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Vážení spoluobčané,

dostáváte do rukou další vydání 

Zpravodaje janovské radnice.

Nejdříve dovolte 
krátké ohlédnutí. Na 
tomto místě v minu-
lém čísle jsem Vás 
všechny srdečně zval 
na Janovský jarmark. 

Tato akce byla po všech stránkách 
vydařená; bohatý program pro všechny 
věkové kategorie spolu s krásným po-
časím přilákaly mnoho místních i přes-
polních. Rád bych tedy poděkoval za 
skvělou organizaci této akce těm, kteří 
se na její přípravě a hladkém průběhu 
podíleli, a Vám všem za hojnou účast.

V uplynulém období jste mohli za-
znamenat změny k lepšímu v různých 
částech obce. Jednalo se především 
o opravy místních komunikací – cesta 
okolo Kačáku, cesta na Vyšehrad kolem 
knofl íkárny a cesta za otočkou autobu-
su dostaly nový kabát. U otočky prošla 
úpravami i kamenná zeď, a to s ohle-

dem na usnadnění výjezdu hasičských 
vozidel. Další cesta – od Čmejrovky ke 
Královce – je díky dotaci poskytnuté 
Libereckým krajem opravována právě 
v těchto dnech. V neposlední řadě došlo 
i k výměně prken na lávce pod obecním 
úřadem, spojující Janov a Hraničnou. 
Za úspěch lze považovat i provedení 
úprav provozu těžkých nákladních aut 
z lomu v Hraničné. Je pochopitelné, že 
množství vozidel přepravujících sta-
vební hmoty skrz obec  některým z Vás 
působí nepříjemnosti. Byl proto upra-
ven počet aut, která mohou jet najednou 
a zároveň byla opravena část komuni-
kace k lomu, což by se mělo odrazit ve 
snížení prašnosti. 

Bohužel však nelze shrnout jen 
úspěchy. V letošním roce po dlouhé 
době padl další z řady rozsudků v kau-
ze TOP-GUM. Podrobnému popisu 

vývoje sporu je uvnitř Zpravodaje vě-
nován samostatný článek, proto jen 
krátce – nepříznivý rozsudek, zmírněný 
díky uzavření dohody o mimosoudním 
vyrovnání, bude pro obec znamenat 
mimořádné výdaje, které bude třeba 
promítnout do všech kapitol obecního 
rozpočtu na rok 2012. Věřím, že nutné 
úspory nijak výrazně nenaruší chod 
obce a že je přijmete s pochopením.

Rok 2011 se pomalu blíží ke konci 
a přichází doba adventu. Rád bych Vás 
na tomto místě pozval na adventní kon-
certy, které se budou již tradičně konat 
v loučenském kostelíku. Zároveň Vám 
všem přeji pohodové prožití tohoto hek-
tického období i příjemné prožití vánoč-
ních svátků. Do nového roku 2012 Vám 
všem přeji mnoho zdraví, štěstí a rodin-
ných i pracovních úspěchů.

Daniel David

Z obsahu obrazem

Cesta okolo Kačáku

Cesta okolo Kačáku

Členové SDH Janov nad Nisou
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Ve třetím čtvrtletí naše jednotka zasahovala jen v jednom případě, a to při likvidaci následků po 

dopravní nehodě. Dopravní nehoda byla nahlášena operačním střediskem HZS Jablonce nad Nisou. 

Jednalo se o  dopravní nehodu osobního vozidla tz. VW Golf na Vyšehradě. Po příjezdu na místo 

události jsme zjistili, že z prostoru motoru unikají provozní látky. V bezprostřední blízkosti tohoto 

úniku se nacházel zdroj pitné vody pro rodinný dům. Bylo nutné nabourané vozidlo neprodleně 

odstranit z vozovky a zabránit dalšímu úniku kapalin z vozidla.

Zpráva o činnosti SDH Janova nad Nisou
za 3. čtvrtletí 2011

Neznamená to však, že bychom jinak zaháleli. Prováděli 
jsme prořezávání a úklid zeleně v naší obci a podíleli jsme 
se velkou měrou na pořádání každoročního přespolního 
běhu Janovských 11 a 19 km. Přihlásili jsme se do závodů 
v požárním sportu, a to jak v nočních, tak i v denních hasič-
ských závodech. K tomu nám pomohli dárci, kteří přispěli 
novou technikou a vybavením pro závodní družstvo. Jedná 
se o manžele Pavlínu a Jiřího Vojtíškovy a p. Petra Těhníka. 
Díky těmto lidem se nám podařilo získat pro naši jednotku 
například vozík na přepravu čerpadla a nový rozdělovač.

Stále zde píši o celém sboru, ale je potřeba se zmínit 
jmenovitě o členech závodního družstva. Největší zásluhu 
na tom, že se dalo družstvo dohromady, má strojník, trenér 
a vedoucí družstva Radek Petz. Dalšími členy týmu jsou: 
savec – Zdeněk Zezulák, košař – Jakub Hartig, béčkař – 
David Sýkora, rozdělovač – Tomáš Vrzák, levý proudař 

– Martin Morávek a pravý proudař – Martin Vavrouš. Je 
třeba podotknout, že když naše družstvo začínalo s přípra-
vou, tak mělo výsledný čas kolem jedné minuty, díky pravi-
delným tréninkům se dařilo čas zlepšovat. Na konci sezóny 
dosáhlo času 23 vteřin a obsadilo krásné 4. místo. 

Osobně jsem se závodů několikrát zúčastnila, jako 
podpora týmu, a musím říci, že se závodní tým zlepšoval 
a nabíral více zkušeností z každých dalších závodů. Nyní 
sezona závodů skončila, ale kluci se stále scházejí a probí-
rají strategie a také to, jak se zlepšovat. Mají svůj cíl opět 
se zúčastnit dalších hasičských závodů, které je čekají po 
Novém roce. A jejich sen? Sen je, aby si z této akce přivezli 

SDH Janov nad Nisou

domů pohár. Tak tímto jim držíme palečky a věříme, že 
určitě pohár získají.

 V měsíci říjnu naše jednotka dostala od OÚ Janov nad 
Nisou a OÚ Bedřichov velký dar – 13 párů nových zásaho-
vých bot. Do dnešní doby zasahovali hasiči v neodpovída-
jící vlastní obuvi. A to zdaleka nebylo vše. Dne 29. 10. 2011 
jsme obdrželi od Pavla Pěničky, Radka Jelínka a manželů 
Vojtíškových 6 kW elektrocentrálu včetně osvětlovací tech-
niky. Díky tomuto daru budou pro nás noční zásahy snazší. 
Těmto lidem patří velký dík. 

