec
kého kraje (dále jen GF LK) se poskytuje 
k financování běžných výdajů, které sou

visí s poskytováním sociálních služeb 
v souladu se Střednědobým plánem 
rozvoje sociálních služeb Liberecký kraj  
2009 – 2013 a s komunitními plány obcí. 
2. Dotace z GF LK se poskytuje k finan
cování poskytování základních druhů 
sociálních služeb v rozsahu upraveném 
zákonem o sociálních službách. 

Okruh žadatelů:
registrovaní poskytovatelé sociálních 
služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.
Dotace je neinvestičního charakteru. Pod
mínky výzvy budou zveřejněny na webo
vých stránkách Libereckého kraje. Výzva 
bude vyhlášena po jednání lednového 
zastupitelstva kraje.

3/ Radou LK byla jmenována od  
1. 2. 2010 do funkce ředitelky Ambu-
lantních a pobytových služeb, příspěv-
kové organizace, Bc. Ivana Vodrážková.

Z činnosti strážníků janovské  
a bedřichovské obecní policie 

Milí obyvatelé Janovští !

Hlásíme se s dalším zpravodajem s trochou informací o našem působení v rajonu. S loňským podzimem 
jsme se důkladně připravili na letošní zimu, a to zejména opravou a realizací nového dopravního značení 
v problémových oblastech CHKO. Jednání v tomto směru nebyla jednoduchá, vleklá, ale nakonec se 
některé záměry – omezit a regulovat pohyb motorových vozidel v přírodě Jizerských hor zdařily.

Poklidná adventní neděle 29. 11. 2009 
byla narušena požárem v domě Hra
ničná 180, kde za nepřítomnosti nájem
kyně bytu vzplálo pečené maso a okolí 
sporáku. Díky včasným informacím 
místního hasiče a následujícím úkonům 
se podařilo požár včas uhasit, zabránit 
větším škodám na majetku a ochránit 
zdraví dalších zde bydlících lidí. Odnesly 
to snad jen vykopnuté dveře a bílé stěny. 
Uzavřeli jsme plyn a vyhnali lidi z domu. 
Po vyvětrání domu a se získanými infor
macemi od plynařů jsme zkontrolovali po 
spuštění funkčnost plynových spotřebičů 
ve všech bytech, aby mohli obyvatelé zpět 
domů do tepla. 

Do napadnutí většího množství sněhu 
kontrolujeme objekty i v nejzazších kou
tech rajónu. Objevují se zprávy o pytlác

tví, a tak na základě jednání s myslivci 
a Policií ČR vypracováváme plán, jak 
proti tomuto neduhu bojovat. Zde se 
jedná zejména o kontroly oblastí a vozidel 
v časových úsecích, pro tento druh trestné 
činnosti obvyklých. 

Velice rádi a opakovaně vám děkujeme 
za čím dál častější informace o pohybu 
podezřelých osob a vozidel, jejich popi
sech a RZ. Díky této spolupráci se nám 
podařilo zadržet poměrně velké procento 
pachatelů vloupání do objektů, z nichž 
někteří si již díky své rozsáhlé trestné 
činnosti užívají pobytu v nápravném zaří
zení. 

… a proto buďte prosím všímaví, obje
vují se zde opět krádeže i ve stodolách 
a kůlnách. Zloději kradou i zahradní 
nářadí jako jsou hrábě, hrabla na sníh 

dražších značek. Zde se dle našich zku
šeností, poznatků a doby spáchání činů 
jedná o pachatelé nevelkých mozkových 
kapacit, tedy zoufalce, kteří kvůli dro
govému absťáku vyrážejí krást i v ranní 
době, kdy všichni vstáváte, jdete do práce 
a můžou být přistiženi. 

