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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
opět se setkáváme prostřednic-
tvím stránek Zpravodaje janov-
ské radnice.

Když jsme před několika lety připra-
vovali po dlouhé odmlce první jarmark, 
doufali jsme, že se vám bude líbit a tato 
příležitost k setkávání se stane tradicí. 
Stalo se – a tak bych i letos rád doda-
tečně poděkoval všem, kteří se podíleli 
na bezproblémovém průběhu letošního 
ročníku. Zároveň bych rád poděkoval 
i našim hasičům (i ostatním zúčastně-
ným) za uspořádání Ukončení prázd-
nin s hasiči. Také tato akce měla velký 
úspěch, hlavně potom u dětí, kterým 
byla určena především. Doufejme, že 

i tato událost si Vaši přízeň získá dlou-
hodobě a stane se tak další milou tradicí.

Pokud jde o běžný chod obce, ne-
objevily se v uplynulém období žád-
né závažnější problémy. I přes loňské 
ukončení soudního sporu tykajícího se 
kauzy TOP-GUM (a s ním spojený odliv 
fi nančních prostředků) se nám podařilo 
v letošním roce vedle pokrytí běžných 
výdajů také opravit alespoň jednu obec-
ní komunikaci. 

Spolu s koncem roku se blíží také 
uvedení nově vybudovaného vodovodu 
z Bedřichova do provozu. Provozova-
telem vodovodu a kanalizace bude od 
1. prosince letošního roku společnost 
SčVK. S výstavbou nových etap vodovo-
du a kanalizace narostla celková hodno-
ta nového majetku, proto bude bohužel 
i cena vodného a stočného vyšší, než na 
jakou jsme byli až dosud zvyklí. Chápu, 
že to je velký problém pro řadu z Vás, 
ale věřte mi, že snahou obce vždy bylo 

a vždy i bude udržet tyto ceny na nejniž-
ší možné úrovni. Z důvodu změny pro-
vozovatele vybudované infrastruktury 
a výrazného navýšení její hodnoty však 
opravdu není možné jít s cenou níže.

Na závěr se vraťme k příjemnější-
mu tématu. Jak už jsem se zmínil, blíží 
se konec roku; doufám, že zima k nám 
všem bude letos milosrdná a přinese 
nám více radovánek než starostí. Na 
dveře už pomalu klepe kouzelné období 
adventu, připomínající blížící se oslavy 
Vánoc a Nového roku. Dlouhé čekání 
nám jako vždy zpříjemní další z našich 
místních tradic – adventní koncerty, 
které se budou stejně jako dosud konat 
v kostelíku sv. Josefa v Loučné, stejně 
jako zpívání koled na Štědrý večer. Pře-
ji Vám všem krásné prožití svátků a do 
nového roku 2013 mnoho štěstí, zdraví 
a spokojenosti.

Daniel David

VÁŽENÍ OBČANÉ
Jelikož se od 1. 12. 2012 změní provozovatel obecního 
vodovodu a kanalizace, kterým se stane: Severočeské 
vodovody a kanalizace, a. s., musí všichni majitelé objektů 
připojených na vodovod a kanalizaci podepsat s novým 
provozovatelem smlouvu na vodné a stočné.

Aby obec občanům toto usnadnila, přijedou zástupci 
SČVaKu dne 27. 11. 2012 na obecní úřad, kde budou moci 
občané od 13.00 do 18.00 hodin smlouvy uzavřít.

Ti kdo se nedostaví v tento den na OÚ Janov nad 
Nisou, budou se muset k uzavření smlouvy dostavit na 
pracoviště SČVK v Jablonci nad Nisou, Nádražní 19 – 
útvar technickoprovozní činnosti + zákaznické centrum 
v těchto úředních hodinách do konce měsíce listopadu:

Pondělí: 8.00 – 17.00
Středa: 8.00 – 17.00
Pátek: 8.00 – 14.00 

Co je nutné donést sebou k sepsání smlouvy:
Občané již dříve připojení:

• Občanský průkaz.

•  Výpis z katastru nemovitostí (možno obdržet na OÚ 
Janov n. N.).

•  Pokud žádost nevyřizuje majitel nemovitosti, musí 
pověřená osoba předložit „plnou moc“, v případě 
více spoluvlastníků připojené nemovitosti předloží 
osoba, se kterou bude smlouva sepsána, souhlas všech 
ostatních majitelů a opět „plnou moc“.

•  Bankovní spojení nebo SIPO ( raději SIPO).

•  (pokud máte k dispozici, přinést i materiál + profi ly 
přípojky, stavební povolení nebo územní rozhodnutí 
na přípojku, projektovou dokumentaci přípojky, bylo 
by dobré alespoň vědět, kde je umístěn vodoměr + 
jeho vzdálenost od napojení na hlavní řad (délka 
po veřejném prostranství), vyjádření k projektové 
dokumentaci)

Občané nově se připojující:

• Občanský průkaz.

• Výpis z katastru nemovitostí.

•  Pokud žádost nevyřizuje majitel nemovitosti, musí 
pověřená osoba předložit „plnou moc“, v případě 
více spoluvlastníků připojené nemovitosti předloží 
osoba, se kterou bude smlouva sepsána, souhlas všech 
ostatních majitelů a opět „plnou moc“.

• Bankovní spojení nebo SIPO ( raději SIPO).

• Materiál + profi ly přípojky.

•  Stavební povolení nebo územní rozhodnutí na 
přípojku.

•  Projektovou dokumentaci přípojky, bylo by dobré 
alespoň vědět, kde je umístěn vodoměr + jeho 
vzdálenost od napojení na hlavní řad ( délka po 
veřejném prostranství).

• Vyjádření k projektové dokumentaci.

Obecní úřad Janov nad Nisou

Obecní vodovod a kanalizace
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V jarním čísle našeho Zpravodaje jsem Vás seznámila s usneseními přijatými do dubnového jednání 
Zastupitelstva. Nyní Vám přináším zprávy od 5. jednání konaného 30. 5. 2012.

Usnesením č. 29/2012 schválilo ZO 
nové znění Zásad prodeje pozemků 
ve vlastnictví obce Janov nad Nisou. 
Další důležité usnesení bylo č. 35/2012, 
ve kterém byl schválen závěrečný účet 
obce za rok 2011 spolu se zprávou 
o výsledku přezkoumání hospoda-
ření obce za rok 2011 bez výhrad. Na 
ZO konaném 27.6.2012 byly schváleny 
termíny řádného jednání na 2. polo-
letí. Usnesením č. 43/2012 ZO souhla-
silo s převedením částky 302.786,- Kč 
z rezervního fondu školy do fondu 
reprodukce majetku. Částka byla pou-
žita na opravy střech základní a mateř-
ské školy. Důležité pro život v obci bylo 
také usnesení č. 45/2012, ve kterém 
zastupitelé poměrem hlasů 6 proti a 2 

pro hlasovali pro záměr uspořádat na 
území obce automobilové závody Rally 
Bohemia.

Prázdniny se přehouply a je tu záři-
jové zastupitelstvo. Konalo se 5.9.2012 
a bylo v pořadí sedmé. Na něm byly 
v převážné míře projednávány pro-
deje pozemků a schváleny rozpočtové 
změny, které vyplynuly z chodu Obce. 
Usnesením č. 56/2012 byl ZO zřízen 
Osadní výbor Vyšehrad. Předsedou byl 
zvolen pan Petr Klein a dalšími členy 
potom pan Michal Kuthan, pan David 
Jelínek, paní Marie Klémová a paní 
Blanka Houfková. Na svém 8. jednání 
usnesením č. 59/2012 ZO Janov nad 
Nisou bere na vědomí výsledek kon-
cesního řízení na provozování vodo-

Zprávy z jednání Zastupitelstva obce

hospodářské infrastruktury a pověřilo 
starostu obce, aby v souladu s metodi-
kou výběrového řízení SFŽP projednal 
s vítězem koncesního řízení cenové 
podmínky a uzavřel s ním smlouvu. 
Usnesením č. 60/2012 schválilo ZO 
neinvestiční dotaci Jizerské o.p.s. ve 
výši 90.000,- Kč. Usnesení č. 61/2012 
ZO schvaluje Nařízení 1/2012, týkající 
se zimní údržby v obci. Usnesením č. 
62/2012 pověřuje ZO Kontrolní výbor 
prošetřením stížnosti manželů Křůma-
lových na možné porušování zákonů. 
Další jednání ZO se konalo po uzávěrce 
tohoto Zpravodaje a usnesení z něho 
Vám přiblížím v jeho dalším čísle.