Lucie VRZÁKOVÁ
Jitka NAGYOVÁ

Velitel jednotky Radek NAGY
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Pár postřehů Obecní policie – volné pokračování…
Jedno letošní červnové ráno si jistý Venca P. – recidivista z Liberce – usmyslel vyloupit pár chalup 

v našem rajonu. Jenže, co čert nechtěl, u jedné z chalup, což je u nás zvykem, se úplnou náhodou 

objevil strážník obecní policie. Venca chtěl vzít roha z  druhé strany, garáží, ale skončil v  rukou 

strážníka. Venca slíbil, že až ho pustí z basy, dá strážníka zbít tak, že skončí na vozíku a vyhrožoval 

i  ublížením rodině. Nic, co bychom slyšeli poprvé. A  tak byl tento týden strážník, jako obvykle, 

pozván na kus řeči k soudu i s Vencou, který vyfasoval tři roky natvrdo. Má to ale někdo smolný den!

Listujeme staniční knihou týden 
po týdnu a pod četností záznamů se 
nelze nezmínit o nemalém problému, 
téměř samostatné kapitole, kterou jsou 
Romové, brázdící náš rajon v modrých 
a bílých Žigulícících, různobarevných 
shnilých Feliciích či vínových Hyunda-
jích s vleky. Při našem záchytu a kontrole 
mají většinou výmluvy typu: „My zme 
domluveny z majitélem, my se z ním 
zname.“ Samozřejmě tyto lži nebereme 
vážně, protože vždy po jejich návštěvě 
se nám ozývají majitelé chalup a hlásí 
krádež materiálů, kamen, kotlů, krytin 
apod. ze svých soukromých pozemků. 
Výpravy do našeho rajonu pro váš maje-
tek pořádají pracovití lidé z Varnsdorfu, 
Frýdlantu, Raspenavy, Nového Města 
pod Smrkem, Liberce, Vratislavic, Jab-
lonce, Tanvaldu, ale i Mostu, Teplic, Ústí 
či Prešova … tedy tak stojí psáno v jejich 
dokladech, pokud je mají. 

Když už jsme se rozhovořili o problé-
mech z hlediska četnosti a kriminality, je 
třeba se zmínit i o Vašich četných stíž-
nostech na obyvatele “Pizzerie“. Naše 
návštěvy zde jsou častější, než pova-
žujeme za normální. Tedy co Vy, Jano-
váci, považujete za nenormální a na co 
si spolu s projíždějícími a ubytovanými 
turisty stěžujete: malé a někdy velmi 
malé, sotva chodící děti ve vozovce 
a dospělí nikde, z oken hlasité zvuky, 
sklo na silnici, o které si poškozujete pne-
umatiky, návštěvy obyvatel “Pizzerky“ 
na Vašich zahradách, jejich sprosté 
a agresívní i opilecké reakce na Vás, zví-
řecí a sprosté chování dětí z „Pizzerky“ 
a smrad v ranním autobuse, když jedete 
do práce a Vaše děti do škol… tedy, tak 
stojí v našich záznamech.

Akce kamera v lomu na Velkém 
Semerinku? Výborný nápad! Zeptejte 
se Břéti a Pavla, kolik a kolikrát týdně 
dřív odváželi odpad. Poslední dobou 
množství a četnost otáček multikáry 
bylo neúnosné i z fi nančního hlediska. 
O tom, jak jsme dřív zjišťovali původce 
nepovoleného odpadu, se nebudeme 
zmiňovat, ale teď? Asi se Vám dnes 
nikdo z postižených nepřizná, jakou 
dostal pokutu. 

Akce, jarmarky, slavnosti, závody 
jsou pro nás samozřejmostí, jelikož 
kromě pořadatelských a bezpečnost-
ních hledisek se zaměřujeme i na zvý-
šené riziko výskytu zlodějů specializují-
cích se na sportovní vybavení při těchto 
akcích. 

O letošním Jarmarku jsme vyjížděli 
na žádost o pomoc, kde údajně u chalupy 
straší psychicky narušený vyhrožující 
soused. Jindy nám došlo hlášení o vozi-
dle, které doslova lítá po obci sem tam. 
Zjistili jsme, že parta lidí se velmi opila, 
jeden se údajně vyspal s holkou jiného 

„majitele“ a ten ho teď nahání s devítkou 
pistolí. Bývá to i „sranda“ v té službě.

A opět díky za Vaše včasné hlášení 
v srpnu o pohybu dvou podezřelých, 
které jsme okamžitě zadrželi a zjistili, 
že jsou to recidivisté z Jablonce, kteří 
vykradli v Hraničné chalupu. 

Tu a tam probíhají společné akce 
s cizineckou policií a jinými, při kterých 
jsou často zadržené závadové podezřelé 
a hledané osoby. O četnosti a jejich plá-
nování se samozřejmě nezmíníme. 

Často se na nás obracejí i záchranáři 
se žádostí o pomoc, ať už z důvodu zna-

losti rajonu tak i o pomoc při transportu 
zraněných ve ztížených podmínkách. 

Teď k podzimu se nám zde rozmno-
žil pohyb vozidel s nepravými a odci-
zenými registračními značkami (dříve 
SPZ). Jelikož náš pohyb a doba služeb 
je nepravidelná a rozmanitá (a tím 
pro závadové osoby záludná), končí 
v našich záznamech nepřeberné množ-
ství vozidel, u kterých často zjišťujeme 
jejich pohyb v souvislosti s kriminální 
činností. Například Škoda Fabia s RZ 
začínající JNH je opravdu divná!

Mohlo by se zdát, že některé 
odstavce vyznívají poněkud zaujatě, 
však upozorňujeme, že místa v plátku 
není mnoho a Vy potřebujete a jistě 
i chcete vědět o nejčastějších a nejpal-
čivějších problémech svého bydliště. 
Proto tedy jsme nastínili velmi stručně 
ty, kterými se zabýváme nejčastěji, a to 
samozřejmě se zákonnou nestranností 
strážníků! To, že jejich počet je tak 
vysoký, za to my nemůžeme. To, že Vy si 
tak často na tyto problémy stěžujete, za 
to Vy nemůžete, Vy je nezpůsobujete. To, 
že je řešíme, jak jen to jde, je samozřejmé. 
Pokud byste měli zájem o bližší infor-
mace k některým jednotlivým problé-
mům, zavolejte, stavte se na služebně na 
kus řeči a v rámci zákonných možností 
se Vám dostane odpovědí, rad a pomoci. 

