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ZPRAVODAJ

Vážení a milí spoluobčané,
v  úvodu prvního letošního Zpravo-
daje mi dovolte popřát Vám hodně 
štěstí, zdraví spokojenosti a  úspě-
chů do nového roku 2011.

V posledním, předvolebním 
vydání Zpravodaje jsem se 
s Vámi loučil a rekapitulo-
val uplynulé volební obdo-
bí. Nyní, na začátku období 

nového Vám chci poděkovat za Vaši účast 
v komunálních volbách v říjnu 2010. Dě-
kuji také za Vaše hlasy, díky kterým mohu 
nadále vykonávat funkci starosty Janova 
nad Nisou, a věřím, že vypovídají o Vaší 
spokojenosti s mou dosavadní prací. 

Nové volební období přináší vedle již 
započatých také nové úkoly a plány. Jed-
ním z nejdůležitějších bude zpracování 
nového územního plánu obce. Jedná se 
o dlouhodobý úkol, vyžadující nikoliv 
týdny či měsíce, ale spíše období v řádu 
let. Tento strategický dokument může do 
budoucna výrazně ovlivnit vzhled Jano-
va nad Nisou a jeho okolí a další rozvoj 
obce. Proto je třeba se důkladně zamyslet, 
čím je pro nás naše obec a jak by se měla 
nebo neměla v dalších letech měnit. Proto 
doufám, že se svými návrhy a připomín-
kami přispějete do diskuze v rámci pro-
jednávání územního plánu tak, aby byl 
dílem nás všech. 

Začátek této zimy přinesl velké pří-
valy sněhu. V mnohdy až kalamitních 
podmínkách se nám zatím dařilo v přija-
telných lhůtách upravovat obecní silnice 
i zastávky městské hromadné dopravy. 
Protože je ale Janov poměrně rozlehlý, tr-
valo to na některých místech o něco déle. 
Proto Vám chci poděkovat za trpělivost 
a ujistit Vás, že se zimní údržba provádí 
tak rychle, jak je to jen možné.

Hezké a klidné prožití zbytku zimy 
a s přáním brzkého a hlavně hezkého jara.

Daniel David

Hlášení ze služebny OBECNÍ POLICIE

Jak jsme se již zmínili v posledním zpravodaji, letošní podzim 
byl velmi hojný na vloupání do objektů, na krádeže různého 
stavebního materiálu a podobně.

Došlo i ke krádežím několika 
vozidel. Dle našich poznatků velmi 
narostla tato kriminalita v sousedním 
Jablonci i Liberci. Většinu podezřelých 
osob typu bezdomovců, feťáků a zlo-
dějíčků, kteří se vloupali a přespávali 
v opuštěných objektech v katastru 
Janova, jsme z rajonu “vyčistili“. Na 
nájezdy organizovaného zločinu, 
jehož cílem jsou motorová vozidla, 
sněžné skútry, parkovací automaty, 

lešení a různé nářadí a stroje, bychom 
uvítali i Vaši pomoc v podobě zvý-
šené všímavosti a hlášení na naše 
služební telefony, popř. na linku 158 
v době naší řídké nepřítomnosti. Když 
se lumpové organizují, my to umíme 
také, a tak se nám s Vaší pomocí 
určitě podaří zlodějům jejich aktivitu 
ztěžovat co nejvíce. Proto si všímejte 
podezřelých lidí, kteří se tu pohybují, 
které odsud neznáte, klidně si zapište 

detaily, registrační značky 
vozidel a podobné markanty, 
které jsou Vám z nějakého 
důvodu podezřelé. Pro nás 
jsou to potřebné informace, 
které nám můžete zatelefo-
novat nebo na lístku hodit 
do schránky na Obecním 
úřadu v Janově.  Tyto velmi 
rádi a účelně zužitkujeme ve 
Váš prospěch. 

Děkujeme za spolupráci. 
Vaši strážníci
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Poslední číslo Radničního zpravoda-
je vyšlo právě před volbami, proto 

pro úplnost zmíním jejich výsledek. 
Vámi zvolení zastupitelé složili svůj 
slib 10. listopadu 2010 na ustavujícím 
zasedání Zastupitelstva obce.

Zastupitelům byly svěřeny tyto funkce:

Mgr. Daniel David – starosta
Renata Mádlová – místostarostka
Ing. Radek Jelínek – předseda fi nanč-
ního výboru
Mgr. Adam Kulich – předseda kont-
rolního výboru 

Zastupitelstvo / Historie

Naše zastupitelstvo
Vážení spoluobčané, vstupujeme do roku 2011. Je to rok, ve kterém nás podle mínění našich 
politiků a  stavu ekonomiky nečeká nic pěkného. Přesto bych Vám všem chtěla popřát hodně 
zdraví, štěstí a osobních úspěchů. Mohu Vám za zastupitele, kteří byli zvoleni ve volbách v říjnu 
2010, slíbit, že se budeme snažit o Janov krásnější a minimálně stejně pohodový jako byl doposud. 

Ing. Olga Hatašová – členka kontrolní-
ho výboru a komise péče o krajinu
Ing Jan Zelenka – pověřený zpracová-
ním územního plánu, člen komise roz-
voje a výstavby
Michal Surkov – člen komise pro 
kulturu a sport, kontrolního výboru, 
SPOZ
Martin Líbal – člen komise rozvoje 
a výstavby, kontrolního výboru
Petr Kordač ml. – člen fi nančního výboru

Složení jednotlivých komisí a vý-
borů bylo schváleno na 11. zasedání 
zastupitelstva obce, které se konalo dne 
24. 11. 2010. 