RM

Ptáte se jaké jsou jeho hlavní přínosy? Zvýšení rozpočtů obcí 
povede k efektivnějšímu plánování zvelebování obce. Příjmy 
se stanou předvídatelnými a rozvoj obce už nebude záviset 
jen na rozhodnutí anonymních ministerských úředníků o při-
dělení dotace. Nakládání s vlastními prostředky je mimocho-
dem o mnoho efektivnější než s prostředky dotačními. Pře-
měna dotací v zákonné příjmy rovněž povede ke snížení pro-
storu pro korupci, která se s dotacemi často spojuje. V nepo-
slední řadě zvýšení rozpočtů poskytne obcím více politické 
svobody - nikdo už si nebude nikoho zavazovat přidělováním 
dotací, které podmíní politickou poslušností nebo příslušností. 
Tento zákon je proto považován také za jeden z nejúčinnějších 
protikorupčních kroků.

Na reformě v její současné podobě tedy vydělá naprostá vět-
šina obcí a měst – a také stát. V Janově nad Nisou  reforma 
dle odhadu Ministerstva fi nancí do rozpočtu přinese již 
příští rok přibližně o 3 miliony Kč více než letos.

Zásadní změna 
ve fi nancování obcí a měst

Poslanecké sněmovně byla loni na podzim před-
ložena novela zákona o  rozpočtovém určení daní 
(RUD), která by výrazným způsobem posílila obecní 
rozpočty. Předloha vyšla z  dílny poslanců TOP 09 
a Starostů a nezávislých a byla v polovině července 
schválena Poslaneckou sněmovnou. V  srpnu 2012 
byla schválena Senátem a podepsána prezidentem 
republiky Václavem Klausem.

Předání daru
Janovský jarmark byl posledním místem, 
kde bylo možné nákupem Lučanského snu 
z Českého pekařství podpořit cestu Iuventus, 
Gaude! na olympiádu ve sborovém zpívání 
World coir games v americkém Cincinnati. 

Hodinu před posledním veřejným vystoupením 
před odletem v janovském kostele sv. Jana Křti-
tele převzal sbormistr Tomáš Pospíšil od lučanské 
pekárny šek na 20.000 Kč. Zbývá dodat, že z olym-
piády sbor přivezl dvě zlaté medaile.

Informace pro občany
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Objemný odpad do 300 kg zdarma na 1 bytovou 
jednotku či 1 rodinný dům

Vážení spoluobčané, na základě žádosti, kterou jsme obdrželi z  fi rmy SKS Vám připomínáme 
podmínky pro odvoz objemného odpadu na skládku. Zdarma je pouze pro rodiny, které mají 
uzavřenou smlouvu na popelnici a není to  300 kg na osobu, nýbrž na celou rodinu, případně bytový 
dům – podle velikosti Vaší odpadní nádoby. Pro připomenutí uvádíme výňatek z ceníku pro rok 2012.

„Objemný odpad do 300 kg na 1 bytovou jednotku či na 1 
rodinný dům za rok je možno odvézt na překladiště v Pro-
seči nad Nisou, Horní 4703 zdarma za těchto podmínek:
•  pokud má občan uzavřenou smlouvu na odvoz a odstra-

ňování komunálního odpadu s obcí Janov nad Nisou za 
rodinný dům a řádně platí vyměřený poplatek za odvoz 
a odstraňování komunálního odpadu dle platného ceníku;

•  a nebo pokud občan bydlí v bytovém domě a jeho majitel 
má uzavřenou smlouvu na odvoz a odstraňování komu-

nálního odpadu s obcí Janov nad Nisou a řádně platí 
vyměřený poplatek za odvoz a odstraňování komunál-
ního odpadu dle platného ceníku za všechny bytové jed-
notky v bytovém domě.

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

Prosíme Vás o dodržování těchto podmínek. Ušetříte si 
tím nejen čas, ale také spoustu nepříjemností.

Po půl roce tak utichl stavební ruch a s novou spor-
tovní sezonou začnou na jaře sloužit jak beach volejbal, 
tak hlavně multifunkční antukové hřiště pro tenis a volej-
bal. Mezičas je vyhrazen pro papírování, tedy převzetí 
staveniště od dodavatele a vyúčtování jak samotné stavby, 
tak dotace. 

Výběrové řízení na dodavatele s nejnižší cenou vyhrála 
jablonecká společnost Stamonta a není mnoho jiných 
novinových článků, v nichž se píše o tom, že dodava-
tel dodržel termíny i cenu (dokonce bude konečný účet 
o něco nižší). A na místě je i poděkování za maximální 
vstřícnost při stavbě, díky níž bylo možné zachovat při 
stavbě provoz fotbalového hřiště.

Ještě před stavebním úřadem si koncem srpna nová 
sportoviště prohlédli členové MAS Podještědí, jejímž 
prostřednictvím Janovská o.p.s. dotaci v LEADER ČR na 
stavbu získala. Janovská sokolovna byla letošním hostite-
lem pravidelné valné hromady.

David Jelínek, ředitel Janovská o.p.s.

Zkolaudováno

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

 

1. listopadu proběhla kolaudace nových sporto-
višť ve sportovním areálu (ta informovaná men-
šina, která náhodou rozumí současnému znění 
stavebního zákona a  ví, jak se nyní ono řízení 
správně jmenuje, nechť laskavě promine toto 
zobecnění). 

Antuka – aby byl nový antukový povrch opravdu 
kvalitní, byl během pokládky důkladně vlhčen.

Valná hromada – jednání valné hromady MAS 
Podještědí a následná kontrola realizace projektu.

Informace pro občany
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Ceník komunálního odpadu od 1. 1. 2013 
Cenový výměr za sběr, odvoz a  odstranění komunálního odpadu včetně 2 x ročně 
ambulantního odvozu nebezpečných složek komunálního odpadu a  elektrozařízení pro 
území Obce Janov nad Nisou platný od 1. 1. 2013.

Velikost  nádoby Četnost odvozů Cena 
(bez DPH)

60 l (plastová) 1x týdně 1 695,00 Kč

1x14 dnů 1 195,00 Kč

60 l (plastová) 
vlastní nádoba

1x týdně 1 589,00 Kč

1x14 dnů 1 089,00 Kč

80 l (plastová) 1x týdně 1 922,00 Kč

1x14 dnů 1 297,00 Kč

80 l (plastová) 
vlastní nádoba

1x týdně 1 816,00 Kč

1x14 dnů 1 191,00 Kč

110 l (kovová) 
120 l (plastová)

1x týdně 2 244,00 Kč

1x14 dnů 1 531,00 Kč

110 l (kovová) vlastní 
120 l (plastová)vlastní

1x týdně 2 131,00 Kč

1x14 dnů 1 418,00 Kč

240 l (plastová) 1x týdně 4 393,00 Kč

1x14 dnů 2 985,00 Kč

240 l (plastová) 
vlastní nádoba

1x týdně 4 193,00 Kč

1x14 dnů 2 785,00 Kč

340 l (plastová) 1x týdně 6 179,00 Kč

1x14 dnů 4 222,00 Kč

340 l (plastová) 
vlastní nádoba

1x týdně 5 879,00 Kč

1x14 dnů 3 922,00 Kč

660 l (plastová) 1x týdně 11 533,00 Kč

1x14 dnů 8 001,00 Kč

770 l (plastová) 1x týdně 13 298,00 Kč

1x14 dnů 8 990,00 Kč

1 100 l 
(plastová nebo kovová)

1x týdně 17 566,00 Kč

1x14 dnů 12 739,00 Kč

K  cenám uvedeným v  ceníku bude účtována DPH dle platných 
předpisů ke dni zdanitelného plnění.

Kombinovaný svoz (možno zvolit u všech druhů nádob) je 
určen zejména pro občany, kteří topí tuhými palivy. V zimním 
období, tj. od 1. 11. až do 30. 4., probíhá svoz 1x týdně a v letním 
období, tj. od 1. 5. až do 31. 10., probíhá svoz 1x za 14 dní.

