
číslo 1/2013 • ČERVEN 2013 
RADNICE

ZPRAVODAJ
JANOVSKÉ

ZPRAVODAJ
JANOVSKÉ

ZPRAVODAJ
JANOVSKÉ

ZPRAVODAJ
JANOVSKÉ

ZPRAVODAJ
JANOVSKÉJANOVSKÉJANOVSKÉ

ZPRAVODAJ
JANOVSKÉ

ZPRAVODAJ
JANOVSKÉ

ZPRAVODAJ
JANOVSKÉ

ZPRAVODAJ

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
opět se setkáváme prostřednictvím 
stránek Zpravodaje janovské radnice.

Je  tady  červen,  což  znamená,  že  se 
přiblížil čas Janovského jarmarku. Rád 
bych  Vás  jménem  všech  organizátorů 
pozval v sobotu 22. června na  tuto  již 
tradiční  slavnost.  Nezbývá  než  orga-
nizátorům popřát  hezké počasí  (zatím 
nám moc nepřeje) a Vám všem příjem-
nou zábavu.

Jistě  jste  již  zaregistrovali,  že  obec 
zpracovává nový Program rozvoje obce. 
Tento strategický dokument by měl určit 
priority, ke kterým by obec měla nasmě-
řovat svoje úsilí do budoucích let. Všem, 
kteří přispěli svými podněty a nápady, 
moc děkuji; ujišťuji Vás, že si všech při-
pomínek  (a  to nejenom těch kladných) 
vážíme  a  určitě  se  budeme  snažit  ne-

dostatky  napravit  a  klady  minimálně 
udržet.  S  výsledky  ankety  budete  po-
drobněji  seznámeni  i  v  tomto  čísle  Ja-
novského zpravodaje. 

Jednou z věcí, které Vás, ale i nás trá-
pí  nejvíc,  je  stav místních komunikací. 
Každý rok se snažíme alespoň nějakou 
místní komunikaci opravit. V letošním 
roce  to  bude  komunikace  v  Hraničné 
okolo penzionu Miláno k vysílači Euro-
telu a druhá, kratší v Loučné – tzv. Ital-
ská ulička. V současné době se připravu-
je výběrové řízení na zhotovitele těchto 
oprav a s realizací počítáme v měsících 
srpnu a září.

Protože se blíží konec školního roku, 
chtěl bych dětem popřát hezké vysvěd-
čení a příjemné prožití letních prázdnin. 
Rodičům  potom  přeji,  aby  s  výsledky 
svých dětí byli spokojeni a v případě, že 
se chystají na dovolenou, aby si  ji užili 
a příjemně  se  odreagovali  od běžných 
pracovních starostí.

Daniel David
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Informace pro občany

Prezidentské 
volby  

v Janově nad Nisou

Máme skoro půl roku od 
první přímé volby prezidenta. 
Zda to byla volba dobrá či ne, 
nechám na každém z vás. 

V  minulém  čísle  Zpravodaje 
jsem vám slíbila, že zveřejním 
výsledky volby v naší obci. Ve 
druhém  kole  voleb  zvítězil 
Karel Schwarzenberg. Obdržel  
62,94 %  hlasů.  Celkem  o  169 
hlasů  více  než  Miloš  Zeman, 
který  získal  37,06 %  Vašich 
hlasů. 

Volební  účast  v  Janově  nad 
Nisou byla velmi vysoká. Přišlo 
61,77 % voličů.

Zpravodaj janovské radnice, povoleno MK ČR E 17716, vydává Obec Janov 
nad Nisou, červen 2013, náklad 200 ks, výtisk zdarma, členové redakční 
rady a redaktoři: Renata Mádlová, Mgr. Jana Tomešová, Michal Surkov.  
Kontakt: podatelna@janov-n-n.cz.  Tiskne Jan Macek a Pavel Kusala, www.tiskem.cz

Výsledky dotazníkového šetření uspořádaného 
v rámci přípravy Programu rozvoje obce

V  rámci  šetření  uspořádaného  pro 
obyvatele  Janova  nad  Nisou  během 
února  bylo  shromážděno  celkem  93 
vyplněných dotazníků.   Všem, kteří se 
do ankety zapojili, děkujeme. Následuje 
stručné  shrnutí  hlavních  výsledků  šet-
ření.