Na 12. zasedání zastupitelstva obce, 
konaném 15. 12. 2010 byly odsouhlaseny 
následující termíny jednání Zastupitel-
stva obce v prvním pololetí 2011 – 26. 1., 
23. 2., 30. 3., 27. 4., 25. 5. a 29. 6. 2011 vždy 
od 17.00 hodin.

Zároveň byly odsouhlaseny termíny 
jednání Komise rozvoje a výstavby na 1. 
pololetí 2011 – 17. 1., 14. 2., 21. 3., 18. 4., 16. 5. 
a 20. 6. 2011 vždy od 17.00 hodin. Zde 
mohou občané předložit své dota-
zy a připomínky k připravovanému 
Územnímu plánu a konzultovat je s po-
věřeným zastupitelem ing. Zelenkou.

Mádlová Renata

V současném janovském rozpočtu se peníze na různé investiční akce hledají složitě a obrazně každá 
koruna se musí několikrát obrátit než se pustí. Příčina? Katastr obce, jeho struktura a  velikost – 
a k tomu pouze něco přes tisíc obyvatel. Když jsem dostal od jabloneckého barda místní historie 
Vaška Vostřáka materiály o Janovu, jenom jsem zavzdychal: to by se obec spravovala, když hlavním 
kritériem při rozpočtovém určení daní je počet obyvatel.

To bychom se v Janově měli!

Nevěříte? Posuďte sami stav Janova 
před válkou. V obci Janov nad 

Nisou s místní části Hrabětice žilo 
3200 obyvatel v 566 domech. Takže 
bez Loučné i bez Hraničné. V Janově 
v těchto dobách fungovalo cukrářství, 
lahůdkářství, prodejna másla a vajec, 
5 pekařství, 3 řeznictví, 19 (!!!) prode-
jen se smíšeným zbožím, jeden krám 
s konzumním zbožím a jeden s ovocem 
a zeleninou.

Ve službách tu pracovali dva lékaři, 
fungovala jedna lékárna a jedna 
pohřební služba.

Infrastrukturní síť zaznamenala 
i 3 prodejen uhlí-dříví, jednu s instala-
térským a elektrotechnickým zbožím, 
jednu s módním zbožím, jednu s obuví, 
dvě prodejny s poštovními ceninami, 
jednu se střižním zbožím, jedno žele-
zářství a deset trafi k.

Široké zastoupení měly i různé 
živnosti. Dvě na komisionelní služby, 
27 brusíren skla, jedna elektrotech-
nická dílna, sedm exportních fi rem, 

jeden fotoateliér, dva dopravci, jedno 
hodinářství, tři holičství a kadeřnictví, 
23 hostinců (!!!), jeden kapelník, dva 
klempíři, jedno kolářství, jeden kovář, 
čtyři dámské krejčové, čtyři pánští 
krejčí, čtyři lakýrníci-natěrači, 16 mač-
kářů skla, 5 obuvníků, jeden pletař, 
jeden pokrývač, dvě porodní asis-
tentky, 6 průmyslových malířů, dva 
sklady skla, jeden soustružník, jeden 
stavbař mlýnů, 5 truhlářů a 7 zámeč-
níků – formařů.

Výrobní podniky: dva výrobci 
likérů a lihovin, papírna, pila, přá-
delna, 12 výrobců skleněných perel 
a 106 výrobců skleněného zboží.

A na doplnění údaje o tehdejší 
samostatné Loučné:

Tam žilo 572 obyvatel v 77 domech. 
Obchody potravin: jedno cukrářství, 
dvě pekařství, jedno řeznictví a uze-
nářství, 6 obchodů se smíšeným zbožím 
a jedna ovoce-zelenina. Další obchody – 
čtyři uhlíři, jedno papírnictví, jeden se 
střižním zbožím a tři trafi ky. Živnosti: 

dvě brusírny skla, dvě holičství-kadeř-
nictví, 6 hostinců, jeden kolář, jeden 
kovář, jeden mlynář, jeden mačkář skla, 
5 pasířů, dva obuvníci, dva průmysloví 
malíři, jeden dopravce, jeden similizér, 
jedna švadlena, 4 truhláři, 3 zámečníci 
a jeden zámečník-formař. Svoje místo 
měly v Loučné i výrobny: jedna na 
hračky, jedna na mačkářské pece, dvě 
na lepenku, jedna na papír, 5 na skle-
něné zboží a jedna pila.

On tehdy byl život strukturován 
úplně jinak což současný svět marketů 
a supermarketů bude chápat asi těžko. 
Ale živo v našem údolí tedy určitě bylo 
a rozhodně víc, než když se nám do 
všech chalup a chaloupek na Silvestra 
sjedou chataři!

Mě však nejvíce zaujal počet obyva-
tel, ten by na dnešní poměry znamenal 
nejméně troj až čtyřnásobek součas-
ného rozpočtu – a to by tedy bylo na 
Janovu vidět! 

Jar. Hrabák
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Mateřská škola / Kultura

Od září 2010 má naše MŠ plnou kapacitu – dvě  třídy po 25 dětech. O malé děti 
se starají paní učitelky Eva Krykorková a  Zdena Krausová. S  velkými dětmi 
pracuje paní učitelka Ivana Voháňková a  nová paní učitelka Leona Králová, 
která nastoupila na částečný úvazek.

Jak se mají janovská koťata?