Cena kombinovaného odvozu:
•  V zimním období (listopad – duben) je účtována sazba dle 

uvedeného ceníku 1 x týden. 

•  V letním období (květen – říjen) je účtována sazba podle 
uvedeného ceníku 1 x 14 dnů.

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

Četnost odvozů Cena bez DPH 

odvoz 1x týdně 340,00 Kč

odvoz 1 x 14 dnů 175,00 Kč

odvoz kombin. 255,00 Kč

K ceně uvedené v ceníku bude účtována DPH dle platných předpisů 
ke dni zdanitelného plnění.

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

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

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

Pytle o objemu 110 l

Pytle o objemu 
110 l

pořízení
(cena bez 

DPH)

sběr, svoz a odstranění 
odpadu 

(cena bez DPH)

pro směsný 
komunální odpad

9,00 Kč 40,20 Kč

K ceně uvedené v ceníku bude účtována DPH dle platných předpisů 
ke dni zdanitelného plnění.

K dostání:
- na podatelně Obecního úřadu v Janově nad Nisou
-  v sídle společnosti Severočeské komunální služby spol. s r. o., 

Smetanova 91

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

a odstraňování komunálního odpadu s obcí Janov nad Nisou 
za rodinný dům a řádně platí vyměřený poplatek za odvoz 
a odstraňování komunálního odpadu dle platného ceníku;

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

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

V Janově nad Nisou dne 13. listopadu 2012
Mgr. Daniel David, starosta obce

Informace pro občany
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Po delší odmlce se čtenářům hlásí KOŤATA 
(červen – listopad 2012)

Prázdniny utekly a všichni jsme 
se vrátili odpočatí do nového školního 
roku 2012- 2013. Děti opět naplnily 
školku do posledního místa - kapacita 
školky je 50 dětí. O malé děti se starají 
paní učitelky Eva Krykorková a Leona Krá-
lová, ve třídě starších dětí se střídají paní 
učitelky Iva Voháňková a Jana Došková. Po 
dlouhé době se sešlo ve velké třídě 21 
předškoláků, na které se již těší paní uči-
telka Lenka Vondrová z 1. třídy ZŠ. 

Na začátku školního roku jsme pro 
děti pozvali do školky divadlo s pohád-
kou O vodníčku Brčálkovi a v říjnu 
jsme se již vypravili za pohádkou do 
města. Jeli jsme objednaným autobusem 
do Eurocentra na výchovný program 
pod názvem „A pak se stalo“. Starší 
děti – předškoláky – čekal v září výlet do 
Jičína – města pohádek, kde se s paní 
učitelkou Voháňkovou zapojily do 
navlékání korálí, malování sádrového 
odlitku a shlédly pohádku O Budulín-
kovi a další. Rádi bychom  poděkovali 
paní Saskové, která pomáhala paní uči-
telce Voháňkové s dětmi v Jičíně.

Na začátku října – v sobotu 6. 10. 
v 11hodin přivítaly děti z naší školky 
s paní učitelkou Krykorkovou nové občánky 
Janova. Na Vítání občánků si děti při-
pravily básničky a maminkám předá-
valy kytičky.

Paní učitelky si na měsíc říjen pro 
děti připravili barevné týdny (zelený, 
oranžový, žlutý, červený).

Podstatou barevných týdnů je, že 
se děti i paní učitelky oblékají do barvy 
týdne. Barvy se určují dle podzim-
ního listí a pohled na stejně barevně 
sladěné děti a paní učitelky je opravdu 
pěkný. Zároveň v jednotlivých týdnech 
děti zdobily svými výtvarnými pra-
cemi chodbu MŠ do barvy týdne. Dne 
9. 11. 2012 nás čeká poslední – bílý den; 
je spojen se svátkem Martina, který by 
měl dle pranostiky přijet na bílém koni.

Jako každý rok proběhlo v naší 
školce focení dětí se zimním motivem 

– letos poprvé si rodiče sami vybrali 
rámeček z nabídky a fotografi e se 
opravdu povedly.

Do konce roku nás ještě čeká měsíc 
prosinec – krásný, sváteční zimní měsíc. 
Do školky dorazí Mikuláš s andělem 
a děti budou mít tzv. Čertí den. Ve 
školce si děti s rodiči vyrobí vánoční 
dekoraci na vánoční dílničce a mamin-
kám a tatínkům se na vánoční besídce, 
která bude s pohoštěním a posezením 
pro všechny, pochlubí, co se od září 
naučily. Nakonec děti čeká vánoční 
nadílka. Pod stromečkem bude mnoho 
hraček zakoupených z ušetřených 
peněz z minulého školního roku (ze 

V  červnu jsme se rozloučili s  budoucími školáky pasováním a  spaním v  MŠ. Na pasování jsme 
připravili pro děti novinku – místo šerpy jim byla uvázána kravata a předána knížka s věnováním. 
Spaní se zúčastnily všechny děti, které již v září zasedly do školních lavic – školku opustilo 10 dětí.

Volby a jejich výsledky
Jak jistě všichni víte, 12. a  13. října 2012 se uskutečnily volby do krajských zastupitelstev 
a do Senátu – druhé kolo 19. a 20. 10. 2012. V těchto volbách triumfovala levice. ČSSD vyhrála v devíti 
krajích. V libereckém zastupitelstvu budou mít největší počet křesel Starostové pro Liberecký kraj.

Letošní volby jsou za námi. Jestli Vás výsledek potěšil či 
nikoliv – ponechám na Vás.

V roce 2013 se uskuteční první přímá volba prezidenta 
republiky. Volba bude dvoukolová, stejně jako je tomu 
při volbě senátorů. Vítězem se stane ten kandidát, který 
v prvním kole získá nadpoloviční většinu hlasů. Pokud se 
tak nestane, dva nejúspěšnější kandidáti postoupí do dru-
hého kola. Mezi nimi pak rozhodne naprostá většina hlasů.

Přímou volbu prezidenta se Parlamentu České republiky 
podařilo schválit na počátku roku 2012. Proběhne 11 a 12. 
ledna 2013, případné druhé kolo 25. a 26. ledna 2013. 

O tom jak jste volili v Janově, Vás budu informovat 
v dalším čísle Zpravodaje.

V Janově nad Nisou byla volební účast 31,51% zúčastně-
ných voličů.  A jak jste volili:
• 26,92% hlasů dostali Starostové pro Liberecký kraj
• 17,94% hlasů Změna pro Liberecký kraj
• 12,50% hlasů Komunistická strana Čech a Moravy
• 11,85% hlasů Česká strana sociálně demokratická
• 8,01 % hlasů ODS.

sběru a zbylých peněz z kroužků). 
Velkou změnou v naší MŠ jsou nové 

postýlky ve druhé třídě, ke kterým 
nám pomohl fi nanční dar od manželů 
Morávkových. Přikrývky na postýlky 
dětem darovali majitelé penzionu Heidi. 
A s drobnými opravami (venkovních 
lavic a šaten dětí) nám pomohl pan 
Haninger. Všem chceme touto cestou 
za děti ze školky poděkovat.

Z dalších změn bychom chtěli pou-
kázat na výměnu již dlouho nevyhovu-
jících hlavních dveří do šaten dětí. A po 
novém roce se rodiče i děti mohou těšit 
na nové lino v dětských šatnách, které se 
bude pokládat mezi vánočními svátky.

Za kolektiv MŠ
zástupce pro MŠ – Krykorková Eva

Volby / Koťata informují
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Informace ze školy – začátek školního roku 2012 – 2013

Školní rok 2012-2013 ve škole začal v pondělí 3. září 2012. Za přítomnosti členek SPOZ, Svazu 
žen a starosty obce Janov nad Nisou jsme přivítali čtrnáct nových prvňáčků. Celkem do školy 
nastoupilo 142 dětí.

Složení pedagogického sboru je 
následující:

1. třída – Mgr. Jana Garčeková, 2. 
třída – Mgr. Ilona Jiskrová, 3. třída – 
Mgr. Lenka Vondrová, 4. třída – Mgr. 
Pavla Michková, 5. třída – Mgr. Marie 
Fléglová, 6. třída – Mgr. Petr Chlup, 7. 
třída – Mgr. Petra Davidová, 8. třída 

– Mgr. Adam Kulich, 9. třída – Mgr. 
Lukáš Blažej.