Letitá práce strážníků u nás přece 
jenom zanechává určité nemoci z povo
lání, třeba ve smyslu zvýšené všímavosti 
k různým věcem. Například zapsání RZ 
projíždějícího vozidla, které se nám nelíbí 
a následná lustrace na PČR často přináší 
zajímavé informace. Během pár chvil se 
dozvídáme, že řidič má obsáhlý trestní 
rejstřík.

pokračování na straně 14
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… jako když píchnete do vos a jsme jim 
v patách! Proto se na nás nezlobte, když 
kolem vás občas profrčíme jako blesk, 
nikdy to není bezdůvodné. Takoví týpci, 
zjistivší náš zájem velice rychle opouštějí 
náš rajón a už se sem nevracejí. Anebo 
končí v našich drápech! Neodpustíme si 
veřejně přiznat (jen ať si to přečtou), že 
jsme jim našimi nepravidelně a pružně 
plánovanými službami tak nepříjemní, že 
posílají „volavky“, které tu a tam v noci hlí
dají náš pohyb a dobu služby. Pro takové 
máme milou zprávu. To, že naše služební 
vozidlo stojí u služebny neznamená, že 
nejsme ve službě. Naše spolupráce s PČR, 

KDE SKONČÍ SK VIKTORIE JANOV ?
Otázka, již si kladou nejen trenéři a vedení SK VIKTORIE JANOV, ale 
i mnoho skalních fanoušků našeho v minulosti velmi úspěšného 
fotbalového klubu. Cíl trenérské dvojice Doležálek, Zelenka je jasný: 

„Udržet tým v soutěži a zachovat pro Janov úspěšnou reprezentaci 
v dalším ročníku Okresního přeboru, který od letošní sezóny nese název 
Autoškola Čičmanec.

Zimní příprava hráčů janovské Viktorie 
oproti původním předpokladům probíhala 
v domácím prostředí sportovního areálu 
Janovská o.p.s. Jaké však byly původní 
předpoklady, jsem se zeptal předsedy SK 
Pavla Zangeho: „Náš původní cíl zimní 
přípravy byl naplánován v polském městě 
Sztum, kde jsme krom tréninkových ploch 
měli domluvena dvě utkání s místními 
kluby. Návštěva SK Viktorie Janov právě 
v této části Polska by byla první meziná
rodního charakteru a polská strana pro 
nás připravila velmi příznivé podmínky. 

Bohužel kádr mužstva se nesešel v tako
vém počtu, abychom byli schopni odjet, 
a tak nám nezbylo nic jiného než, stejně 
jako v předchozích ročnících, využít služeb 
janovské o.p.s. a restaurace Sokolka.“

A jak vypadala zimní příprava? K tomu 
se vyjádřil trenér janovských Luboš Dole
žálek ml.: „Zimní přípravu jsme zahájili 
ihned po příchodu nového roku 2010. 
Účast na prvních trénincích byla stejná 
jako v podzimní části této sezóny, což zna
mená nepříliš hojná. Tato skutečnost nám 
přinesla určité obavy, že i soustředění plá

               

SOBOTA 03. 04. 2010 16:30 hod. VIKTORIE JANOV – Kořenov 

SOBOTA 10. 04. 2010 16:30 hod. Rádlo – VIKTORIE JANOV 

SOBOTA 17. 04. 2010 17:00 hod. VIKTORIE JANOV – Kokonín  A 

NEDĚLE 25. 04. 2010 14:00 hod. Lučany B – VIKTORIE JANOV 

SOBOTA 01. 05. 2010 17:00 hod. VIKTORIE JANOV – Josefův Důl 

NEDĚLE 09. 05. 2010 10:30 hod. Pěnčín  B – VIKTORIE JANOV 

SOBOTA 15. 05. 2010 17:00 hod. Harrachov – VIKTORIE JANOV 

SOBOTA 22. 05. 2010 17:00 hod. Tanvald – VIKTORIE JANOV 

SOBOTA 29. 05. 2010 17:00 hod. VIKTORIE JANOV – Smržovka 

SOBOTA 05. 06. 2010 17:00 hod. Rychnov – VIKTORIE JANOV

NEDĚLE 13. 06. 2010 17:00 hod. Železný Brod  B – VIKTORIE JANOV

SOBOTA 19. 06. 2010 17:00 hod. VIKTORIE JANOV – Velké Hamry  B

SOBOTA 26. 06. 2010 17:00 hod. Hodkovice  A – VIKTORIE JANOV

Informace policie / Sport
pokračování ze strany 13 kriminální policií i cizineckou policií je 