Na závěr bychom chtěli dodat, že je 
pro nás čest pracovat pro Vás – lidi z hor. 
Jste opravdu jiní, vlídní, stateční, držíte 
více pospolu a s námi! Ta NAŠE PARTA, 
tím myslíme Vás obyvatele, složky jako 
hasiče, horskou službu a záchranáře, 
mšenské policisty a nás obecní stráž-
níky, nás letos opět vyzvedla na výsluní. 
Již podruhé jsme byli oceněni ředitel-
stvím policie v oblasti významné spolu-
práce s PČR a boje proti kriminalitě. Prý 
se naše počty zadržených závadových 
osob a odhalených nepravostí, vykazu-
jících společenskou nebezpečnost, tedy 
lumpáren, objevují v policejních svod-
kách tak často, že si tuto poctu zaslou-
žíme. A na co jsme náležitě pyšní? Takto 
oceněni jsme jako jediní obecní strážníci. 

I Vaše zásluha!
S pozdravem Vaši strážníci Vráťa a Aleš

Obecní policie
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Zastupitelstvo obce / Kauza TOP – GUM

Ne každý z  Vás se může zúčastnit jednání 

obecního zastupitelstva. Přinášíme proto krátký 

souhrn toho nejdůležitějšího, co bylo schváleno.

Na 6. zasedání Zastupitelstva obce konaného 29. 6. 2011 
byly schváleny termíny pro jednání na druhé pololetí.

Dále byl schválen „Ceník úhrad za zřízení věcných 
břemen na nemovitostech ve vlastnictví obce Janov nad 
Nisou“. Na 7. a 8. zasedání Zastupitelstva obce byl schvalo-
ván převážně prodej pozemků a rozpočtové změny. Usne-
sením č. 70 Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou bere na 
vědomí rezignaci Bc. Pavla Zangeho na místo ve Správní 
radě Janovské o. p. s. a jmenuje členem Správní rady Janov-
ské o. p. s. za obec p. Jana Tkáče.

Ale členové ZO nepracují pouze v době jednání Zastupitel-
stva. Jsou zapojeni do činností výborů a komisí. Zde je stručný 
obsah činnosti těchto poradních orgánů za poslední rok.

Schůzky Finančního výboru a jejich program

Finanční výbor se sešel od listopadu 2010 pětkrát. Náplní 
jeho schůzek je hlavně tvorba rozpočtu, sledování hospoda-
ření obce a organizací zřizovaných obcí, návrhy rozpočto-
vých změn.

16. 12. 2010  –  příprava rozpočtu obce na rok 2011, rozpočtový 
výhled 2011 – 2015

10. 1. 2011  – detailní příprava rozpočtu na rok 2011
22. 3. 2011  –  žádost příspěvkové organizace ZŠ Janov n. N. 

o převedení fi nančních prostředků do rezerv-
ního fondu školy a převedení odpisů zřizova-
teli, kontrola hospodaření obce za 2/2011, pra-
vidla prodeje pozemků 

19. 4. 2011 –  hodnocení hospodaření obce v r. 2010, zpráva 
o výsledku přezkoumání hospodaření, Závě-
rečný účet obce za rok 2010, pravidla prodeje 
pozemků

6. 10. 2011 –  kontrola hospodaření školy za 1. pololetí 2011, 
kontrola hospodaření obce za 3. Q. r. 2011.

Z činnosti komise rozvoje a výstavby

Komise se schází pravidelně jednou za měsíc. Na svých 
jednáních se vyjadřuje a doporučuje starostovi obce souhlas 
ke stavbám v obci, projednává a předkládá zastupitelům 
prodej pozemků a navrhuje jejich ceny. Také projednává 
žádosti o zřízení věcných břemen. Člen komise Ing. Jan 
Zelenka byl pověřen účastnit se za obec všech jednání týka-
jících se zpracování nového územního plánu obce. Zároveň 
informuje zájemce na jednáních o stavu připravovaného 
územního plánu.

Komise pro kulturu a sport

Komise se od listopadu 2010 sešla 5x. Hlavní činností jsou 
návrhy na rozdělení grantu na činnost, na projekt a kontrola 
jejich vyúčtování. Organizování akcí – Promítání a poví-
dání; Organizace Janovského Jarmarku; Konzultace a pomoc 
s organizací /zajištění lidí/ pro další akce – brigáda na kap-
ličce v Hraničné, dětský den tamtéž, čarodějnice, mikulášská 
atd... Dále komise plní úkoly zadané starostou obce – zau-
jímá stanoviska k různým nabídkám na služby či spolupráci 
v oblasti kultury a sportu. 

Zprávy z Kontrolního výboru a ze SPOZu najdete ve 
formě samostatných článků v tomto Zpravodaji.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se aktivně 
účastní dění v obci a napomáhají jejímu rozkvětu. A popřát 
jim klidné a spokojené vánoční svátky.

RM

Kauza TOP – GUM krok za krokem
Příští rok bude pro naši obec fi nančně náročný. Musíme zaplatit dluh z minulých dob. Je to částka 

značná, avšak za daných okolností je pro obec milosrdná.

V článku Slovo starosty je zmíněna kauza TOP-GUM. Starousedlíci si tuto kauzu jistě pamatují a pro 

nové občany a pro ty, kteří se o dění v obci dříve nezajímali nebo si na tuto kauzu již nepamatují, 

přinášíme malé shrnutí. Vysvětlení za co vlastně platíme.

Rok 1994 – usnesení Zastupitelstva obce v němž je uve-
deno: „na základě projednání ZO rozhodlo, že poskytne 
záruku fi rmě TOP-GUM na poskytnutí úvěru ve výši 3,5 
mil. Kč a úroků, o který tato fi rma žádá u IPB“. Tehdejší 
ZO takto rozhodlo v dobré víře. Bylo přislíbeno zmiňova-
nou fi rmou, že vytvoří pracovní místa pro občany a bude 
rozvíjet svou podnikatelskou činnost v obci. Záruka byla 
poskytnuta a fi rma úvěr obdržela. Splácet však záhy pře-
stala. V únoru 1996 banka odstoupila od smlouvy.  