První  otázka  byla  zaměřena  na 
zhodnocení  širokého  spektra  aspektů 
života  v  Janově.  Nejlépe  byly  hodno-
ceny  dopravní  obslužnost  obce,  mož-
nosti  sportovního  vyžití,  dostupnost 
základního  a předškolního vzdělávání, 
péče obce o své prostředí, vedení obce. 
Spíše  kladné  ohlasy měly  dále  vzhled 
obce  a  jeho  údržba,  dostupnost  vzdě-
lávacích příležitostí, mezilidské  vztahy, 
nabídka volnočasových aktivit pro děti 
a mládež, informovanost o dění v obci, 
kvalita  základního  a  předškolního 
vzdělávání.  Lehce  negativní  pohled 
převládal  u  dostupnosti  služeb  v  obci, 
kvality  místních  komunikací,  dostup-
nosti  zdravotnických  služeb,  kultur-
ního  a  společenského  života.  Celkově 
nejhorší mínění mají místní o podmín-
kách pro podnikání a dostupnosti pra-
covních příležitostí v obci.

Otevřená otázka na chybějící služby 
přinesla  řadu  nejrůznějších  odpovědí. 
Nejčastěji  dotazovaní  zmiňovali  různé 
komerční  obchody  či  služby,  přede-
vším v rozsahu, který zde byl předtím, 
než  byly  původně  v  místě  dostupné 
obchody  vlivem  rostoucí  konku-
rence  postupně  zrušeny  (celkem  23x) 
a  lékárnu  (celkem  18x),  dále  se  potom 
řešily také informační centrum, banko-
mat, provozní doba pošty, kulturní akce, 
rozsah  zdravotnických  služeb.  Další 
varianty byly uváděny spíše jednotlivě.

Cestovní ruch je občany vnímán pro 
obec jako velmi významný, téměř 90 % 
odpovědí tvořily kladné varianty.

Informace  o  dění  v  obci  si  lidé  na 

webových  stránkách  vyhledávají  spíše 
občas,  30  %  dotázaných  tento  zdroj 
nevyužije  vůbec  (včetně  těch,  kteří 
nepoužívají internet).

Ochotu přispět  k  rozvoji  obce  vyjá-
dřilo  70  %  respondentů.  Nejčastěji  by 
se zapojili do organizace kulturních či 
společenských aktivit.

Přednostní  právo  na  přidělení 
finančních  prostředků  má  dle  názoru 
obyvatel  obce především  rekonstrukce 
místních  komunikací.  Pozornost  by  si 
potom zasloužily  i  zřízení  dalších pro-
vozoven  obchodu  a  služeb,  podpora 
bytové  výstavby  a  dobudování  tech-
nické  infrastruktury,  péče  o  veřejnou 
zeleň a prostředí v obci, dále rozvoj ces-
tovního ruchu a podpora společenských 
a sportovních aktivit.

Na  závěr  dotazníku  byl  zařazen 
prostor  pro  další  náměty,  připomínky 
či  komentáře.  Sešlo  se  zde mnoho  růz-
ných  podnětů  –  možnosti  vyjádřit  se 
nad  rámec  položených  otázek  využilo 
46 osob, které zde často uvedly více než 
jednu  myšlenku.  Jednalo  se  zejména 
o  tipy  na možná  zlepšení,  návrhy  roz-
vojových projektů a vyjádření nespoko-
jenosti (avšak méně často i spokojenosti) 
s  určitými  skutečnostmi.  Náměty  zde 
uvedené byly opravdu pestré – z důvodu 
jejich vysokého počtu zde nebudou uve-
deny  všechny.  Nejčastěji  se  opakující 
zmínky  se  týkaly  třídění  a  likvidace 
odpadů  (nevyhovující  systém,  chybě-
jící kontejnery na textil či jiné, skládky), 
provozní  doby  pošty,  návrhů  různích 
dopravních opatření (kontrola rychlosti 
v  Loučné,  přechod  u  pošty,  parkování 
u  školky,  stezka  podél  hlavní  silnice). 
Opakovaně se objevily i výtky k zimní 
údržbě  komunikací,  nedostatečnému 
rozsahu autobusových  linek a ke  zhor-
šené kvalitě ovzduší v údolí způsobené 
vytápěním nekvalitními topivy. 