Náš školní vzdělávací program se 
jmenuje „ROK V PŘÍRODĚ“. Všechny 
hry a činnosti jsou přizpůsobeny jed-
notlivým ročním obdobím.

Jako každý rok, tak i letos navštívily 
předškolní děti na začátku školního 
roku Jičín – město pohádky. Za ostat-
ními dětmi přijela do MŠ paní Čemu-
sová s hudebním cyklem „Písnička 
je náš kamarád“. Toto představení 
shlédly i děti z 1. třídy ZŠ.

Naše děti velice rády zpívají, proto 
mohou některé chodit do HUDEB-
NÍČKU. Každé pondělí se seznamují 
s novými písněmi, tanečky a pohybo-
vými hrami. Máme zde i další odpo-
lední aktivity jako je například v úterý 

CVIČENÍ s overbally s hudbou, ve 
středu je VÝTVARNÍČEK.

Za předškolními dětmi pravidelně 
dochází paní učitelka ze ZŠ Pavla Str-
nádková. Formou různých her a úkolů 
je připravuje na školu.

V pátek v dopoledních hodinách se 
děti učí se slečnou Michaelou Bártovou 
anglickému jazyku a odpoledne v dra-
matickém kroužku hrají pohádky.

V říjnu a listopadu u nás probíhaly 
barevné listopadové týdny. Zde s námi 
velice dobře spolupracovali i rodiče dětí. 

V prosinci se uskutečnila vánoční 
dílnička. Nechyběla Mikulášská 
nadílka, vánoční besídka s programem 
a každoroční Ježíškova nadílka.

V lednu se některé děti zúčastnily 
lyžařské školičky, kde se učily zákla-
dům sjezdového lyžování.

Jídlo pro děti připravuje, s láskou 
vaří a o pestrý jídelníček se stará naše 
paní kuchařka Gabriela Kýčková- Holá. 
Školnicí MŠ je paní Veronika Střiží-
ková, která pečuje o čistotu celého zaří-
zení o okolí MŠ.

Do naší MŠ chodí děti velice rády. 
Každý den si odnášejí spoustu zážitků, 
pocitů a vzpomínek z prožitého dne.

Informace o připravovaných 
akcích a o všem o nás se dozvíte na 
www.zsjanovjbc.com.

Z. Krausová

Promítání a povídáníod 17 hodin v bývalé vinárně v suterénu janovské radnice. Pořádá obec Janov nad Nisou, komise pro kulturu a sport.
13. 02. 2011 - *TOULÁNÍ PO INDONÉSII A MALAJSII*s lektorkou a cestovatelkou Mirkou Orlovskou

13. 03. 2011 - *PERU – NEJEN PO CESTÁCH INKŮ*v podání cestovatelů Lenky a Radka Jelínkových z Loučné
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Máme tu leden a s ním další sněhové „potěšení“. 
Konec roku 2010 nám ukázal, jak má vypadat 
správná zima. Myslím, že rekreanti i  majitelé 
vleků a  rekreačních zařízení jsou letos se 
sněhovými podmínkami spokojeni. My, trvale 
žijící obyvatelé Janova, už asi moc ne.

Sněhové nadělení

Napadlo nám toho tolik, že jsme si mnohokrát pěkně 
zanadávali. Ale zima je už taková, má své kouzlo i nástrahy. 
Nestihlo se vždy vše uklidit ke spokojenosti každého 
jednotlivce, ale za celek bych chtěla moc poděkovat všem, 
kteří se doposud na úklidu sněhové nadílky podíleli 
a podílejí. Zároveň bych poprosila všechny občany – buďte 
trpěliví, bude u Vás protaženo, vyházena zastávka, ale 
nejde to všude ve stejný okamžik. Ve srovnání s jinými 
městy a obcemi, které jsem navštívila, jsou naše obecní cesty 
i chodníky upravené a zastávky vyčištěné.

Takže ještě jednou díky všem. RM

Ze života obce

Autoškola Zdeněk Šefr
Řidičské průkazy sk. „AM, A1, Ao, An a B“

Výuka teorie – od 15. 01. 2011 
i v učebně Základní školy v Janově nad Nisou – učebnice, CD, DVD ke studiu 
(v ceně kurzu)

Praktické jízdy – Škoda Fabia 1.4 16V
    – Škoda Felicia 1.3 MPI

Slevy   – pro studenty a skupinky 
    – možnost platby na splátky a bez navýšení !!! 

Cena ŘP sk. B již od 7000 Kč !  
(při využití různých slev dle ceníku)

Telefon: 777 160 472
Internetové stránky: http://www.autoskola.wu.cz
E-mail: sefr.autoskola@seznam.cz

Možnost kondičních jízd pro držitele řidičského průkazu sk. „B“
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Historie / Ze života obce

I o dnešním Janovu se dá říci, že žije kulturou. Od tradičních 
plesů v  sokolovně, pálení čarodějnic, Janovského jarmarku, 
Loučenského adventu, či mikulášské nadílky, nebo sportov-
ních akcí jako je běh Janovských 11 a 19 km. 

Málokdo však ví, že se v Janově kdysi hrálo třeba i divadlo, 
a to ne ledajaké. Kulisy jsme zde měli dokonce z Národního 
divadla. Já Vám však zkusím dát otázku: pozná někdo z Vás 
tuto krásnou dámu na fotografi i? Prozradím, že dodnes tato 
dáma žije v Hraničné a její vitalitu by jí mohl kdekdo závidět.       