Mgr. Ilona Jiskrová je novou posi-
lou pedagogického sboru, od 3. 9. 2012 
zastupuje paní učitelku Pavlu 
Strnádkovou.

Zástupce ředitele školy 
je Mgr. Hana Ticháková, 
zástupce ředitele pro mateř-
skou školu je Eva Krykorková, 
vedoucí školního stravování 
je Renata Mádlová, vedoucí 
vychovatelkou Alexandra Tro-
jáková a školníkem Jaromír 
Janda.

Škola získala na základě 
zpracovaného projektu 
fi nanční prostředky z MŠMT, 
Sekce řízení Operačních pro-
gramů EU, což pomohlo zlepšit 
podmínky pro výuku, a to jak 

materiální, tak vzdělávací. V letošním 
školním roce je pro žáky 9. třídy zařa-
zen Přírodopisný klub a pro zájemce 
z 5. třídy Terénní seminář. 

V letošním školním roce probíhá 
celoroční projekt „Historie Janova 
nad Nisou“, do kterého jsou zapojeni 
všichni žáci školy v rámci jednotlivých 
předmětů. Děti průběžně navštěvují 
divadelní představení připravená pro 
ně v Městském divadle v Jablonci nad 
Nisou a samozřejmě se zúčastňují 

sportovních akcí okresního i krajského 
formátu, škola spolupracuje s ekologic-
kými organizacemi.

I v letošním roce se naše škola zapo-
jila do projektu Dotované školní mléko 
a mléčné výrobky a do projektu Ovoce 
do škol. Žáci 1. stupně jsou přihlášeni 
také do celoročního programu „Zdravé 
zuby“.

V říjnu proběhla sběrová aktivita 
školy, při které se sesbíralo, za pomoci 
veřejnosti a dalších institucí, velké 

množství starého papíru a PET 
víček. Další sběrovou akci při-
pravujeme na duben příštího 
roku a věříme, že i tentokrát to 
bude akce nejenom pro děti.

Závěrem bych chtěla 
všechny pozvat na Den otevře-
ných dveří ve škole, spojený 
s Vánoční dílnou, a to v sobotu 
1. prosince 2012. Nabízíme 
možnost vyrobit si vlastno-
ručně pěkné vánoční dekorace.

Další informace a aktuální 
zprávy o škole naleznete na 
www.zsjanovjbc.com.

Mgr. Jana Tomešová
ředitelka 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 1. prosince 2012

Součástí celodenního kulturního programu  je 
Adventní setkání  u Jizerského Betlémaa 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 IX. 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 PŘEVZAL: PRIMÁTOR MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ING. PETR BEITL

TTVOŘÍME  DUŠÍ ..

Motto  projektu : " Bez bariér v duši i v životě"

            Adventní hudební koncert

 SL
ED
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 P
OR

TÁ
L 

-  
 W

W
W

.C
ZP

LK
.C

Z

 IX. ročník

Informace ZŠ
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Zpráva o činnosti SDH Janova nad Nisou
za 3. čtvrtletí 2012

Dobrý den, dovolte mi, abych vás seznámil s činností naší jednotky za III. čtvrtletí 2012. Nedá se říci, 
že bychom za uplynulé období nějak zaháleli. Jen k požáru jsme vyjížděli třikrát, v jednom případě 
jsme byli požádáni o pomoc při transportu těžce nemocné pacientky do sanitního vozidla, jednou se 
jednalo o likvidaci ropné skvrny, a také jsme vyjížděli k dopravní nehodě osobního vozidla. 

Dne 18. 8. 2012 jsme v podvečer-
ních hodinách pomáhali při likvidaci 
požáru u chaty PREMIER v Janově 
nad Nisou. Jednalo se o nepovole-
nou likvidaci nebezpečného odpadu. 
Na místě události již zasahovala jed-
notka HZS z Jablonce nad Nisou, nás 
ponechali v záloze na místě události. 
V srpnu (20. 8.) nás Operační středisko 
HZS UO Jablonec nad Nisou poprosilo 
o pomoc při transportu nemohoucího 
pacienta do sanitního vozidla. Jednalo 
se o pacientku, kterou jsme zajistili 
pomocí vakuového lehátka a která 
poté byla transportována z druhého 
podlaží do sanitního vozidla. Koncem 
září (26. 9.) jsme byli požádáni o pomoc 
při likvidaci požáru nákladního vozi-
dla na Malém Semerinku. Na místo 
události jsme dorazili společně s jed-
notkou HZS z Jablonce nad Nisou. 
Na místě bylo zjištěno, že se nejedná 
o požár nákladního vozidla, ale vel-
kokapacitního kontejneru. Za použití 
pákových kleští jsme odstranili zámek 
z druhé části kontejneru a pomocí jed-
noho proudu ,,C“ jsme požár uhasili. 
Jednotka zůstala na místě, z důvodu 

prevence, ještě cca 30 minut po uha-
šení požáru.

Dva dny poté (28. 9.) byl nahlášen 
panem Martinem Chvalinou požár 
rodinného domu v Janově nad Nisou. 
Tuto skutečnost jsem neprodleně 
nahlásil na OPIS HZS Jablonce nad 
Nisou pomoci mobilního telefonu 
a poté jsem vyhlásil požární poplach 
i naší jednotce. Po příjezdu na místo 
události jsme pomocí dýchací tech-
niky provedli průzkum a následnou 
evakuaci majitelů domu. Jednalo se 
o tři osoby. Následně jsme, za pomoci 
dvou proudů ,,C“, bourací sekery 
a kolegů z HZS Jablonce nad Nisou, 
požár zlikvidovali. Došlo též k částeč-
nému vynošení vybavení zasažených 
prostor. Místo události bylo zkontro-
lováno termokamerou a předáno zpět 
majiteli.

Zřizovatel naší jednotky – starosta 
obce – nás dne 5. 10. ve 12.32 hodin 
požádal o pomoc při likvidaci ropné 
skvrny na vozovce. Tato informace 
byla neprodleně telefonicky předána 
operačnímu důstojníkovi HZS Jab-
lonce nad Nisou. Jednalo se o ropnou 

skvrnu na hlavní silnici od restaurace 
Na Rozcestí k pensionu Eliška (ten se 
již nachází v katastru obce Bedřichov), 
a dále pak o silnici vedoucí přes Hra-
ničnou a to od Elišky zpět k restauraci 
Na Rozcestí a odtud Malým Seme-
rinkem 2 km směrem Hrabětice. Byla 
utvořena dvě družstva – jedno likvi-
dovalo tuto skvrnu na Malém Seme-
rinku a druhé skvrnu od restaurace 
Na Rozcestí k Elišce a přes Hraničnou. 
Šlo o znečištěný úsek v délce cca 5 
km. Viník události nebyl zjištěn. Na 
skvrnu bylo použito 60 kg Vapexu 
a 200 kg Eco Drivu. Stejné množství 
sorbentu jsme po ukončení zásahu 
nafasovali na hasičské stanici v Jab-
lonci nad Nisou.

O pomoc při likvidaci dopravní 
nehody jsme byli požádáni Operač-
ním střediskem HZS Jablonce nad 
Nisou. Po příjezdu na místo události 
bylo zjištěno, že se jedná o dopravní 
nehodu osobního automobilu tovární 
značky Škoda FORMAN. Vozidlo bylo 
částečně mimo komunikaci a nebez-
pečně nakloněné. Hrozilo jeho převrá-
cení ze strmého srázu. Zajistili jsme 
dopravu na místní komunikaci. Řidič 
bouraného vozidla, který se zdržoval 
na místě a který vykazoval známky 
opilosti, chtěl s tímto vozidlem mani-
pulovat, proto jsme ho museli zadržet. 
Vozidlo pak bylo zajištěno pomocí 
úvazu (kurty) za naše vozidlo tak, 
aby nedošlo k jeho převrácení. Po 
příjezdu jednotky HZS Jablonce nad 
Nisou bylo vozidlo vyproštěno jejich 
vozidlem pomocí navijáku. Na místo 
události dorazila Policie ČR, které byl 
řidič předán.