Další vývoj kauzy přináší shrnutí Mgr. Tomáše Peli-
kána, advokáta, který nás v kauze zastupoval. Jedná se 

o doslovnou citaci části zápisu z 10. zasedání Zastupitel-
stva obce konaného 16. 11. 2011: 

–  6. 3. 1996 - Investiční a Poštovní banka a.s. Praha podala 
ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem žalobu proti 
TOP-GUM International spol. s r. o. (jako dlužníkovi 
z úvěru) a obci Janov n. Nisou (z titulu ručení) o částku 
3.549.562,04 Kč s příslušenstvím ve výši 19% p.a. od 
4. 10. 1995 do zaplacení.

–  31. 5. 1996  - řízení (sp.zn. u KS Ústí n.L. 24 Ro 648/96) 
přerušeno z důvodu prohlášení konkursu na majetek 

Zprávy ze zastupitelstva
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TOP-GUM International spol. s r.o.
–  18. 6. 2004 - konkurs na majetek TOP-GUM International 

spol. s r. o. zrušen po splnění rozvrhového usnesení
–  12. 11. 2004 - Krajský soud v Ústí n. L. rozhodl o pokračo-

vání v řízení 24 Ro 648/96 (doručeno 25.1.2005)
–  22. 2. 2005 - Krajský soud v Ústí n. L. vydal platební 

rozkaz, kterým uložil zaplatit obci Janov n. N. částku 
3.549.562,04 Kč s příslušenstvím ve výši 19% p. a. od 
4. 10. 1995 do zaplacení a náklady řízení 226.884 Kč

–  8. 3. 2005 - Obec Janov n. Nisou podala odpor proti pla-
tebnímu rozkazu (řízení pokračuje před KS Ústí n. L. 
pod sp. zn. 26 Cm 76/2005)

–  16. 8. 2006, 18. 10. 2006, 22. 11. 2006, 8. 12. 2006, 9. 3. 2007 – 
ústní jednání před Krajským soudem v Ústí nad Labem 
(na straně žalobce nyní GALILEO REAL, k. s., který 
odkoupil pohledávku IPB)

–  19. 3. 2007 - Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem - 
Žalobě bylo částečně vyhověno (co do částky 2 999 868,60 
Kč s 13% úroky z prodlení z částky 371 093,65 Kč od 
4.10.1995 do zaplacení a s 2% úrokem z prodlení z částky 
2 628 774,95 Kč od 25. 1. 2004 do zaplacení a náklady 
řízení k rukám právního zástupce žalobce v celkové výši 
275 376 Kč).

–  17. 5. 2007 - Obec Janov n. Nisou podala odvolání proti 
rozsudku KS v Ústí n. L. (řízení pokračuje před Vrchním 
soudem v Praze pod sp.zn. 6 Cmo 238/2007)

–  5. 3. 2008  - Ústní jednání před Vrchním soudem v Praze
–  5. 3. 2008 - Usnesení Vrchního soudu v Praze - Rozsudek 

Krajského soudu v Ústí nad Labem byl zrušen a věc se 
vrací zpět Krajskému soudu v Ústí nad Labem (řízení 
pokračuje před KS Ústí n. L. pod sp. zn. 26 Cm 76/2005)

–  14. 1. 2009 - ústní jednání před Krajským soudem v Ústí 
nad Labem

–  14. 1. 2009 - Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem 
- Žaloba se zamítá, žalobce je povinen obci Janov nad 
Nisou zaplatit náklady řízení ve výši 971.734,- Kč.

–  24. 3. 2009 - žalobce podal odvolání proti rozsudku KS 
v Ústí n. L. (řízení pokračuje před Vrchním soudem 
v Praze pod sp. zn. 6 Cmo 238/2007)

–  9. 6. 2009 - Ústní jednání před Vrchním soudem v Praze
–  9. 6. 2009 - Rozsudek Vrchního soudu v Praze - Rozsudek 

Krajského soudu v Ústí n. Labem se potvrzuje, žalobci 
se ukládá zaplatit obci Janov nad Nisou další náklady 
řízení ve výši 116.501,- Kč (celkem 1.088.235,- Kč)

–  24. 8. 2009 - Žalobce podal dovolání k Nejvyššímu
 soudu ČR. 

–  31. 8. 2011 - Rozsudek Nejvyššího soudu ČR (č. j. 32 Cdo 
3867/2009) - Rozsudky Vrchního soudu v Praze a Kraj-
ského soudu v Ústí n. L. se zrušují a věc se vrací k dal-
šímu řízení před KS v Ústí n. L.

–  Mgr. Pelikán s ohledem na závazný právní názor vyjá-
dřený v rozsudku Nejvyššího soudu sděluje, že Krajský 
soud v Ústí n. L. se bude řídit právním názorem Nej-
vyššího soudu, a žalobě (oproti dosavadnímu vývoji) 
vyhoví, obci Janov nad Nisou hrozí povinnost zaplatit 
částku 3.549.562,04 Kč s příslušenstvím, což znamená 
v případě úplného neúspěchu povinnost zaplatit celko-
vou částku převyšující 17.300.000 Kč, z toho 65 % činí jen 
úroky z prodlení za období 16 let soudního řízení, úrok 
z prodlení 19% p. a. odpovídá částce 674.416,80 Kč ročně, 
tj. k 4. 10. 2011 činil cca 10.790.669 Kč, náklady řízení hra-
zené protistraně přesahují 1.200.000 Kč a dále narůstají 
o částku cca 120.000 Kč za každý stupeň řízení

–  dále však Mgr. Pelikán informuje přítomné o tom, že 
GALILEO REAL, k. s. (žalobce) je ochoten (po jedná-
ních, která byla v nedávné době vedena) uzavřít soudní 
smír, kterým by celý spor byl defi nitivně ukončen tak, že 
obec Janov nad Nisou bude povinna zaplatit konečnou 
částku 3.572.240,- Kč do tří dnů od právní moci usnesení 
soudu o schválení smíru a každý z účastníků ponese své 
náklady dosavadního řízení. Pokud zastupitelstvo tento 
návrh schválí, lze očekávat schválení soudního smíru 
na ústním jednání před Krajským soudem v Ústí nad 
Labem, které je nařízeno na 9. 12. 2011.

–  Ing. Jelínek, jako předseda Finančního výboru přítom-
ným sděluje, že fi nanční prostředky na vyplacení v této 
výši jsou k dispozici.

–  Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce 
Janov nad Nisou schvaluje uzavření soudního smíru 
ve sporu se žalobcem GALILEO REAL, k.s. vedeném 
před Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp.zn. 
26 Cm 76/2005 o zaplacení částky 2.999.868,60 Kč s pří-
slušenstvím tak, že obec Janov nad Nisou se zaváže 
žalobci zaplatit částku 3.572.240 Kč do tří dnů od právní 
moci usnesení soudu o schválení smíru s tím, že každý 
z účastníků ponese své náklady řízení.“ a o svém návrhu 
dává hlasovat.  Návrh byl schválen všemi zastupiteli.