Veškeré  poznatky  shromážděné 
z dotazníků vyplněných v  rámci usku-
tečněného  šetření  byly  využity  při 
formulaci  návrhové  části  Programu 
rozvoje obce. Týká se to především pod-
nětů  zaznamenaných  mimo  předem 
připravené  odpovědi  na  jednotlivé 
otázky – samozřejmě však pouze  tako-
vých, které lze ze strany obce ovlivnit.

Momentálně probíhá tvorba posled-
ních  kapitol  programu  rozvoje  obce. 
Poté, co bude dokument jako celek pro-
jednán  a  schválen  pracovní  skupinou, 
uskuteční  se  jeho  veřejné  projednání. 
Termín  není  prozatím  znám,  bude  ale 
s dostatečným předstihem uveřejněn na 
webových stránkách obce.

V letošním roce se obec pustila do přípravy nového strategického dokumentu zaměřeného na konkreti-
zaci priorit jejího rozvoje – programu rozvoje obce. Součástí tohoto procesu je také komunikace s veřej-
ností. Prvním krokem proto bylo dotazníkové šetření, které zjišťovalo pohledy a názory místních na různé 
stránky života v Janově. Následně byl koncept programu rozvoje obce představen občanům při prvním 
veřejném projednání.
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Poprvé v roce 2013 přináším zprávy z jednání Zastupitelstva naší obce. Poslední informace byla 
z jednání v listopadu 2012.

 •  V  prosinci  na  10.  zasedání  byly 
schváleny  termíny  jednání na první 
pololetí  roku  2013,  usnesením  číslo  
84/2012  ZO  schvaluje  rozpočtové 
provizorium ve výši 2.000.000,- Kč na 
krytí  nejnutnějších  výdajů  do  doby 
schválení rozpočtu na rok 2013.

 •  Usnesením  č.  88/2012  schválilo  ZO 
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012.

 •  Na  1.  jednání  30. 1. 2013  zřídilo  ZO 
usnesením  č. 2/2013  v  rámci  Pro-
gramu  prevence  kriminality  pra-
covní  skupinu  prevence  kriminality 
ve  složení  –    manažer  Aleš  Fiala  – 
strážník    obecní  policie  Janov  nad 
Nisou, Lukáš Ruth – vedoucí obvod-
ního  oddělení  Policie  ČR  Jablonec 
nad Nisou  – Mšeno,  Vratislav  Lelek  
-  strážník  obecní  policie  Janov  n.N., 
Daniel  David  –  starosta  obce  Janov 
n.N., Petr Šmaus – starosta obce Bed-
řichov.

 •  Usnesením  č. 3/2013  schválilo  ZO 
podání  žádosti  o  financování  pro-
jektu  situační  prevence  v  rámci  pro-
gramu  prevence  kriminality  v  roce 
2013  pro  obec  Janov  n.N.  .  Název 
tohoto projektu  je „Janov nad Nisou 
– kamera“.Také usnesení č. 4 /2013 se 

týká tohoto projektu – ZO souhlasí se 
spoluúčastí ve výši min. 10%.

 •  Usnesením  č.  5/2013  ZO  schvaluje 
Plán preventivních aktivit obce Janov 
n.N. na léta 2013-2014.

 •  Usnesením č. 6/2013 byl schválen roz-
počet obce Janov n. N. 

 •  Dalším  důležitým  usnesením  bylo 
usnesení  č. 8/2013  kterým ZO  schvá-
lilo záměr zpracovat Program rozvoje 
obce Janov n. N. Dále způsob zpraco-
vání , metodiku a pracovní skupinu.

 •  Na  únorovém  zasedání    27. 2. 2013 
vzalo  ZO  na  vědomí  informace 
o  „Sdružení  pro  rozvoj  cestovního 
ruchu v Jizerských horách“.

 •  Na  jednání  27. 3. 2013  schválilo  ZO 
usnesením  č.  15/2013  výsledek  hos-
podaření příspěvkové organizace ZŠ 
a  MŠ  Janov  n. N.  za  rok  2012.  Dále 
souhlasilo  s  převedením    zlepše-
ného výsledku hospodaření. Část ve 
výši   Kč 47.952,16 kČ   do rezervního 
fondu a druhou část ve výši 71.892 Kč 
do  fondu  reprodukce majetku  školy. 
Částku 25.477 Kč z fondu reprodukce 
majetku školy zřizovateli školy. 