Dá se tedy říci, že toto čtvrtletí bylo 
na výjezdy náročné. My jsme se však 
soustředili navíc i na akci, která byla 
pro nás úplnou novinkou. Jednalo 
se o „Ukončení prázdnin s HASIČI“. 
Akce nebyla zaměřena jen na místní 
děti, ale i na děti a rodiče ze širokého 
okolí. Snažili jsme se tak prezentovat 

SDH Janov nad Nisou
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naši jednotku. Dále na akci ještě dora-
zila profesionální jednotka HZS Jab-
lonec nad Nisou, dobrovolní HASIČI 
z Jabloneckých Pasek, z Lučan nad 
Nisou, služební psovodi Vězeňské 
služby České republiky a jejich vozi-
dla, Vodní záchranná služba z Liberce, 
Červený kříž a místní modeláři. Po 
celém hřišti byly pro děti připraveny 
různé soutěže a atrakce. Dokonce se 
nám podařilo sehnat velblouda, který 
byl pro děti velikou senzací. 
Hrozně moc nás potěšilo, že 
se naše loučení s prázdni-
nami dětem líbilo, a my se 
proto pokusíme v příštím 
roce o další pokračování.

Nesmím také opome-
nout naší pořadatelskou čin-
nost na tradičním závodě 
Janovských 11 a 19 km, který 
byl v letošním roce velice 
náročný, a to díky prvnímu 
sněhu, který zde v Jizer-

kách napadl. S koncem léta skončily 
i letošní hasičské závody pro rok 2012. 
Je nutné podotknout, že se v této 
sezoně Fire teamu Janov nad Nisou 
dařilo. Členové vypilovali techniku, 
zkrátil se i jejich čas útoku a zlepšila 
se jejich technika provedení. K tomu 
jim pomáhají jejich sponzoři, kteří se 
snaží zdokonalit vybavení a potřebný 
materiál k vylepšení hasičského útoku. 
SDH Janov nad Nisou je samozřejmě 

svým stávajícím i novým sponzo-
rům vděčný. A proto jeho členové na 
ukončení závodní sezony uspořádali 

„Posezení se sponzory“, kde si závodní 
team připravil prezentaci za rok 2012, 
ve které předvedl své výsledky, a záro-
veň všem takto poděkoval. Celý večer 
byl plný překvapení a darů, které si 
pro ně připravili sponzoři. Například 
od pana Ondřeje Masopusta dostali 
odlehčený závodní koš, od paní Jany 

Cahové sadu závodních hadic 
a od manželů Vojtíškových 
sadu nářadí. My ostatní jsme 
se složili a zakoupili jsme 
závodnímu družstvu novou 
savici. Celý večer patřil závod-
nímu teamu a hlavně lidem, 
kteří nás podporují. Těm patří 
velké díky za důvěru, pod-
poru a víru ve vítězství.

Lucie VRZÁKOVÁ
Jitka NAGYOVÁ

Velitel jednotky Radek NAGY

Jedná se tedy o párové čtverylkové 
tance, kde musí být minimálně 4 páry 
tanečníků a caller, tedy osoba, která při 
zpěvu anglicky říká tanečníkům, jaká 
fi gura bude následovat. Tanečníci tak 
vůbec dopředu netuší, jak tanec bude 
vypadat. 

Před 20 lety se před janovskou rad-

Square dance v Janově

nicí setkala jablonecká taneční skupina 
Countryon s dánskou taneční skupi-
nou Fens Mark z města Nestved. Slovo 
dalo slovo, a tak vznikla vzájemná 
dlouhodobá spolupráce mezi kluby. 
Jeden rok jela jablonecká skupina 
Countryon zhruba na 5 dní do Dánska, 
kde si nejen s dánským partnerem 

Když se řekne square dance, mnozí z Vás ani netuší, o jaké tance jde. Pokusím se Vám to trošku přiblížit.

zatančila při slavnostech různých měst, 
ale poznávala krásy celého Dánska. 
Další rok poznávali přátelé z Dánska 
s Countryonem  Čechy.

Letos jste malou ukázku square 
dance v provedení Countryonu před 
janovskou radnicí mohli opět spatřit, 
a to na Janovském jarmarku.

SDH Janov nad Nisou / Square dance
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Pár postřehů Obecní policie – volné pokračování…
Život v našem Janově utíká i s námi, a tak Vám po čase opět přinášíme nějaké zprávy z našeho 
soudku. Navážeme rovnou červnem, kdy jsme se Vám v písemné podobě ozvali naposled. 

Letní počasí přináší rozjezd prací, 
přestavby a rekonstrukce na domech 
a chalupách v Janově i na Bedřichově. 
Majitelé si najímají řemeslníky a fi rmy, 
které se často po dokončení prací na 
objektech zbavují odpadu v podobě 
stavební suti a různých obalů od sta-
vebních materiálů tak, že nám ho 
prostě vysypou do lesa, u silnic či na 
Vaše pozemky v obci. Mnohdy o tom 
majitelé objektů ani nevědí. Firma jim 
naúčtuje i zbavení se odpadu a odpad 
pak prohrabáváme my, abychom 
našli nějakou stopu po původci této 
čuňárny nebo odkud odpad pochází. 
Samozřejmě pak přichází na řadu 
Vláďa s Břéťou, aby naložili odpad na 
multikáru a odvezli na skládku, kde 
za jeho likvidaci obec ještě platí.

Protože pes je přítel člověka a každý 
zde na horách má pejsky rád, není snad 
třeba tento folklór zvlášť opět rozebírat. 
Stále platí, že pes u chalupy odežene 
spoustu lapků, kteří se z důvodu stra-
chu před ním či strachu z toho, že je 
pes prozradí, radši o nic nepokusí. Pes 
je prostě pro určitý druh lidí nevítaná 
překážka. Proto pejskům sem tam pro-
miňte drobné přestupky, ale snažte je 
držet v mezích vyhlášky a dbejte na 
bezpečnost ostatních. 

A nyní probereme dalš, nepříjemný 
folklór. A tím jsou opět nepřizpůso-
biví občané, brázdící Janov, Bedřichov 
a jistě i ostatní obce v okolí. Tentokrát 
jste nám nejvíce hlásili vozidla těchto 
značek : stříbrný Renault Mégane, černý 
VW Passat kombi s vlekem (z Tanvaldu) 
nebo tmavě zelený Fiat Brava. 

Některá takto problémová vozi-
dla, o kterých jsme se Vám zmínili 
v minulých číslech zpravodaje, již po 
našem rajonu nejezdí. Vy jste nám je 
oznámili, zavolali nebo jsme je vypát-
rali a postarali se o jejich provozuzne-
schopnění či zabavení, samozřejmě za 
spolupráce s policií ČR, to znamená 
legálně a zákonným způsobem. Tato 
auta prostě nesplňovala to, co dle 
zákona musí. 

Sběrači Vašeho majetku si však 
opatřují auta jiná, a tak tento boj 
nekončí a my budeme rádi za každou 
informaci a telefon o jejich pohybu. 

Je nepříjemné, když vidíte, jak sbě-
rači táhnou s kárkou Janovem a říkáte 
si, co zas kde komu zmizí. Je nepří-
jemné, když jste doma sami, nemáte na 
zahradě hafana a se strachem se díváte 
oknem, jak Vám lezou do zahrady 
a nejste zrovna statný chlap, který by 
si troufl  je vyhnat. Ale o to úsměvnější 
pak bývá, když jdou mnohem rych-
leji, než přišli, zpět a v zádech se jim 
plíží naše služební auto. Jen je úmorné 
se takhle plížit celým Janovem až…. 
z rajonu pryč! Je lepší si je ohlídat, než 
je vykázat z místa a čekat, že cestou 
zpět něco štípnou. Jistota je jistota!

Donedávna se po Janově a okolí 
také pohybovala bílá dodávka Ford 
Transit se zadními okny zatřenými 
bílou barvou, aby dovnitř nebylo 
vidět. Víme, že auto bylo vybaveno 
rozličným nářadím a dokonce i auto-
genem. S tímto pak majitel a jeho parta 
páchali krádeže u nás, po Jablonecku 
i mimo okres. Toto auto je již rovněž 
zajištěno, ale tahle partička si zřejmě 
opatřila jiné auto, s kterým poslední 
dobou spáchali několik lumpáren 
opět u nás, zřejmě v Hraničné. Vše je 
v řešení policie, proto bližší informace 
nemůžeme sdělit. Až sklapne klec 
a bude nám to dovoleno, dozvíte se.