M S

Je zvláštní (no, po chvilce přemýšlení mi to už nepřijde), 
že se o našem kluzišti baví tak pochvalně i turisté. Máme 
krásné kluziště. Parta mladých kluků – členů sboru dobro-
volných hasičů – to prostě umí. Ve svém volném čase, po 
večerech i přes den se starají, aby ten plácek na Berkově 
louce vypadal k světu. A opravdu se jim to daří. Letos jim 
počasí docela přálo, i když obleva minulého týdne ledu 
nepřidala. Ale oni to zvládli. Při následujících mrazivých 

Sportuje celá rodina!
"To jsme se zase vyřádili, na bruslích jsem nestála snad sto let a musím říci – bezva zážitek." 
To je jen část rozhovoru, který jsem vyslechla v  autobuse MHD při nedělní cestě do 
Jablonce.

večerech led opět upravili a může se bruslit jako na zimáku 
v Jablonci. Vlastně ještě lépe. U nás na „Berkajdě“ jsme na 
čerstvém vzduchu a když se vydaří počasí a svítí sluníčko, 
nemá to chybu. Máme tady sjezdovky, bobovou dráhu, ale 
u malých i větších v současné době vyhrává „kluzák“. Tak 
za všechny spokojené děti, rodiče, prostě za všechny brus-
laře Vám všem, kteří se o kluziště staráte, DĚKUJI!

Mádlová Renata

Okénko do minulosti Janova
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Letošním vítězem se v katego-
rii mužů stal norský lyžař Anders 
Aukland, v kategorii žen obhájila 
loňské vítězství jeho krajanka Sandra 
Hanssonová. Pro nás, fanoušky čes-
kého lyžování je velkou radostí, že 
se na třetím místě v mužské kate-
gorii – již potřetí za sebou – umístil 
Stanislav Řezáč.

A jaká je vlastně historie tohoto 
závodu, jehož popularita stále roste? 
Vše začala skupina horolezců z TJ Loko-
motiva Liberec. První závod se uskuteč-
nil již v roce 1968, tehdy se zúčastnilo 
52 závodníků – horolezců. Ti poprvé 
vyběhli z Bedřichova na hřebeny Jizer-
ských hor a tím vlastně založili závod, 
jehož věhlas překročil po letech hra-
nice naší vlasti. V roce 1970 se závodu 
zúčastnili všichni členové Expedice 

Jak jste měli možnost všimnout si v médiích a mnozí z Vás i osobně, 7. – 9. 1. 2011 se uskutečnil 
44. ročník lyžařského závodu Jizerská padesátka. Jedná se o závod, ve kterém po boku elitních 
lyžařů startují i  amatéři. Stejně jako v  letech minulých byla organizace tohoto světoznámého 
masového závodu na velmi dobré úrovni. Ohlasy zahraničních i  domácích účastníků 
byly veskrze pozitivní.

Jizerská 50

Peru 1970, které o čtyři měsíce později 
pohřbila kamenná lavina pod Huasca-
ranem. Čtvrtý ročník se již konal pod 
přídomkem Memorial Expedice Peru 
70. Tím došlo k rozšíření povědomí 
o závodu. Počet účastníků rychle rostl. 
Ne vždy byly ovšem 
sněhové podmínky tak 
dobré, aby se závod mohl 
uskutečnit. V letech 1988, 
1990, 1998 a 2007 musel 
být závod pro nedostatek 
sněhu zrušen. V roce 1993 
byl přeložen ze stejných 
důvodů na březen. V roce 
1995 byl závod zařazen 
do Euroloppetu, v roce 
1999 se Jizerská padesátka 
poprvé stala součástí svě-
tové ligy dálkových běhů 

Názory / Sport

Půlnoc... Světla zhasínají a nekalé existence pod rouškou tmy vyrážejí za svými temnými úmysly. 
Piráti silnic rozrážejí zbloudilé chodce, kteří nestihli dorazit k  domovu včas. Jakmile zhasne 
poslední lampa, Janov se mění v obec hrůzy. Za chladného svitu hvězd se dějí strašné, děsivé 
věci... Nebo by dopady nesvícení přes celou noc nebyly až tak dramatické?

Jak uklidit světelné znečištění?

Pro mě by se asi moc nezměnilo, po 
půlnoci spím a peníze za světlo, které 
příliš nevyužiji, se klidně mohou použít 
jinak. Ráda se kochám 
temnou oblohou se zářící 
Mléčnou dráhou a tma 
mi dělá radost. Často si 
říkám, jestli mí sousedé 
také litují, že tma už není, 
jako bývala. Jestli to 
považují za nutnou daň 
za větší bezpečí (či jen 
pocit bezpečí?), nebo jim 
to nevadí.

V astronomických 
kruzích se otázky týka-
jící se veřejného osvět-
lení skloňují celkem 
často. Rozebírají se hle-

Worldloppet. V roce 2003 se poprvé jela 
jako součást FIS Marathon Cupu.

Jubilejní 45. ročník se uskuteční 
6. – 8. 1. 2012. Tak v případě příznivého 
počasí za rok nashledanou.

Mádlová Renata

diska nejen bezpečnostní, ale i ekono-
mická, lidské i zvířecí biorytmy a krásy 
temné oblohy. Díky absenci jakýchko-

liv statistik vypadají ovšem diskuze 
týmů ,,zhasnuto" vs. ,,rozsvíceno" jako 
dohady, zda je lepší Baník nebo Sparta. 