Je smutné, že současné ZO, ve kterém je snad nejvíce 
mladých občanů, kteří poprvé dostali důvěru voličů, musí 
učinit tak nepopulární rozhodnutí . Přinese omezení vět-
ších investičních akcí a bude se šetřit ve všech oblastech. 
Nebude to lehké období, ale snahou zastupitelů bude, aby 
občané obce toto rozhodnutí pocítili co nejméně. Snad si 
tím zaslouží vaši důvěru i nadále.

Tuto kauzu jsem Vám chtěla vypsat podrobně, aby jste 
se dozvěděli, proč určité plány či akce nebudou realizo-
vány, a také proto, že s Vaším pochopením vzniklé  situ-
ace se nám bude pracovat lépe.

RM

Kauza TOP – GUM
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Ceník komunálního odpadu

 
 

Z důvodu zvýšení DPH dochází ke změně ceníku komunálního odpadu.
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Ceník komunálního odpadu

 

 

 



ZPRAVODAJ JANOVSKÉ RADNICE / 8

Ve středu 19. října se v  prosto-

rách Základní školy a  Mateř-

ské školy v  Janově nad Nisou 

uskutečnilo slavnostní pře-

dání dopravní studie v  rámci 

projektu „Na zelenou“ Nadace 

Partnerství.

Studii zpracovala fi rma EDIP Libe-
rec na základě podkladů dětí, které 
mapovaly riziková místa na cestě do 
školy. Slavnostního předání studie se 
zúčastnili žáci, rodiče a pedagogové 
školy, starosta obce, Obecní policie, 
dopravní inženýr V. Rozsypal, konzul-
tant projektu a zástupci Nadace Part-
nerství, koordinátor BESIPu za Libe-
recký kraj a dopravní inspektorát. 

Všichni se seznámili s výsledky 
studie a proběhla diskuze nad realizací 
opatření vyplývajících z této studie. 
Nadace Partnerství předala dětem 
upomínkové předměty a bezpečnostní 
refl exní vestičky, také zástupce BESIPu 
M. Klásek předal vyučujícím refl exní 
vesty pro žáky 1. stupně.

Priority výstavby a závěry studie: 
Příprava stezky pro cyklisty mezi Jab-
loncem n. N. a Bedřichovem, úprava 
prostoru před školou (zjednosměrnění 
místní komunikace, parkování a chod-
ník), úprava prostoru u hotelu Praha 
a u pošty (přechod pro chodce).

Mgr. Hana Ticháková
koordinátor projektu

Informace

Upozornění pro občany

Upozorňujeme občany, že v přízemí budovy Obecního úřadu je umístěn E-box, do kterého je 
možné odkládat vyřazená drobná elektronická zařízení:
 telefony a příslušenství  počítačová příslušenství   hračky 
 nabíječky     herní konzole    adaptéry
 přehrávače    kancelářská technika    rekordéry
 fotoaparáty    ovladače     videokamery

Dále je zde možné také odkládat staré baterie a akumulátory.

Bezpečně do školy

In
ze

rc
e



ZPRAVODAJ JANOVSKÉ RADNICE / 9

Mateřská škola

Tak už tu máme listopad a blíží se nám konec 

tohoto roku. Je čas bilancování a hodnocení. 

V naší školce máme napilno jako u včeliček. 

Stále si hrajeme, zpíváme a kreslíme, zkrátka 

poznáváme svět okolo nás.

I když máme za sebou teprve 4 měsíce tohoto škol-
ního roku, už spoustu věcí známe a víme.

V měsíci říjnu jsme si hráli s barvičkami. Každý 
týden měl jinou barvu, úplně stejně tak, jak se mění 
barvy na listech podzimních stromů.

Na svátek MARTINA – 11. 11. sice nepadal sníh, ale 
nás ve školce navštívili manželé HACKLOVI ze „Dře-
vony“ se svými krásnými dvěma koníky – šimly. Děti 
se povozily na školní zahradě a moc se jim to líbilo. Do 
konce listopadu děti čeká hudební představení „Pís-
ničky z muzikálu“.

Starší děti pojedou na výlet do Oldřichova v Hájích, 
kde se zapojí do výchovně- ekologického programu, 
který nese název „Kouzlo Vánoc“. Čeká nás příjemné 
prostředí a děti poznají Vánoce trochu jinak.

Na prosinec připravujeme pro maminky a všechny 
rodiče vánoční besídku, která bude spojena s vánoční 
dílničkou, kde si děti a rodiče spoluvytvoří vánoční 
dárečky a ozdobičky.

Všem dětem, ale i dospělým přeji Veselé Vánoce, 
klid a pohodu v rodinách nás všech!!!!

Zdenka Krausová, zástupkyně MŠ

Centrum pro zdravotně postižené 
Libereckého kraje (CZP LK)

zastoupená jejím ředitelem Jaroslavem Leškem, 
předsedkyní VV Helenou Latislavovou a vedoucí 
jablonecké pobočky Danou Šormovou převzali ve středu 
9. 11. 2011 vozdlo Renault Kangoo od Romana Minaříka, 
ředitele skupiny Atlantis-Marshal. 

Vozidlo bude využíváno k zajišťování osobní 
asistence v terénu, pro přepravu kompenzačních 
pomůcek, které naši klienti potřebují ke zkvalitnění 
života, návštěvu vedoucí pobočky či sociální pracovnice 
při sepisování smluv ap.

Osobní asistentky dosud využívají hromadné 
přepravy při zajišťování služeb u klientů v jejich 
přirozeném prostředí nebo používaly svá osobní vozidla. 

Z pohledu poskytovatele terénních sociálních služeb 
je to veliký posun směrem ke klientům, ke zrychlení 
poskytování i kvality osobní asistence, služby žádané 
a potřebné.

Šormová Dana, vedoucí CZP-JBC

CZP LK / Informace z mateřské školy

 ADVENTNÍ SETKÁNÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ,
Dovolujeme si Vás pozvat na  

    

      
    
    SPOLKOVÝ DŮM v Jablonci nad Nisou

SDRUŽENÍ ARTEFAKTUM. CZ  
a CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE O.S.

dne 3. prosince 2011

Součástí celodenního kulturního programu je 
Adventní setkání u Jizerského Betléma v kostele Dr. Farského,
kde se od 14.00 do 15.00 hodin uskuteční

slavnostní zahájení prezentačního setkání
v  10.00 hodin. 