výtečná a přináší úspěchy ! 
Leden přináší několik vykradených 

chat a chalup. Avšak 13. ledna, po zjiš
tění dvou „udělaných“ chalup je zadržen 
pachatel, který se k některým z nich při
znává a „práší“ na svého spolupachatele, 
který má na svědomí další…

Naše zimní služba je jinak zpestřo
vána téměř každodenním zprůjezdňo
váním silnic z důvodů dopravních zácp, 
zapadlých vozidel a podobně. 

Ptáte se na botičky a pokuty? I toto je 
zejména o víkendech, které jsme odslou
žili i tuto zimu úplně všechny, denní 
praxe. Řidiči vozidel ledabyle odhozených 
v PĚŠÍCH ZÓNÁCH a po lesích CHKO, 

líní udělat pár kroků po svých naší krás
nou přírodou si nic jiného nezaslouží. 

Nesčetnému množství zatoulaných 
pejsků jsme letošní zimu pomohli najít 
své majitele.

Nutno podotknout, že mezi námi 
a velmi vytíženou Krajskou Správou Silnic 
existuje velmi dobrá spolupráce a pracov
níci KSS na naše požadavky pro vás velmi 
rychle reagují. 

… snad už ta zima končí. A nám končí 
březen voláním záchranky ke zkolabova
nému staršímu muži, ležícímu na silnici 
v Loučné…

S pozdravem vaši strážníci Vráťa a Aleš

nované do domácího prostředí budeme 
nuceni zrušit. Nakonec zájem věnovat se 
přípravě projevilo dost hráčů a zimní sou
středění, zaměřené zejména na kondiční 
přípravu, se uskutečnilo. Trénovali jsme 
ve třech fázích. V terénu, na hřišti i v tělo
cvičně. Do přípravy klubu se po krátké 
odmlce zapojil i druhý trenér Jan Zelenka 
ml., který dal našim svěřencům řádně do 
těla. Na závěr soustředění jsme sehráli 
přátelské utkání s „A“ mužstvem Jenišovic, 
jenž kope krajskou „B“ třídu. V zápase byla 
znát únava našich svěřenců z náročného 
průběhu soustředění a tomu odpovídal 
i konečný výsledek v podobě prohry 6 : 2 
s nímž jsme nakonec byli vcelku spokojeni. 
Zejména druhý poločas se blížil našim 
představám. 

A jaké jsou cíle janovské Viktorie do 
jarní části? Hlavním cílem je udržet se 
v okresním přeboru. Zásadním problé
mem je nedostatečný kádr mužstva a zisk 
kvalitních hráčů není lehký, neboť většina 
z nich není ochotna hrát na pískovém 
hřišti v Janově, které je jedno z posledních 
v okrese. Hráče, které jsme v minulosti 
získali, ať na přestup, nebo hostování nás 
svým přístupem k tréninkové činnosti 
příliš nepřesvědčili. Proto jsme se rozhodli 
dávat přednost těm, kteří svým přístupem 
k tréninkům jdou příkladem. Je před námi 
nelehký úkol, ale věříme, že s podporou 
skalních fanoušků, které tímto zveme na 
jarní část soutěže, se nám udržet v okres
ním přeboru podaří.