Jistě jste si všimli, že obec dala 
opravit autobusové zastávky. Je opra-
vená střešní krytina, která byla opět 
poškozena. Dřevěné součásti zastávek 

strážník Vratislav Lelek
Telefon: mobil 724 184 671

strážník Aleš Fiala
Telefon mobil: 724 264 551

OBECNÍ POLICIE
JANOV NAD NISOU

služebna: Janov nad Nisou, 
budova radnice,

vedle hlavního vchodu vpravo 

jsou natřené. Proto prosíme, jakékoli 
jejich ničení nahlašte. 

Teplé léto bylo i inspirací pro uči-
tele a trenéry s dětmi, kteří chodili 
trénovat na Staré hřiště. 

Tu jedna maminka, která si šla 
pro své dítě, uviděla pod “Starákem“ 
v lese chlapa, který si ho ho... onano-
val. Prosmejčili jsme les a číháme tam 
často. Od té doby se tam nikdo neob-
jevil. Ale kdo ví, co se hlavách těchto 
narušených honí.

Jak se Vám líbil Jarmark? Pro nás 
to byl tedy zápřah a organizátoři se 
smekali. Pro pozvaný dětský pěvecký 
sbor Juventus Gaude se podařilo 
vybrat slušný potřebný peníz a i díky 
Vám – Janovu, sbor svým zlatem 
v hlasech dětí sklidil obrovský úspěch 
na turné v Americe a přivezl několik 
zlatých ocenění. Opět, jako každý rok, 
bylo příjemné vidět chtěný výsledek, 
jak se pospolu bavíte a jste spokojení. 
Z pohledu nás, strážníků ve službě, 
však bylo nepříjemné, ba chvílemi 
trýznivé, se na Vaše orosené sklenice 
jen dívat!

Onehdá v létě jsme si to šinuli 
Velkým Semerinkem nahoru a proti 
nám šel ušmudlaný muž v kraťasech 
podivným rozevlátým krokem, na 
zádech orvaný batoh. Byl bez dokladů, 
do mluvení s námi se mu evidentně 
nechtělo, prý jde od kámoše z Jose-
fova dolu z mejdanu a ať ho neotra-

Obecní policie
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vujem. Následovalo pár rázných pří-
kazů a jeden telefon na policii... a co 
myslíte? Byl hledaný! Cvakla klepeta 
a mazal do cely ! 

I pár opilců spících v noci na sil-
nicích janovských bylo za teplých let-
ních nocích “sebráno“ a tím zachrá-
něno před přejetím. A pak v červenci 
a srpnu přišel nájezd jakési organizo-
vané party zlodějů, kteří se vloupali 
do několika chat a chalup na Malém 
Semerinku a okolí. Dle odcizených 
věcí lze soudit, že museli mít vozidlo 
typu dodávky.  

Léto, prázdniny a nájezd turistů 
nás zaměstnával i po všechny letní 
víkendy. Ti, kteří k nám do hor, do 
CHKO s určitým stupněm ochrany 
přírody přijeli i se svým arogantním 
a sobeckým chováním, přispěli do 
naší obecní kasy výměnou za poku-
tové bloky. Záměrně tyto lidi titulu-
jeme názvy nedobrých vlastností, jeli-
kož každá přírodní oblast, která užívá 
statut ochrany, ho užívá z nějakého 

zjištného a důležitého důvodu. V pří-
padě Jizerský hor se nejvýznamněji 
jedná o životodárnou vodu, a to nejen 
pro nás, ale i pro široké okolí. Jizerky 
jsou prostě vodní baterie. Proto nelze 
přehlížet v této oblasti auta pohá-
zená po lesích a loukách v CHKO 
našeho rajonu, ani jejich prohánění 
se tam, kde nemají co dělat. Celý náš 
rajon je velmi zřetelně označen velmi 
rozměrným a několikanásobným 
dopravním značením, které je více 
než jasné a vysvětlující každému. Dále 
vše vysvětluje zákon, ale i morální 
povědomí normálního člověka musí 
každému napovědět, jak se zde musí 
chovat, co znamená Chráněná Kra-
jinná Oblast. Tečka!

Je třeba se zmínit o podezřelých 
lidech, které nám hlásíte, konkrétně 
o mužích se ženami, které obchází 
Vaše domy a zahrady. Ze statistik 
vyplývá, že do závažnějších a nároč-
nějších kriminálních činností se stále 
více zapojují i ženy. 

Jistě jste zaslechli o krádežích vozi-
del v Janovském katastru. Není jich 
zdaleka tolik jako před několika lety, 
ale pár aut odcizeno bylo. Jde zejména 
o luxusní Škodu Superb, a to dva-
krát. Je jasné, že se jedná o krádeže na 
zakázku, které mají na svědomí orga-
nizovaní a vybavení zloději.

Je toho mnoho, o čem by se dalo 
ještě psát, ale ve zpravodaji není místo 
jen pro nás. Někdy je i těžké Vám určité 
akce a zásahy či úspěchy dostatečně 
popsat a podat, protože jsme vázáni 
mlčenlivostí.  Často by tím bylo ohro-
ženo další pátrání a rozkrývání krimi-
nálních činností. A to jsme vlastně jen 
obyčejní obecní strážníci, kteří “dohlí-
žejí zejména na dodržování veřejného 
pořádku v obci“.   Když on se ten oby-
čejný strážník při tom šmajdání po 
obci tak často přimotá i k závažnějším 
věcem.  No, přece Vás nedáme?!

S pozdravem Vaši strážníci
Vráťa a Aleš

Hlavní snahou rekonstrukce bylo, 
aby opravy nezasáhly do atmosféry 
dřevěné horské chaty, jak ji lidé znali 
doposud. Práce se tedy nijak nedo-
tknou dispozic budovy a lidé v ní 
najdou „vše na svém místě“. Vyměnila 
se okna a sítě, vybudovala se nová čis-

Prezidentská chata po rekonstrukci

tička odpadních vod. Také byly odstra-
něny materiály, které se v budově obje-
vily zejména v 70. letech – umakarty, 
sololity, atp.

Prezidentská chata slouží turistům 
v Jizerských horách už od roku 1928. 
Budovu tehdy postavili jako svůj spol-

kový dům Přátelé 
přírody (Naturfre-
unde). Provoz 
chaty byl pak 
zajištěn tak, aby 
provozní náklady 
byly co nejnižší 
a chata byla 
cenově dostupná 
každému návštěv-
níkovi. V roce 1939 
byl dům Přátel pří-
rody vyvlastněn 
nacisty. Po 2. svě-
tové válce chatu 
převzal Svaz osvo-

Známá Prezidentská chata prošla velkými změnami – loni v létě musela být pro veřejnost uzavřena. 
Po několika měsících koupili Prezidentskou chatu Dalibor a  Lenka Dědkovi z  Jablonce nad Nisou 
s tím, že chata má dále sloužit veřejnosti. V téměř sto let staré budově byly zahájeny práce a opravy, 
které vyvrcholí letos v prosinci, kdy bude chata opět otevřena a předána do užívání.

bozených politických vězňů         a zaří-
zení bylo přejmenováno na Chatu 
radosti a oddechu. V roce 1956 pak 
chata přešla pod Kancelář prezidenta 
republiky a stalo se z ní rekreační 
zařízení pro zaměstnance kanceláře 
a jejich rodiny. V té době také vznikl 
její současný název. Pro veřejnost byla 
chata nepřístupná. To se však změnilo 
celkem brzy po revoluci. V roce 1991 
si chatu pronajali a opět otevřeli pro 
veřejnost manželé Šmausovi, kteří v té 
době působili na chatě jako správci. 
Kromě restaurace bylo k dispozici také 
ubytování. Od roku 1996 ji pak pro-
vozovali pod hlavičkou společnosti 
Ještěd. Takto znali lidé Prezidentskou 
až do loňského roku. Po rekonstrukci 
se provozu ujme opět společnost Ještěd. 
Letošní zimu se tedy můžeme těšit na 
opravenou Prezidentskou chatu a její 
vyhlášenou svíčkovou.

www.prezidentska.cz

Obecní policie / Ohlédnutí za historií
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Jarní část sezóny proběhla podle 
očekávání a týmu se dařilo plnit 
vytčené cíle pro tento ročník. Svými 
výkony navázal na předešlou hrací 
sezónu. Hráčský kádr se ustálil, i když 
je stále několik hráčů, kteří jsou pouze 
na hostování, ale chtějí se stát trvalými 
členy SK Viktorie. Vedení jedná o jejich 
přestupu s mateřskými kluby o pod-
mínkách přestupů.