Také my bychom se měli 
zamyslet, zda je nutné svítit 
celou noc. 

Chtěla bych ale upozornit 
na jinou variantu, se kterou 
může být spokojena většina: 
už dávno existují lampy, které 
svítí jen dolů, tam, kam mají. 
Neoslňují řidiče ani chodce 
a elektřiny spotřebují až o 30 % 
méně, zatímco chodník bude 
ozářený stejně jako dřív. Takto 
můžeme ušetřit a jako bonus se 
můžeme návštěvníkům chlubit, 
kolik máme v Jizerkách hvězd.

Matěchová Lenka
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Málokdo ví, že loňský, 34. ročník se málem nekonal, neboť sněhová nadílka a spousta polomů 
místy zcela zneprůchodnily tratě. To letos tomu bylo jinak. Perfektní počasí, perfektní tratě, 
perfektní organizační zajištění a  klobouk dolů před tandemem Vratislav Zajíček – Jiří Kypta, 
který drží maršálskou hůl nad touto největší janovskou akcí už pěknou řádku let.

Říjnový 35. ročník Janovských 11 a 19 
jedním z nejlepších

Jedním z důvodů pomalého, ale 
stálého vzestupu zájmu o tento pro 
liberecké a jablonecké sportovce téměř 
kultovní běh je přidělení mistrovství 
republiky v horském běhu. Jediného 
mistrovství, pořádaného Sdruže-
ním organizátorů běžeckých závodů. 
V uplynulých pěti letech se na nejvyš-
ším stupni vystřídala celá řada atle-
tických a lyžařských reprezentantů. 
Mistry republiky v horském běhu se 
stávají vítězové závodu na 19 km v pří-
padě mužů a na 11 km v ženské kate-
gorii. Druhou příčinou růstu účasti 
určitě bylo zařazení závodu jako fi nále 
X-power Cupu, který byl zahájen 
Lesním během Kalichem, pokračoval 
na jaře krosem Popelka v Lomnici nad 
Popelkou, v podzimní části pak klasic-
kým během do vrchu Jilemnice-Žalý 
a závodem v Benešově u Semil. První 
specializovaný seriál pro krosaře se 
uvedl výborně.

     Organizátory tohoto v současné 
době největšího běhu v Libereckém 
kraji nejsou atleti, nýbrž členové TJ 
Sokol Janov ve spolupráci s místními 
hasiči a dalšími složkami. Ředitel 
závodu Vratislav Zajíček spočítal, že 

v den D se na hladkém průběhu Janov-
ských kilometrů podílí minimálně 
stovka vesměs dobrovolných pomoc-
níků, kteří jsou v permanenci od roze-
dnění do pozdních odpoledních hodin. 
Těch, kteří akci připravují dlouho-
době, je ovšem daleko méně. Janovské 
kilometry jsou moderním terénním 
během, kde se pracuje s technikou jako 
na závodech v Praze, možná s výjim-
kou čipů. Čas a pořadí zatím zvládají 
Janovští ručně. Noví mistři v horském 
běhu, vítězové všech věkových katego-
rií a nejlepší borci v šestidílném seri-
álu X-power Cup si odnesli z janovské 
sokolovny poháry, diplomy a množ-
ství věcných cen. Tento u nás jedinečný 
běh by si měl alespoň jednou v životě 
zkusit každý, kdo se považuje spíše za 

„přírodního“ než silničního běžce.
A za závodníky přidejme komentář 

jednoho z nich, Honzy Herdy, který 
hovoří za vše:

„V Janově to bylo naprosto úžasné. 
Suchá trať, azúro, výhledy na Jizerky, 
vítr v normě, teplo na trenky! Podle mě 
je to jeden z nej závodů vůbec – až na 
ten seběh do Janova někde na 17. km...“

Letošní jubilejní ročník připravil 

celkem 14 kategorií. A zde je přehled 
vítězů:

•  dorostenci 11 km: Jan Titěra, Ski klub 
Jablonec

•  muži do 39 let 11 km: Groh Radoslav, 
VHS PUNK

•  muži do 49 let 11 km: Fořt Martin, 
Sokol Kolín

•  muži do 59 let 11 km: Šimůnek Jaro-
lím, SKP Jablonec

•  muži nad 60 let: Kordina Zdeněk, AC 
Slovan

•  dorostenky 11 km: Davidová Mar-
kéta, SK JA

•  ženy do 34 let 11 km: Erbenová 
Helena

•  ženy nad 35 let 11 km: Fořtová Iveta
• muži do 39 let 19 km: Havlíček Jan
•  muži do 49 let 19 km: Lambert Miloš, 

Milovice
•  muži do 59 let: Vacarda Vladimír, AC 

Slovan Liberec
•  muži nad 60 let: Javůrek Jiří, Jiskra 

Hor.Maršov
•  ženy do 35 let 19 km: Zuzánková 

Tereza, AC Slovan
•  ženy nad 35 let 19 km: Blanka Paulů, 

Maraton Úpice

A jak se dařilo členům místního 
oddílu SKI Janov - Bedřichov? Kromě 
vítězné dorostenky Markéty Davidové 
ve výsledkové listině vidíme i další 
jména z jednotlivých kategorií: 20. Aleš 
Bohatý,  10. Karolina Pospíšilová, 17. 
Barbora Mullerová.

K dokreslení statistiky snad jen to, 
že v průběhu závodu panovala teplota 
13 stupňů Celsia, ke startu se přihlásilo 
336 účastníků, cílem jich proběhlo 334 
a z toho vyplývá, že pouze dva borci 
závod nedokončili.