Zprávy z jednání Zastupitelstva naší obce

 •  Usnesením  č.  16 /2013  Schválilo ZO 
účetní výkazy  za rok 2012 -Rozvaha- 
bilance, Výkaz zisku a ztrát a účetní 
výkaz  Příloha  ZŠ  A  MŠ  Janov  n. N. 
p.o. Dalším usnesením  schválilo ZO 
stejné  účetní  výkazy  za  Obec  Janov 
nad Nisou.

 •  Náklady  na  vodné  v  roce  2012  ve 
výši 46,41 Kč/m3  a náklady na stočné 
v  roce  2012  ve  výši  42,74 Kč/m3  ZO 
schválilo usnesením č. 18/2013. 

 •  Usnesením  č. 19/2013 byla schválena 
cena vodného a stočného na rok 2013. 
Stanovená cena - vodné 46,50 Kč/m3 
a stočné 42,80 Kč/m3. 

 •  Na 4. zasedání  ZO souhlasilo usnese-
ním č. 22/2013 se vstupem obce Janov 
nad  Nisou  do  Sdružení  pro  rozvoj 
cestovního ruchu v Jizerských horách. 

 •  Další  usnesení  se  týkala  pozemků. 
č. 28/2013 projednalo ZO  zprávu poři-
zovatele Územního plánu  Janov n. N. 
o dalším postupu  při jeho pořizování.

 
 •  Usnesením  č.  29/2013  schválilo 
podání  žádosti    pod  názvem  „Vodo-
vod a kanalizace Janov n.N. – dotace 
na úroky 2013“ do Dotačního fondu.

Informace pro občany

Člověku  je  z  toho  smutno.  Kolem 
svého  domu  si  většina  z  nás  uklidí, 
ale  kdo  bude uklízet  ostatní.  Zase  to 
zůstalo na naší  „Obecní partě“. Kluci 
každý týden vyčistí ty nejhorší úseky, 
ale  věřte,  je  to  práce,  která  nikdy 
nekončí.  Jeden  den  uklidíte  a  večer 
vám  tam nějaký  rádoby kamarád při-
praví další nadílku. Asi má strach, aby 
se chlapci nenudili. 

Děti z místní školy jsou také pěkná 
kvítka.  Poházené  ovoce,  jogurty,  ple-
chovky od  energetičáků. Nedá  se  nic 
dělat,  pořádek  dělá  přátele,  proto  je 
učitelé  na  Den  Země  vzali  a  prošli 

Zamyšlení
No sláva, skončila. Zima si nás letos opravdu vychutnala. Když konečně zvítězilo jaro, čekala nás opět 
spousta práce.  Hromady odpadků kolem silnic, na loukách i v lese. Černé skládky, které odkryl tající sníh. 

s  nimi  nejen  okolí  školy.  Musím  říci, 
že  toho  letos  nasbírali  opravdu  dost. 
Jen  škoda,  že  to  dlouho  čisté  nevydr-
želo. Nevím proč, asi je to pro mě moc 
složité,  ale  opravdu  nerozumím  těm, 
kteří z okénka  jedoucího auta vyhodí 
sáček  s  odpadky.  Vždyť  na  každém 
pomyslném  rohu  je  odpadkový  koš. 
Vím,  není  to  problém  jen  naší  obce, 
hory  odpadků  se  válí  podél  cesty do 
Liberce, ale  i  jinde. Záleží na každém 
z  nás,  jestli  budeme  mít  zavřené 
oči  když  bude  někdo  odhazovat 
odpadky,  nebo  ho  opatrně  oslovíme 
a pokusíme se mu to vymluvit. 
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Koťata informují

KOŤATA v roce 2013 

V lednu  nám  chyběl  sníh  a  dětem 
se odložil lyžařský výcvik do týdne od  
21. do 25. 1. 2013.