Do jarní části soutěže Viktorie Janov 
nastoupí v tomto hráčském kádru: 

Brankaři: Jindřich Ducháček, Martin 
Puchrík
Obránci: Petr Kovalda, Michael Pilz, 
Marcel Zima, Martin Huk, Michal Martí
nek, Jaroslav Beneš
Záložníci: Pavel Majer – kapitán mužstva, 
Radek Martínek, Marek Nitsche, Petr Hra
bánek, Pavel Svoboda, Milan Rájek
Útočníci: Martin Kittel, Jakub Dejmek, 
Tomáš Habart, Michal Dubrovka

ROZLOSOVÁNÍ JARO 2010
A1A  Okresní přebor Autoškola Čičmanec  
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Zlatá sezóna janovských lyžařů
Zimní sezóna se letos dětem z oddílu běžeckého lyžování SKI Janov – Bedřichov opravdu vydařila. 
Nebyly to pouze medailové úspěchy, ale i nárůst počtu aktivních členů. V současné době má klub téměř 
30 dětí, které chodí pravidelně dvakrát až čtyřikrát týdně trénovat a o víkendech jezdí závodit.

Abychom tuto činnost 
mohli zajistit, pomáhají 
dobrovolným trenérům 
i rodiče. Mezi lyžaři běžci 
jsou obce Janov i Bedři-
chov díky dětem opravdu 
známé. V  poháru  žactva 
v běhu na lyžích KSL Libe-
reckého kraje 2009/2010 
jsme zvítězili mezi kluby 
s dobrovolnými trenéry. 

Děti poctivě jezdily celou 
zimu na závody a k tomuto 
výsledku přispěli nejen 
Terezka Žitná a Matyáš 
David svým celkovým  
2. místem, Eliška Němeč-
ková 3. místem, ale i všichni 
ostatní, kteří se bohužel 

„na bednu nevešli“. 
Nejvíc bodů získala 

a celkově nejúspěšnější 
byla v letošním roce Mar-
kéta Davidová. 

Získala čtyři tituly Mis-
tryně republiky a zlatou 
medaili z Olympiády dětí 
a mládeže. 

V poháru KSL suve-
rénně zvítězila. Takového 
úspěchu nedosáhl v letoš-
ním roce nikdo jiný z více 
než 200 závodících star-
ších žáků z celé republiky. 

Všichni naši letos 
úspěšní starší žáci trénují 
již sedm roků, a tak skvělé 
výsledky klubu se podařily 
po více než devíti letech.

Za všemi úspěchy je 
spousta dřiny a hlavně pra-
videlná a poctivá příprava.

Všem dětem k dosaže-
ným výsledkům blaho-
přejeme a všem trenérům 
a příznivcům klubu děku-
jeme za spolupráci a pod-
poru.

Mgr. Lenka Jelínková

Starší žactvo na mistrovství České republiky na Zadově.  
Zleva trenér Pavel Troják, Eliška Němečková, Barbora Müllerová a Aleš Bohatý. 

Zleva sedí Karolina Pospíšilová, Markéta Davidová a Tereza Meislová

Sport

Markéta Davidová, Eliška Němečková, Tereza Meislová  
a Barbora Mullerová po hromadném startu v Semilech
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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: 724 264 551

služebna: Janov nad Nisou,
budova radnice 

vedle hlavního vchodu vpravo 

OBECNÍ POLICIE
JANOV NAD NISOU

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
OKRSEK MŠENO VÁM 

představuje policisty určené především 
pro výkon služby ve Vašich obcích 

Setkat se s nimi můžete pravidelně 
každé úterý 

na služebně Policie ČR v Bedřichově 
v době od 16 do 17 hodin, 

tel: 483 380 158 nebo při jejich službách 
na OOP ve Mšeně tel.: 974 474 741.

Věříme, že rozšíření policejní služby 
povede k prospěchu 

Vašich obcí Janova a Bedřichova 
a především k spokojenosti Vás občanů 

nstržm. Karel Strouhal
asistent

pprap. Jan Duda
vrchní asistent

! VOLBY 2010 !