/ SETKÁVÁNÍ HANDICAPOVANÝCH UMĚLCŮ JABLONECKÉHO REGIONU S VÝTVARNÍKY, HERCI, 
HUDEBNÍKY A KULTURNÍ VEŘEJNOSTÍ /

KTERÉ SE USKUTEČŇUJE V RÁMCI VIII. ROČNÍKU REGIONÁLNÍHO PROJEKTU TVOŘÍME DUŠÍ

Během celého dne bude  v prostorách Spolkového domu probíhat prodejní výstava děl, výrobků chráněných dílen a výtvarníků. 

- výstava výtvarných děl
- připraven bohatý kulturní program
 

od 10. 30 do 17. 00 hodin

ZÁŠTITU  NAD  PREZENTAČNÍM  SETKÁNÍM  PŘEVZALI: SENÁTORKA Mgr. SOŇA PAUKRTOVÁ
A STAROSTA MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ING. PETR BEITL

 VIII. ročník

            Adventní hudební koncert
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Blíží se Vánoce

Loučenský advent slaví desáté narozeniny
Ten nápad přišel 19. října 2001. Po letech shánění peněz a  měsících venkovních oprav začal být 

loučenský kostel „použitelný“ a  mezi myšlenky, jak mu vdechnout život, se tu a  tam zatoulala 

i nějaká vánoční…

…už v květnu se konala v kostele sv. 
Josefa první svatba po padesáti letech, 
manželům Dudovým tenkrát živě 
zahrála Jablonecká píšťalka. Kostelem 
(a hlavně jeho akustikou) byli natolik 
nadšeni, že si tu chtěli znovu zahrát. 
Domluvili jsme říjnový koncert, který 
bude zároveň slavnostním zakon-
čením venkovních oprav. Právě v té 
euforii, v tom nadšení z právě skon-
čeného koncertu, kde si mnozí už ani 
neměli kam sednout, jsme se rozhodli 

– budeme zde tu a tam pořádat koncerty 
a ten další bude už o vánocích, tedy 
přesněji před vánocemi, protože zaha-
jování adventu po okolí nikdo nedělal.

Měla to být taková příjemná akce 
pro místní, janovské děti zazpívají 
koledy, zahřejeme se svařákem, uká-
žeme dřevěný betlém v životní veli-
kosti – možná právě těchto devět fi gur 
řezbáře Ivana „Dědka“ Šmída nakonec 
přilákalo lidi z celého regionu a tak 
jestli si při koncertu Jablonecké píš-
ťalky polovina lidí neměla jen kam sed-
nout, při historicky prvním adventu se 
už ani nevešli do kostela.

Od druhého ročníku jsou tak větší 
koncerty ozvučeny až ven, aby se 

„dostalo na všechny“. A asi bychom 
něco významného, co Loučenský 
advent posunulo do dnešní podoby, 
našli na každém ročníku – vlastní Lou-
čenský betlém (ten původní byl pouze 
zapůjčený) každý rok s novou sochou 
(2004), tematické koncerty o jednotli-
vých adventních nedělích (2005), mož-
nost koupit si domů Lučanské vánočky 
(2010) až po stěhování části betlému 
po první adventní neděli do opravené 
kapličky v Hraničné (2011). 

Loučenský advent letos slaví desáté 
narozeniny a stejně jako při tom loň-
ském, který byl kulatý desátý, budeme 
vzpomínat na předchozí ročníky 
a hlavně na ty, kteří nám s touto před-
vánoční tradici v začátcích pomáhali. 

Věra Antonínová, Marek Ledvina, 
duo Karmarádi…, právě oni nám cho-
dili zahrát a zazpívat při druhé, třetí či 
čtvrté adventní neděli, právě při jejich 
vystoupeních jsme si uvědomovali, že 
se nám i o těch dalších nedělích kostel 
rok od roku více a více zaplňuje.

Radek Jelínek je místní, jednou 
přišel do kostela s kytarou a už mu to 
zůstalo (každý Štědrý večer), ty ostatní 
zveme a budeme postupně zvát dál. 

Ať už vás láká jedinečné kouzlo 
naplněného kostela, který spolu 
s janovskými dětmi zpívá koledy, 
vůně svařáku, chuť pečených kaštanů, 
jedinečnost Loučenského betlému, 
přijďte i letos s námi prožít část před-
vánočního času do kostela sv. Josefa 
v Loučné. I letos začínají koncerty 

v pět odpoledne (na Štědrý den v deset 
večer), i letos uvidíte novou dřevěnou 
sochu – prvního ze dvou hudebníků 
(celý Loučenský betlém bude pohro-
madě k vidění při první adventní neděli 
před kostelem, začátkem prosince se 
část přesune do opravené kapličky 
v Hraničné).

David Jelínek
Spolek přátel obce Janov nad Nisou

hlavní organizátor

Milí Janováci, dovolujeme si Vás tímto 
pozvat na akci Spolku Bedřichováci, která 
se koná 26. 12. 2011 u nás – na Bedřichově. 

Jde o každoroční akci Živý Betlém.  Akce 
bude zahájena v 17 hodin průvodem Tří 
králů od konečné zastávky autobusu ke 
kostelu sv. Antonína.
Účast je podmíněna dobrou náladou 
a teplým oblečením.

Pozvánka od sousedů
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Tenis a beachvolejbal 

od příštího roku v sokolovně

Po letech plánování, projektování a shánění peněz se začne konečně v janovské sokolovně 

příští rok stavět. 

Janovská o.p.s. jako provozovatel 
sportovního areálu Janovská soko-
lovna uspěla s žádostí o dotaci na 
rekonstrukci stávajícího antukového 
kurtu. Nové hřiště bude větší a mul-
tifunkční, umožní hrát tenis a nebo 
dva volejbalové zápasy. Do rozšíře-
ného areálu se povedlo projektantovi 
umístit i hřiště na beachvolejbal, které 
zejména škola využije i jako doskočiště 
pro skok daleký. Pro hodiny tělocviku 
zde navíc přibude i místo na vrh koulí. 
A co potěší každého, kdo současný kurt 
někdy využil a trénoval tak fyzičku 
běháním po nedalekých stráních pro 
míče – vše bude oploceno.

Investice se bude pohybovat kolem 
jeden a třičtvrtě milionu, přesnou 
částku určí zimní výběrové řízení. 
Kolem jeden a půl milionu by měla 
fi nancovat Evropská unie ze Strategic-
kého plánu LEADER. 