Na výcvik s dětmi jezdila p.učitelka 
Krykorková Eva, která se střídala s p.uč.
Voháňkovou  Ivou. Na sjezdovce pomá-
hala  s  dětmi  p.uč.  Trojáková  Patricie. 
Ta  nastoupila  za  p.učitelku  Doškovou 
Janu  od  ledna do  naší MŠ.  Letos  bylo 
přihlášeno  na  lyže  hodně  dětí  a  tak 
každá  ruka,  která  pomáhala  při  oblé-
kání, byla vítaná. Jako každý rok nám 
pomáhala  p.školnice    Střižíková  Vero-
nika nejen s oblékáním dětí, ale starala 
se i o sušení věcí po lyžování. 

V únoru  nás  čekal  „maškarní kar-
neval“,  který  probíhal  celé  dopoledne 
19. 2. a některé masky byly opravdu ori-
ginální.  Tento  měsíc  byl  také  zahájen 
pro předškoláky plavecký výcvik v jab-
loneckém  bazénu.  Děti  odjížděly  auto-
busem již 7,45 hodin z Janova společně 
se školáky a vracely se na 11,00 hodinu 
do  školky.  Rádi bychom poděkovali 
paní Zavadilové, která darovala 
dětem sladkosti, které děti dostávaly 
na doplnění energie po plavání.

Na březen  jsme  měli  objednanou 
pani  Čemusovou  s  pohádkou  „Karne-
val  zvířátek“.  Děti  i  p.  učitelky  se  na 

tato  představení  vždy moc  těší  a  opět 
byli všichni nadšeni. 

Jako  již  každý  rok  jsme  si  pro děti 
a rodiče připravili na 19. 3. „Velikonoční 
dílničku“, kde si 

i  letos  vyrobili  dvě  velikonoční 
dekorace  domů.  Pracovalo  se  s  papí-
rem,  pastelkami,  nůžkami,  lepidlem 
a drátkem. Do třídy starších dětí  přišel 
„Velikonoční  zajíček“  a  podaroval  je 
pastely  na  kreslení  –    za  toto  překva-
pení  děkujeme  p.  Saskové.  Na  konec 
tohoto měsíce bylo pro děti objednáno 
poučné  vystoupení  se  psy    -    děti  se 
seznámily  s  výcvikem psů,  dozvěděly 
se co se smí-nesmí, jak zacházet s cizím 
psem,  …  Pro  nepříznivé  počasí  se 
muselo  vystoupení  uskutečnit  uvnitř 
MŠ ve třídě starších dětí, ale i přes tuto 
změnu,    představení  zaujalo  všechny 
děti ze školky.

Duben,  měsíc  který  si  dělá  z  nás 
všech  legraci  svými  změnami  počasí, 
byl  pro  mnoho  dětí  měsícem  důleži-
tým. Měsícem,  kdy  je  čekal  „zápis  do 
MŠ“ a tím důležitým dnem byla středa 
10. 4. 2013.  Zároveň  to  byl  den,  kdy  si 
mohly  se  svými  rodiči  prohlédnout 
naší MŠ a podívat se i na kamarády, jak 
ve školce pracují, jak si hrají a mohly se 
i do hry zapojit.   K zápisu dorazilo 21. 
dětí  a  všechny  děti  byly  do  mateřské 
školy přijaty. 

Po vánočních prázdninách se děti vrátily do mateřské školy a  čekalo na ně 
překvapení – nové lino v  dětských šatnách. Naplánované položení lina se 
vydařilo a šatny tak voněly novotou.

Představení  „Krejčík  Honza“  bylo 
naplánováno na 19. 4. a děti si s hlavní 
postavou v sále Eurocentra zopakovaly, 
co se smí a nesmí, co se  musí, co je slušné 
a  neslušné, …….  Společně  si  zazpívali 
a  krejčík  Honza  je  všechny  nakonec 
pohladil  kouzelnou  rukavicí,  která 
mění  zlobivé  děti  v  hodné.  Poslední 
akcí  v  tomto  měsíci  bylo  výchovné 
představení o třídění odpadu tzv. „Byla 
jedna hora“ – představení bylo pro děti 
poučné a zároveň zajímavě zpracované 
do pohádky proložené písněmi a hrou 
na kytaru. Měsíc duben jsme zakončili 
focením dětí se slušivými klobouky.