Turistického pochodu se účast-
nilo celkem 148 dálkoplazů na 11 km 
a 45 na 19 km trati.

Vr. Zajíček a Jar. Hrabák

Janovských 11 a 19
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V  pátek 26. 11. a  v  sobotu 27. 11. 2010 jsme 
uspořádali ve škole Dny otevřených dveří. 
U  příležitosti 125 let od založení školy jsme 
pozvali na prohlídku bývalé učitele, žáky, ale 
i veřejnost.

OSLAVY VE ŠKOLE 
U PŘÍLEŽITOSTI 125 LET 
OD JEJÍHO ZALOŽENÍ

Paní učitelky z 1. stupně připravily rukodělné dílny. Kdo 
přišel do školy, mohl si vyrobit adventní věnec z přírodních 
materiálů, zvonečky zdobené ubrouskovou technikou, mohl 
si pokreslit skleničku vánočním motivem nebo vytvořit 
korálkovou ozdobu na svíčku.

Ve škole byly k nahlédnutí školní kroniky od roku 1893 
až po současnost. 

Učitelé také připravili prohlídku učebnic, podle kterých 
se žáci učí, a byly také vystaveny různé žákovské práce.

Na interaktivní tabuli mohli návštěvníci vidět fotografi e 
ze života školy a krátký fi lm o Janově nad Nisou.

Připravený byl i bufet s občerstvením, kde si hosté mohli 
popovídat u kávy.

Velmi mě potěšilo, že do školy přišlo opravdu hodně lidí 
a že se jim ve škole líbilo. 

Důstojná oslava výročí školy byla především díky všem, 
kteří se zapojili do příprav. 

Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat každému, kdo 
pomáhal při organizaci našich oslav.

Mgr. Jana Tomešová, ředitelka školy

Základní škola

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
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Ke dni 30. 11. 2010 má naše jednotka 30 členů, z toho 15 členů je ve výjezdu. Od počátku 
roku ke dni 30. 11. 2010 jednotka vyjížděla ke 12 nahlášeným událostem. První výjezd byl 
v měsíci březnu. Jednalo se o požár klestí mezi Královkou a Kapličkou.

Zpráva o činnosti SDH Janov nad Nisou

Druhý výjezd byl do Hraničné 
k požáru louky pod lomem. V srpnu 
naše jednotka vyjížděla k požáru do 
Léčebny pro mentálně postižené do 
Horního Maxova, dále jsme byli požá-
dáni o pomoc při likvidaci požáru pen-
zionu Peklo v Josefově Dole. V měsíci 
září se naše jednotka na žádost Ope-
račního střediska HZS Libereckého 
Kraje připojila při likvidaci následků 
po ničivých povodních v Libereckém 
kraji. Naše jednotka vyjížděla 7 x. 
2 x jsme zasahovali v Chrastavě, 
3 x v Heřmanicích, 2 x ve Višňové. 
V měsíci listopadu se naše jednotka 

účastnila  velkého námětového cvičení 
v Jablonci nad Nisou, kde se simuloval 
rozsáhlý požár ČSAD.

Naše jednotka se podílela i na růz-
ných kulturních a sportovních akcí. 
Za kulturní akce to bylo každoroční 
pálení čarodějnic a Janovský jarmark. 
Za sportovní akce to byl cyklistický 
závod na horských kolech, kde jsme 
zajišťovali jak technické zázemí, tak 
i každoroční pořadatelskou činnost 
při přespolním běhu Janovských 
11 a 19 km.

Rok 2010 byl pro naši jednotku 
velice významný. Koncem tohoto léta 

nám byla předána nová hasičárna, ve 
které se nachází dvě desetimetrová 
stání pro požární techniku, sociální 
zařízení, šatna a krásná klubovna, 
která naší jednotce dosud scházela.  
V měsíci říjnu jsme si přebrali z rukou 
pana starosty klíčky od pro nás nového 
požárního vozidla Tatra 815 CAS 32. To 
vše se podařilo jen díky velké pod-
poře pana starosty a všech členů 
zastupitelstva naší obce. Za to jim 
patří velké poděkování od všech členů 
naší jednotky.

Velitel SDH Janov nad Nisou
Radek NAGY

SDH Janov / Centrum pro zdravotně postižené

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje 
pobočka Jablonec nad Nisou

Potřebujete pomoc v běžných denních činnostech? Potřebujete pravidelný doprovod k lékaři, 
do obchodů nebo na úřady? Chtěli byste chodit na procházky, ale nejste si při chůzi venku jisti? 
Potřebujete pomoci s péčí o Vaše zdravotně postižené blízké? Nechcete umístit své příbuzné 
do domovů pro seniory, ale zároveň nevíte, kdo by se o ně postaral v době Vaší nepřítomnosti? 
Potřebuje Vaše zdravotně postižené dítě pomoc ve škole nebo ve školce?Pak je tu pro Vás služba osobní asistence, která pomáhá lidem žít v jejich přirozeném prostředí a podporuje je v jejich individuálním rozvoji. Osobní asistent nedělá úkony za klienta, ale vede ho k aktivní spolupráci. Služba je poskytována dětem se zdravotním postižením od 3 let, dospělým se zdravotním postižením a seniorům. Centrum pro zdravotně postižené dále poskytuje 
odborné sociální poradenství, půjčovnu 
kompenzačních pomůcek, poradnu pro sluchově 
postižené osoby, právní poradnu pro osoby se 
zdravotním postižením a seniory a prodej baterií 
do naslouchadel (6 ks/100 Kč) Najdete nás ve Spolkovém domě v ulici E. Floriánové 8, patro 2b v pondělí a středu v 8- 12 
a 12:30 – 17 hodin a v úterý a ve čtvrtek v 8-12 
a 12:30 – 15 hodin. Kontaktní osoby: vedoucí centra – Dana Šormová, tel. 731 653 006, sociální pracovnice 