Žádost byla podána ke konci ledna, 
v únoru byl projekt vybrán jako nej-
lepší a doporučen k realizaci. Po při-
pomínkových řízeních v Hradci Krá-
lové a Praze byla v srpnu podepsána 
dohoda mezi Janovskou o,p,s, a Státním 
zemědělským a intervenčním fondem. 
Stavět by se mělo začít na jaře, hlavní 
část prací se budeme snažit naplánovat 
na červen až září, aby se co nejméně 

omezil provoz fotbalového hřiště, které 
jej jedinou přístupovou cestou.

Závěrem ještě poznámka pro 
všechny, které napadne, jestli by se za 
ty peníze nedalo udělat v sokolovně 
něco jiného, co by bylo více potřeba. 
Ano, jenže Evropská unie není babička, 
která dává peníze se slovy „na a něco 
si kup“. Žádá se podle vyhlášených 
dotačních programů, kde je přesně 
dáno, na co peníze jsou.

Janovská o.p.s. má připravené pro-
jekty i na fotbalové hřiště, nové topení, 
okna, střechu, omítku, vlastně na vše. 
Uspěli jsme zatím tady.

David Jelínek, ředitel Janovská o.p.s.

V tomto roce oslavilo pět manželských párů z naší obce významné jubileum. 50 let společného  

života – Zlatou svatbu. Je to opravdu vzácné jubileum a není každému dopřáno je oslavit.

Na počátku své společné cesty životem stáli dva mladí 
lidé, plni krásných předsevzetí, plánů a ideálů. Co všechno 
se za tu dobu změnilo?! Jak dospěl svět, v němž žijí?! Jaké 
převratné události se staly?!

Jedno se nezměnilo – jejich manželství, úcta jednoho 
k druhému, jejich láska. I když, jak už to bývá, i ta se promě-
nila, ale zůstalo přátelství – pevné, hluboké, krásné lidské 
pouto. Jistě prožili i chvíle těžké, smutné, jejich cesta nebyla 
jen cestou zalitou sluncem, přišla mračna, bouře. Opřeni 
jeden o druhého čelili nepohodě a zdárně vše překonali. 
Svým dětem a vnoučatům byli nejen dobrými rodiči, rádci, 
zpovědníky, ale i kamarády.  Dovolte mi, abych jim touto 
cestou poslala malou zdravici.

Vážení zlatí manželé, 
děkujeme Vám za vše, čím jste obohatili život v obci, že jste se stali 
velkým příkladem obětování se, pochopení, kázně, ale především 
ušlechtilého přátelství a lásky. Přejeme Vám ze srdce pevné zdraví, 
pohodu, šťastný a spokojený domov, radost z dětí, vnoučat a sílu 
a chuť věnovat jim kus moudrosti, již jste společnou cestou nabyli. 

Však Vy dobře víte, že právě v nich se stáváte věčnými…
Ať má člověk svíčku života sebedelší, přece jednou přijde jeho 

okamžik. Ale tam, kde zůstává potomstvo, žije člověk dál! Žije 
v těch, které přivedl na svět, postavil do života, v těch, které naučil 
mít rád a vážit si každého nového dne.

Patří Vám náš obdiv a dík!

Ptáte se, komu tato zdravice patří. Kdo jsou Ti šťastní?
Bohumír a Květoslava Vašákovi
Václav a Ivanka Doležálkovi
Jaroslav a Jana Krykorkovi
Lothar a Alžběta Resselovi
Edmund a Jiřina Ullrichovi
 
Jménem SPOZu bych se ještě chtěla obrátit na děti, jejichž 

rodiče oslaví stříbrné, zlaté či jiné výročí svatby, aby nás 
o tom informovaly. Rádi bychom jim také poblahopřáli 
a některé údaje se velmi těžko zjišťují.

Za SPOZ – Marie Blahoutová

Zlatá jubilea

Zprávy ze SPOZu / Janovská o. p. s.
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Provozovatel zimních lyžařských středisek Tanvaldský Špičák, Severák a Bedřichov

SKI Bižu s.r.o.
Pražská 20
Jablonec nad Nisou 466 01
 +420 483 710 999
 +420 483 711 292
@ info@tjbizuterie.cz

Věc: Jízdenky se slevou na zimní sezónu 2011/2012

1. Lyž. výcvik místních mateřských škol se sídlem v místě 

 •  při skupinové návštěvě bude na základě seznamu a podpisu učitelky poskytnuta sleva 
dětem 50 % a učitelům 100 % oproti stanovenému tarifu

2.a. Individuální nabídka sezónních karet s foto (trvalé bydliště) (9.00 – 16.00) 
 • děti do 12 let (datum narození do 1. 11. 1999)     1.000,- Kč 
 • mládež od 13 do 18 let (datum narození do 1. 11. 1993)   2.000,- Kč 

2.b. Individuální nabídka sezónních karet s foto i na večerní lyžování (nepravidelné)

          (9.00 – 16.00 a 17.00 – 20.00) 

 • děti do 12 let (datum narození do 1. 11. 1999)    2.000,- Kč 
 • mládež od 13 do 18 let (datum narození do 1. 11. 1993)   3.000,- Kč 

Podmínky pro vydání zvýhodněných jízdenek pro děti, žáky a učitele: v lyž. areálu SEVERÁK

 • trvalé bydliště v příslušné obci
 •  seznam žadatelů dle vyplněné Tabulky č. 1 nutno předat na sekretariát Pražská 4200/20, 

Jablonec n. N.
 •  handsfree karta musí být opatřena aktuální fotogra ií – fotografování žadatelů dle 

seznamu bude provedeno v pokladně střediska, v předem dohodnutém termínu
 • hotové handsfree karty budou k odebrání přímo na pokladně STŘEDISKA
 • platba za jízdenku se slevou proběhne přímo v pokladně (viz. odevzdaný seznam)
 • vratná záloha na handsfree kartu 100 Kč při odběru karty na pokladně 

Podmínky pro vydání zvýhodněných jízdenek pro děti v lyž. areálu Bedřichov

 • trvalé bydliště v příslušné obci
 •  seznam žadatelů dle vyplněné Tabulky č. 1 nutno předat na sekretariát Pražská 4200/20, 

Jablonec n. N., včetně aktuálních fotogra ií a příslušné inanční hotovosti za jízdné
 • platnost permanentky je pouze areálu 
 •  hotové permanentky budou k odebrání na sekretariátu Pražská 4200/20, Jablonec n. N. 
 • večerní lyžování pondělí - sobota
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Janovským krosem k manželství: 
 Jana Rejmonová a Martin Sajdl

Hromadný start

JANOVSKÝCH 11 a 19 km – tradičně v parádním rytmu

Tentokrát se u  příležitosti 36. ročníku závodu a  pochodu zapsalo do startovní listiny ve všech 

kategoriích celkem 604 účastníků. Z  tohoto počtu bylo 220 turistů a  384 běžců. Závod byl navíc 

součástí mistrovství republiky v horském běhu SOBZ (sdružení organizátorů běžeckých závodů).