Kronika oddílu kopané SK VIKTORIE
V  roce 2011 pokračoval klub pod vedením výkonného výboru ve složení předseda Pavel Zange, 
sekretář Ladislav Bleha, hospodář Luboš Doležálek ml., vedoucí mužstva Milan Krištof a člen výkon-
ného výboru Jan Zelenka ml. Do role trenéra se po zranění aktivně zapojil Jaroslav Beneš.

Konec hrací sezóny 2010/2011 byl 
pro SK Viktorii velice úspěšný, pro-
tože v konečném součtu se umístila 
na třetím, bronzovém místě druhé 
třídy okresního přeboru!! Avšak radost 
z umístění kalil odchod předsedy Pavla 
Zangeho, který podle jeho slov odchází 
z postu funkcionáře s těžkým srdcem, 
a to z osobních a profesních důvodů. 
I nadále ovšem zůstává členem klubu.

Z tohoto podnětu byla svolána 
valná hromada všech členů, kde pro-
běhla volba nového výkonného výboru. 
Z volby vyšel výkonný výbor v rozší-
řeném složení: Luboš Doležálek, Jan 
Zelenka, Jaroslav Beneš, Milan Krištof, 
Pavel Majer, Michael Pilz a Ladislav 
Bleha. 

Výkonný výbor si zvolil předsedu 
a dal důvěru Jaroslavu Benešovi, od 
kterého očekává precizní a svědomité 
plnění závazků plynoucí z této funkce 
a potřeb klubu. Další složení je sekretář 
Jan Zelenka, hospodář Luboš Doležá-
lek ml., vedoucí mužstva Milan Krištof 
a členové výboru Ladislav Bleha, Pavel 
Majer a Michael Pilz. Vedení se zavá-
zalo klub vézt v duchu let minulých.

Nová hrací sezóna 2011/2012 pod-
zimní částí začala jako v roce přede-
šlém  a klub přezimoval na čtvrtém 
místě se ztrátou několik bodů na tře-
tího.

Věrnými sponzory pro rok 2011 byli 
a dík patří: 
• Petr Kordač – Kordač Tour Janov 

nad Nisou, 
• Pavel Majer (člen SK Viktorie)
• DT IZOL – zateplování budov – 

Jakub Dejmek (člen SK Viktorie)  
• RESTAURACE SOKOLKA – Luboš 

Doležálek ml. (člen SK Viktorie)
• Obecní úřad v Janově nad Nisou
• LEGEA – dodavatel dresů a spor-

tovního oblečení
• Regina Davidová – Hospoda – Hasi-

čárna Nová ves

V jarní části Viktorka pokračovala 
ve stabilních výkonech a na konci 
obhájila konečné třetí místo v tabulce 
2. třídy OP.

V létě tohoto roku náš klub oslavil 
výročí 15 let od založení klubu a na 
domácím hřišti se v rámci oslav ode-
hrála dvě přátelská utkání –  starých 
gard Viktorie Janov a Viktorie Žižkov 
a současných a bývalých hráčů SK Vik-
torie Janov. Za slunečného počasí pro-
běhlo mnoho soutěží o hodnotné ceny. 
Velmi zdárně zorganizovaná akce byla 

 
 
 
 
 
 
 

Č

Janovský sport
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Projekt "Jizerky CARD"
Důvody a cíle
• marketingový a prodejní nástroj 

destinace Jizerských hor

• ucelené informační médium o vol-
nočasových aktivitách v Jizerkách

• výše slev bude unikátní a bez karty 
na ně hosté nedosáhnou

• přilákání nových hostů do Jizerek

• hosty marketingově podchytit 
a dále sledovat

• zvýšení délky průměrného pobytu 
hostů a jejich návratnost do desti-
nace

• prezentace Jizerek
 – jako celku
 – služeb v rámci karty
 – rozpohybování hosta po des-

tinaci

Koncept
• karta bude slevová a bude mít tři 

varianty:
 A)  Slevová karta, bude se kupovat 

(60 Kč), neváže se na ubytování. 
Platnost 5 let, možnost prodlou-
žení.

 B)  Karta hosta, zdarma při uby-
tování v regionu/partnerském 
podniku, služby jako u "A", zají-
mavější výše slev. Platnost 5 let, 
možnost prodloužení.

SK VIKTORIE, oddíl kopané, IČO: 631 55 419
Janov 504, 468 11 JANOV NAD NISOU, skviktorie.janov@seznam.cz

zakončena zábavou v restauraci Janov-
ské sokolovny.

Do nového ročníku soutěže 
2012/2013 jsme nastoupili s několika 
drobnými změnami v kádru. V prv-
ních kolech se několik hráčů Viktorie 
zranilo a z tohoto důvodu bylo velmi 
složité se scházet jak k tréninkům, tak 
i k zápasům. 9.místo v tabulce po pod-
zimní části je odrazem úzkého kádru 
a pokleslé morálky některých hráčů.

Během zimní přestávky nás čeká 
mnoho práce a úsilí na stabilizaci 
a doplnění hráčského kádru.

Janovský sport / Informace pro občany

 C)  Karta pro partnery sdružení. 
Platnost 5 let, možnost prodlou-
žení. Služby stejné jako u "A", ale 
s jinak defi novanými slevami. 
Partnerů se předpokládá cca 
100, uvažujeme max. o 200 kar-
tách typu "C" + 50% sleva na 
2 skipasy na 12 libovolných dnů.

• slevy poskytnuté na kartě budou 
v rámci regionu Jizerky unikátní

• karta se bude personifi kovat na 
penzionu

• členové Sdružení obdrží karty pro 
své hosty v rámci členského pří-
spěvku

• nutno ošetřit souhlas s marketin-
govým využitím údajů hosta

 – webshop - možnost prodeje 
nových karet Jizerky CARD, 
možnost prodeje

 – speciálních nabídek a balíčků 
služeb, možnost prodeje dár-
kových poukazů na služby

 – prodejní místa - informační 
centra Bedřichov, Jablonec, 
Tanvald, Albrechtice

JIZERKY 
SKIBUS

Popis
•  skibus určen pro lyžaře - sjezdaře 

i běžkaře

•  bezplatný pro hosty s Jizerky 
CARD a skipasem

•  možnost dopravy v rámci jednot-
livých ski areálů či mezi ski areály

•  pravidelná autobusová linka, zajiš-
ťuje Bus Line a.s.

Trasa
→ Janov nad Nisou Bobová dráha 
→ Janov nad Nisou Na rozcestí 
→ Bedřichov centrální parkoviště 
→ Bedřichov ski areál 
→ Bedřichov UKO 
→ Severák ski areál 
→ Maxov kostel 
→ Hotel Maxov 
→ Josefův Důl žel. stanice 
→ Josefův Důl sklárna 
→  Albrechtice ski areál 

Tanvaldský Špičák 1
→ Albrechtice Permon 
→  Albrechtice ski areál 

Tanvaldský Špičák 2

Jízdní řád Jizerky skibusu je k dis-
pozici na následující stranu.
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Nabídka zvýhodněných jízdenek v lyžařských areálech Severák a Bedřichov

Lyžařský 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.

Individuální nabídka sezónních karet s  foto 
(trvalé bydliště): 9:00 - 16:00 hodin

•  děti do 12 let (datum narození do 1. 11. 2000):
 1.000 Kč

•  mládež od 13 do 18 let (datum narození do 
1. 11. 1994): 2.000 Kč

Individuální nabídka sezónních karet s foto i na 
večerní lyžování (nepravidelné): 9:00 – 16:00 
a 17:00 – 20:00 hod.

•  děti do 12 let (datum narozeni do 1. 11. 2000): 
2.000 Kč

•  mládež od 13 do 18 let (datum narození do 
1. 11. 1994): 3.000 Kč

Novinka:  Jedna jízdenka je platná v areálech 
Bedřichov i Severák.