– Mgr. Jana Havlová, tel. 731 653 053, e-mail: czpjbc@volny.cz, naše webové stránky jsou www.czplk.cz.Službu osobní asistence poskytujeme na území Jablonecka, odborné sociální poradenství také na kontaktních místech Nová Ves nad Nisou (obecní úřad, 1. čtvrtek v měsíci od 7:45 do 10:45 h.) a na úřadu  městyse Zásada (2. čtvrtek v měsíci od 9:00 do 10:45 h.). Kontaktní osoba je Mgr. Jana Havlová (tel. 731 653 053). Dále poskytujeme odborné sociální poradenství na kontaktním místu v Domě s pečovatelskou službou Desná v Jizerských horách (3. pátek v měsíci od 9:30 h. do 11 h.) – kontaktní osoba Eva Kohoutová, DiS (tel. 731 653 100) a na městském úřadu v Tanvaldu (1. pátek v měsíci od 9:30 do 10:30 na sociálním odboru a od 10:30 do 11 h. v knihovně) – kontaktní osoba paní Dana Pisková (tel. 731 653 005) 
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Informace pro občany: od 1. 1. 2011 se zvyšuje cena za sběr komunálního odpadu. Navýšení o 2 % 
bylo vyvoláno zdražením služeb společnosti SKS, která komunální odpad vyváží.

Ceny pro fyzické osoby – občany 
Velikost nádoby Četnost 

odvozů
Cena bez 
DPH 10 %

DPH 
10 %

Cena včetně 
DPH 10 %

60 l (plastová) 1x týdně 1 654 Kč 165 Kč 1 820 Kč

1x14 dnů 1 168 Kč 117 Kč 1 285 Kč 

60 l (plastová)
vlastní nádoba

1x týdně 1 537 Kč 154 Kč 1 691 Kč 

1x14 dnů 1 051 Kč 105 Kč 1 156 Kč 

80 l (plastová) 1x týdně 1 843 Kč 184 Kč 2 027 Kč 

1x14 dnů 1 256 Kč 126 Kč 1 381 Kč 

80 l (plastová)
vlastní nádoba

1x týdně 1 727 Kč 173 Kč 1 900 Kč

1x14 dnů 1 138 Kč 114 Kč 1 252 Kč 

110 l (kovová) 1x týdně 2 126 Kč 213 Kč 2 338 Kč 

120 l (plastová) 1x14 dnů 1 455 Kč 145 Kč 1 600 Kč 

110 l (kovová) vlastní 1x týdně 2 000 Kč 200 Kč 2 200 Kč 

120 l (plastová) vlastní 1x14 dnů 1 329 Kč 133 Kč 1 462 Kč 

240 l (plastová) 1x týdně 4 136 Kč 414 Kč 4 550 Kč 

1x14 dnů 2 845 Kč 284 Kč 3 129 Kč 

240 l (plastová)
vlastní nádoba

1x týdně 3 942 Kč 394 Kč 4 337 Kč 

1x14 dnů 2 651 Kč 265 Kč 2 916 Kč 

340 l (plastová) 1x týdně 5 820 Kč 582 Kč 6 402 Kč 

1x14 dnů 4 031 Kč 403 Kč 4 434 Kč 

340 l (plastová)
vlastní nádoba

1x týdně 5 487 Kč 549 Kč 6 035 Kč 

1x14 dnů 3 698 Kč 370 Kč 4 067 Kč 

660 l(plastová) 1x týdně 11 382 Kč 1 138 Kč 12 520 Kč 

1x14 dnů 7 920 Kč 792 Kč 8 712 Kč 

770 l (plastová) 1x týdně 13 013 Kč 1 301 Kč 14 314 Kč 

1x14 dnů 10 581 Kč 1 058 Kč 11 640 Kč  

1 100 l (plastová nebo 
kovová)

1x týdně 17 489 Kč 1 749 Kč 19 238 Kč

1x14 dnů 12 556 Kč 1 256 Kč 13 812 Kč 

Ceník – komunální odpad 2011

Cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu včetně  pololetního ambulantního 
odvozu nebezpečných složek komunálního odpadu a  elektrozařízení pro území obce Janov nad 
Nisou platný od 01. 01. 2011.

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 týdně 
•  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 10 %

DPH 10 % Cena včetně 
DPH 10 %

odvoz 1x týdně 340 Kč 34 Kč 374 Kč

odvoz 1 x 14 dnů 175 Kč 18 Kč 193 Kč

odvoz kombin. 255 Kč 26 Kč 281 Kč

Cena za samostatnou službu – vynáška nádoby se neuplatní u invalid-
ních občanů

Cena služby je splatná ve dvou pololetních splátkách. Splatnost je 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 Janov nad Nisou
 –  v sídle společnosti Severočeské komunální odpady, 

spol. s r. o., Smetanova 91, Jablonec nad Nisou

Cena včetně platné 
sazby DPH 

Pytle o objemu 
110 l pro směsný 
komunální odpad

53 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 pře-
kladiště 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 vymě-
řený poplatek za odvoz a odstraňování komunál-
ního odpadu dle platného ceníku

2)  nebo pokud občan bydlí v bytovém domě a jeho 
majitel má uzavřenou smlouvu na odvoz a odstra-
ňování komunálního odpadu s obcí Janov nad 
Nisou a řádně platí vyměřený poplatek za odvoz 
a odstraňování komunálního odpadu dle plat-
ného ceníku za všechny bytové jednotky v byto-
vém domě.