Listopadový podnik měl svoje zajímavosti. Zatímco prv-
ního ročníku se účastnilo na 170 janovských občanů, ten-
tokrát jich byla pouhá pětadvacítka, a to je do dalších let 
hozená rukavice. Nejlepší Janovankou byla Markéta Davi-
dová, vítězka svojí kategorie. Padl také jeden traťový rekord 

– postarala se o něj v kategorii žen do 35 let v běhu na 19 km 
Michaela Manová z TJ Dvůr výsledným časem 1:22:58 hod. 
Kuriozitu připravil pražský klub Žižkovských tygrů: Jana 
Rajmanová odběhla závod na 11 km a Tomáš Sajdl 19 km aby 
hned po závodě spěchala Jana ke kadeřnici a pak do loučen-
ského kostelíčka, ze kterého vyšla jako mladá paní Sajdlová! 
Tak to tu ještě nebylo. Ačkoli mlhavý pátek nevěstil nic dob-
rého, v sobotu přivítalo účastníky sluníčko a příjemných 8 
stupňů Celsia, a tak celá akce proběhla, stejně jako většina 
předešlých, v parádním rytmu.

Jak si vedli Janováci?
• Dorostenci 11 km: 10. Petr Pilz, 29. Aleš Bohatý a 43. Jiří 

Vitvar
• Muži 11 km do 39 let: 12. Martin Janoušek, 17. Petr Huk, 

83. Zdeněk Nagy
• Muži 11 km do 49 let: 15.Pavel Khail, 36. Roman Vitvar
• Muži 11 km nad 60 let: 13. Ladislav Smrž
• Dorostenky 11 km: 1. Markéta Davidová
• Ženy 11 km do 34 let: 30. Jitka Wirsigová, 35. Martina Jelín-

ková
• Ženy 11 km nad 35 let: 12. Marcela Zajíčková, 
• Ženy 19 km do 35 let: 6. Šárka Zelenková

Janovských 11a19 km má svoje velké fandy a jedním 
z nich je i tajemník SOBZ Domanský, který o letošním roč-
níku napsal:

„V Janově se už pošesté rozhodovalo o mistrech republiky 
v horském běhu a podruhé o celkových vítězích X-power 
cupu. Horskými mistry se stali Erbenová a Berka, ten se stal 

rovněž pohárovým vítězem, zatímco u žen se jí stala Lucie 
Vavrušková. Ačkoli tratě nejsou extrémně dlouhé, patří k nej-
těžším krosovým tratím u nás. Pověstné jsou zejména janov-
ské seběhy, které běžce čekají v samotném závěru, když už 
mají nohy pořádně „dřevěné“. Závodníci běží společně první 
půlku svých tratí střídavým terénem z Janova na Bramberk, 
odtud po silnici do Maxova, načež znovu přecházejí do 
terénu. Jedenáctka se odpojuje na Severáku, devatenáctka 
pokračuje výběhem na Královku, dále do Bedřichova a po 
hřebeni zpět nad Janov, kde po drastickém klesání vedou 
poslední stovky metrů opět do kopce a do cíle na fotbalovém 
hřišti u janovské sokolovny.“

 První ročník se konal v roce 1976 v době velké popularity 
dálkových a turistických pochodů. Tehdy do Jizerek přišla 
pěkná zima a 110 statečných se muselo popasovat nejen 
s těžkou tratí, ale i se čtyřiceticentimetrovou vrstvou sněhu. 
V dalších letech proto pořadatelé posunuli termín na konec 
října a žádné podobné překvapení se nekonalo. No nekonalo, 
vlastně konalo. V polovině října 2009 přišla sněhová kala-
mita, padlo mnoho stromů a průchodnost trati to ohrozilo. 
Janovští dobrovolní hasiči předvedli, jak vypadá zázrak, 
když za pouhý týden trať pročistili a mohlo se běžet! Závod 
připravuje snad stovka pořadatelů, dlouholetým ředitelem 
závodu je ultramaratonec Vratislav Zajíček spolu s Jirkou 
Kyptou. Ačkoli to na něm rozhodně vidět není, Vráťa letos 
oslavil sedmdesátku !!! 

 Po loňském úspěšném ročníku tak uspořádal TJ SOKOL 
další za podpory hlavního sponzora, jímž je loukovská fi rma 
Aminostar s.r.o. a záštitu nad touto největší janovskou spor-
tovní akcí pochopitelně převzala i Obec Janov nad Nisou. Ke 
zdárnému průběhu akce tradičně přispěla i celá řada větších 
i menších sponzorů a svým renomé akci zajistily i osobnosti 
jako třeba Martin Koukal, reprezentant v klasickém lyžo-
vání či Veronika Vítková, reprezentantka v biatlonu.

Jar. Hrabák

Sport v Janově
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strážník Vratislav Lelek
Telefon: mobil 724 184 671

strážník Aleš Fiala
Telefon mobil: 724 264 551

OBECNÍ POLICIE
JANOV NAD NISOU

Se začátkem školního roku začal i nový seriál 
závodů v přespolním běhu. Naši svěřenci se 
jich zúčastňovali pravidelně a vozili domů 
medaile. Při své premiérové účasti získala 
Tereza Macháčková 3. místo v celkovém 
hodnocení Poháru KSL Libereckého kraje. 

V soutěži malých družstev (bez placených 
trenérů) jsme opět pohár vyhráli.
Zástupci našeho oddílu běželi i Janovskou 
11. Markéta Davidová vyhrála kategorii 
dorostenek. 

Nyní už vrcholí přípravy na zimu a čekáme, až napadne první sníh.

SKI Janov – Bedřichov / Obecní policie

Markéta Davidová

Fotografi e k článku „Slovo starosty“
Cesta na Vyšehrad

služebna: Janov nad Nisou, 
budova radnice,

vedle hlavního vchodu vpravo 