Všeobecné podmínky pro vydání zvýhodněných 
jízdenek pro děti, žáky a učitele: 

•  seznam žadatelů dle vyplněné tabulky č. 1 nutno 
předat na sekretariát Pražská 4200/20, Jablonec n. 
N. (vyplňuje a odevzdává příslušný obecní úřad)

•  handsfree karta musí být opatřena aktuální 
fotografi í - fotografování žadatelů dle seznamu 
bude provedeno v pokladně střediska, v provozní 
dny vždy po 14 hodině

•  hotové handsfree karty budou k odebrání přímo 
na pokladně střediska

•  platba za jízdenku se slevou proběhne přímo 
v pokladně

•  vratná záloha na handsfree kartu 100 Kč při 
odběru karty na pokladně

Pro obec Bedřichov bude fotografování a vydávání 
probíhat v pokladně Bedřichov Malinovka, po 
zahájení zimní sezóny v areálu.

Pro obec Janov n. N. a Hraničná bude fotografování 
a vydávání probíhat v pokladně Severák Hrabětice, 
po zahájení zimní sezóny v areálu.

Zvýhodněné lyžařské jízdenky
na zimní sezónu 2012/2013

Informace pro občany
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Pro letošní ročník byla připravena nová dvoukilomet-
rová trať pro mladší žáky a šestikilometrová pro starší žáky. 
Pro muže a ženy bez rozdílu věku byl připraven běh „Buď 
fi t“ s levnějším startovným, zúčastnilo se 274 závodníků. 
Další překvapení nepřipravili pořadatelé, ale KSS LK uzávě-
rou hlavní silnice a zřízením objížďky na Bedřichov kolem 
janovské sokolovny, a překvapilo nás i počasí – v pátek bylo 
slušně, v sobotu „sibérie“ a v neděli sluníčko! Dalším překva-
pením bylo odstoupení hlavního sponzora. Přesto všechno, 
si myslím, jsme vše dobře zvládli. Dokladem byla, i přes 

Janovských 11 a 19 km

nepřízeň počasí, větší účast startujících než v loňském roce. 
Na jedenáctikilometrové trati startovala v kategorii doroste-
nek i nevidomá Lenka Zahradníková s vodičem – ing. Petrem 
Záleským. Osobně před ní smekám. Nejvíc startujících bylo 
z Jablonce nad Nisou a okolí, následovala Praha, Středočeský 
kraj, Liberecký kraj, závodu se zúčastnila také desítka běžců 
z Německa a dva Poláci. Dieter Katzer, jeden ze zakladatelů 
naší akce, měl cestu do Janova nad Nisou dlouhou 720 km. 
Všem účastníkům patří poděkování a samozřejmě děkujeme 
i všem sponzorům a jejich zástupcům.  Ing. Pavel Záleský, 
Ing. Michal  Žižák, Mgr. Daniel David, starosta obce, dále 
Mgr. Petr Tulpa, náměstek primátora  Jablonce nad Nisou, 
Zuzana Kocumová, tajemník Sdružení organizátorů běžec-
kých závodů Ivo Domanský a Mgr. Jana Tomešová, ředitelka 
janovské školy, předávali ceny a poháry vítězům Mistrovství 
republiky v horském běhu. Při dekorování pomáhaly děti 
z místní školy. Ivo Domanský předával ceny bohužel napo-
sled, přišla zpráva, že náhle skonal. S poděkováním nesmím 
zapomenout na fi rmu Comp Net Systems s.r.o., která se již 
víc než dvacet let stará o zpracování výsledků závodů. Závě-
rem bych chtěl ještě jednou poděkovat všem pořadatelům, 
hlídkám, které stály na kontrolách a mrzly, kuchařkám ze 
Sportovního gymnázia v Jablonci nad Nisou, janovským 
a lučanským hasičům, obecní policii, horské službě, foto-
grafům, L. Doležálkovi ml. za poskytnutí azylu v restauraci. 
Věřím, že se zase všichni sejdeme na dalším, již 38. ročníku 
Janovských 11 a 19 km v sobotu 26. října 2013. Více podrob-
ností a zpráv na www.11a19.cz

Za kolektiv pořadatelů V. Zajíček.

Třicátý sedmý ročník tohoto závodu se uskutečnil v sobotu 27. října 2012 za přispění 143 dobrovol-
ných pořadatelů z Janova nad Nisou, Jablonce nad Nisou, Lučan nad Nisou i dalekého Berouna. 

Odpoledne plné soutěží pro děti, s opékáním buřtů bylo 
doplněno ukázkou techniky janovských, lučanských, pasec-
kých sborů dobrovolných hasičů, jabloneckých profesionál-
ních hasičů, ale také vodní a zdravotní záchranné služby. 
Velký zájem vzbudila ukázka psovodů z rýnovického náprav-
ného zařízení, kde psovodi se psi vyhledávali drogy v umís-
těné v autě a zavazadlech, předváděli ukázku zadržení pacha-
tele třeba v hořící cele. Profesionální hasiči z Jablonce provedli 
zásah při fi ngované dopravní nehodě se zraněním. Vzápětí 
museli odjet ke skutečnému požáru. Děti si odpoledne mohli 
užít v sedle koní či velblouda, na lanovce od autobusové 
zastávky na Berkajdu či v hromadě pěny od hasičů. 

Vím, že od této akce je již delší doba, ale chtěl bych touto 
cestou ještě jednou poděkovat za zajímavé odpoledne a těšit 
se na další akce konané na Janově.

Michal S.

Loučení s létem
Na konci prázdnin na Janově proběhlo loučení s létem, kde parta janovských dobrovolných hasičů 
dala dohromady akci do té doby zde nevídanou.

Janovský sport / Akce v Janově
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Nová socha, kterou pro Spolek 
přátel obce vytváří Ivan Dědek 
Šmíd, bude další postava hudebníka 
a vypadá to, že si v příštích letech 
i s vaším přispěním na dobrovolném 
vstupném poskládáme malý band.

Uvidíme se v Loučné na adventu

Kaplička v  Hraničné už je opra-
vená a zaplacená

Stejně jako loni bude první 
adventní neděle jedinou možností 
vidět Loučenský advent celý pohro-
madě, před druhou několik soch 

Letos připadá první adventní neděle a tedy začátek odpočítávání do Vánoc na neděli 2. prosince, 
kdy se nejpozději v pět odpoledne sejdeme v loučenském kostele sv. Josefa, abychom si společně 
s dětmi z janovské školy zazpívali koledy. Vítat vás budeme výbornou lučanskou vánočkou z Čes-
kého pekařství, kterou si budete moci na místě opět koupit.

odjede do nově opravené kapličky 
v Hraničné, kde budou trávit Vánoce. 

Budou to tam mít opravdu hezké, 
letos se povedlo dokončit i většinu 
úprav okolí (ještě plánujeme pose-
zení a infotabuli) a hlavně, budou ve 
vlastním, protože se povedlo celou 
akci záchrany kapličky letos doplatit. 

Největšími sponzory celé akce, 
tedy od projektové dokumentace 
přes výměnu střechy, opravu vněj-
ších i vnitřních omítek, položení ven-
kovní i vnitřní dlažby, odvodnění, 
výměny dveří až po instalaci mříží 
či žulové desky, suma sumárum za 
330.000 Kč byli Havax (100.000 Kč), 
Petr Horáček (80.000 Kč), Nadace 
Preciosa (50.000 Kč) a Nadace VIA 
(50.000 Kč). Zbytek získal Spolek od 
řady dalších drobných sponzorů 
a z pořádání svateb v loučenském 
kostele. Všem dárcům patří velké 
díky, protože je to velká paráda…no 
však uvidíte.

Bohaté vánoce už s předstihem
Na zážitky určitě, hned druhá 

adventní neděle se poveze na vlně 
rock´n ŕollu, ale nebojte, nebude to 
žádná velká divočina. Vždyť jaké je 
to pohlazení, když sám král roken-
rolu Elvis Presley zpívá „I'm dreaming 
of a white Christmas“.

Třetí adventní neděli si rezervo-
valy děti jablonecké zušky a protože 
jsou vánoce o dodržování tradic, tak 
i letos bude jejich vystoupení překva-
pením. 

A než dostane přímo na Štědrý 
den prostor Radek Jelínek, ponese 
se o čtvrté adventní neděli Loučnou 
zvuk banja, bez kterého se správný 
bluegrass neobejde. Ale protože 
bude do Vánoc zbývat poslední den, 
nebude o romantiku nouze.

David Jelínek
hlavní organizátor, koordinátor pro 
komunikaci a komunitní plánování
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