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

V Janově nad Nisou 24. 11. 2010
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Informace pro občany: od 1. 1. 2011 se zvyšuje cena za sběr komunálního odpadu. Navýšení o 2 % 
bylo vyvoláno zdražením služeb společnosti SKS, která komunální odpad vyváží.
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DPH 10 %
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60 l (plastová) 1x týdně 1 654 Kč 165 Kč 1 820 Kč

1x14 dnů 1 168 Kč 117 Kč 1 285 Kč 

60 l (plastová)
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1x týdně 1 537 Kč 154 Kč 1 691 Kč 

1x14 dnů 1 051 Kč 105 Kč 1 156 Kč 

80 l (plastová) 1x týdně 1 843 Kč 184 Kč 2 027 Kč 

1x14 dnů 1 256 Kč 126 Kč 1 381 Kč 

80 l (plastová)
vlastní nádoba

1x týdně 1 727 Kč 173 Kč 1 900 Kč

1x14 dnů 1 138 Kč 114 Kč 1 252 Kč 

110 l (kovová) 1x týdně 2 126 Kč 213 Kč 2 338 Kč 

120 l (plastová) 1x14 dnů 1 455 Kč 145 Kč 1 600 Kč 

110 l (kovová) vlastní 1x týdně 2 000 Kč 200 Kč 2 200 Kč 

120 l (plastová) vlastní 1x14 dnů 1 329 Kč 133 Kč 1 462 Kč 

240 l (plastová) 1x týdně 4 136 Kč 414 Kč 4 550 Kč 

1x14 dnů 2 845 Kč 284 Kč 3 129 Kč 

240 l (plastová)
vlastní nádoba

1x týdně 3 942 Kč 394 Kč 4 337 Kč 

1x14 dnů 2 651 Kč 265 Kč 2 916 Kč 

340 l (plastová) 1x týdně 5 820 Kč 582 Kč 6 402 Kč 

1x14 dnů 4 031 Kč 403 Kč 4 434 Kč 

340 l (plastová)
vlastní nádoba

1x týdně 5 487 Kč 549 Kč 6 035 Kč 

1x14 dnů 3 698 Kč 370 Kč 4 067 Kč 

660 l(plastová) 1x týdně 11 382 Kč 1 138 Kč 12 520 Kč 

1x14 dnů 7 920 Kč 792 Kč 8 712 Kč 

770 l (plastová) 1x týdně 13 013 Kč 1 301 Kč 14 314 Kč 

1x14 dnů 10 581 Kč 1 058 Kč 11 640 Kč  

1 100 l (plastová nebo 
kovová)

1x týdně 17 489 Kč 1 749 Kč 19 238 Kč

1x14 dnů 12 556 Kč 1 256 Kč 13 812 Kč 

Ceník – komunální odpad 2011

Cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu včetně  pololetního ambulantního 
odvozu nebezpečných složek komunálního odpadu a  elektrozařízení pro území obce Janov nad 
Nisou platný od 01. 01. 2011.

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 týdně 
•  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 10 %

DPH 10 % Cena včetně 
DPH 10 %

odvoz 1x týdně 340 Kč 34 Kč 374 Kč

odvoz 1 x 14 dnů 175 Kč 18 Kč 193 Kč

odvoz kombin. 255 Kč 26 Kč 281 Kč

Cena za samostatnou službu – vynáška nádoby se neuplatní u invalid-
ních občanů

Cena služby je splatná ve dvou pololetních splátkách. Splatnost je 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 Janov nad Nisou
 –  v sídle společnosti Severočeské komunální odpady, 

spol. s r. o., Smetanova 91, Jablonec nad Nisou

Cena včetně platné 
sazby DPH 

Pytle o objemu 
110 l pro směsný 
komunální odpad

53 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 pře-
kladiště 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 vymě-
řený poplatek za odvoz a odstraňování komunál-
ního odpadu dle platného ceníku

2)  nebo pokud občan bydlí v bytovém domě a jeho 
majitel má uzavřenou smlouvu na odvoz a odstra-
ňování komunálního odpadu s obcí Janov nad 
Nisou a řádně platí vyměřený poplatek za odvoz 
a odstraňování komunálního odpadu dle plat-
ného ceníku za všechny bytové jednotky v byto-
vém domě.

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

V Janově nad Nisou 24. 11. 2010

ZPRAVODAJ JANOVSKÉ RADNICE / 10
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V Janově nad Nisou 24. 11. 2010

Zpravodaj janovské radnice, povoleno MK ČR E 17716, vydává 
Obec Janov nad Nisou, leden 2011, náklad 250 ks, výtisk 
zdarma, redakční rada: Jaroslav Hrabák, Mgr. Jana Tomešová 
a Mgr. Pavel Pilz. Redaktoři: Renata Mádlová, Jaroslav 
Hrabák a Vladimír Kordač. Kontakt: podatelna@janov-n-n.cz. 
Tiskne Jan Macek a Pavel Kusala, www.tiskem.cz
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