A jdeme do finále – co nás čeká? 
Nejkrásnější  měsíce – květen a červen. 
Pro  děti  je  připraveno  ještě  mnoho 
zajímavých  akcí:  pohádky,  celodenní 
i půldenní výlet, besídka pro maminky, 
focení,  oslavu  MDD,  …  Největší  akcí 
v  naší mateřské  škole  je  akce  pro  děti, 
které  v  září  nastupují  do ZŠ.  Pro  tyto 
děti  a  jejich  rodiče  máme  připravený 
program „Pasování na školáky“, které 
je spojeno se spaním dětí v MŠ. 

Nakonec bych ráda poděkovala 
všem rodičům, kteří se zapojili do 
sběru papíru a petlahví. Za finanční 
odměnu (za tento sběr) je již pro děti 
objednána sedací souprava do třídy 
starších dětí.

Krykorková Eva, zástupce ředitele pro MŠ

Informace pro cestující MHD
V Jablonci nad Nisou budou od začátku měsíce června 2013 přečíslo-
vány všechny linky městské hromadné dopravy. 

K přečíslování  bude docházet  postupně  tak,  aby  k datu  1.  září  2013  byly 
všechny  provozované  linky  přečíslovány  na  100  řadu  (linka  č. 1  =  101  atd.) 
a navázalo se tak na již zavedený integrovaný systém dopravy IDOL. Vylepené 
jízdní řády se stávajícím označením linky (číslo 1, 2, 3…) zůstávají stále v plat-
nosti až do 31. 8. 2013. 

Současně  s  vyhlášením  a  vylepením  nových  jízdních  řádů  platných  od 
1. září 2013 bude sjednocen také jejich formát na jednotnou velikost A5. 

Zároveň  se  změnou  formátu DPMLJ  zavádí  pro  své  zákazníky  umístění 
trendových QR kódů na všechny nové zastávkové jízdní řády v síti MHD v Jab-
lonci nad Nisou a na jízdní řády umístěné na webových stránkách DPMLJ www.
dpmlj.cz. QR kódy se v současné době již od 1. dubna 2013 používají na jízdních 
řádech v sousedním Liberci, kde rozšíření služeb QR kódem umožňuje cestují-
cím získat informace o jízdním řádu MHD pomocí tzv. chytrých telefonů.
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CENÍK NA ÚSECÍCH osoby�nad�15�let�����děti�6-15�let����������děti�0-6�let����jízdní�kolo,�zvířata,�zavazadla
Jablonec�n.�N.�-�Turnov 30,- 20,- zdarma 20,-
Jablonec�n.�N.�-�Bedřichov 25,- 15,- zdarma 20,-
Liberec�-�Bedřichov 25,- 15,- zdarma 20,-
Liberec�-�Turnov 40,- 25,- zdarma 20,-
Turnov�-�Bedřichov 40,- 25,- zdarma 20,-

1 ** 3 *** 5 * 7 9 13 Zastávky 2 4 * 6 8 10

... 9:35 9:35 11:35 13:35 ... ��Liberec,Moskevská� 9:25 9:25 11:20 13:20

... 9:40 9:40 11:40 13:40 ... ��Liberec,Tržní�nám.� < < | |

... 9:46 9:46 11:46 13:46 ... ��Liberec,Březová�alej� 9:16 9:16 | |

... 9:51 9:51 11:51 13:51 ... ��Liberec,Starý�Harcov,střelnice� 9:11 9:11 | |

... 9:56 9:56 11:56 13:56 ... ��Liberec,Rudolfov,Česká�chalupa� 9:06 9:06 | |

... 10:10 10:10 12:10 14:10 ... ��Bedřichov� 9:00 9:00 11:00 13:00

... | | | | ... ��Janov�n.Nisou,hotel�Praha� 8:47 8:47 10:47 12:47

... | | | | ... ��Jablonec�n.Nisou,Janovská�Silka� 8:42 8:42 10:42 12:42

... | | | | ... ��Jablonec�n.Nisou,Mšeno,škola� 8:37 8:37 10:37 12:37

8:45 10:25 10:25 12:25 14:25 15:45 ��Jablonec�n.Nisou,Pražská� 8:30 8:30 10:30 12:30 17:00

8:50 ... ... ... ... 15:50 ��Jablonec�n.Nisou,Kokonín,pošta� 10:16 16:56

8:59 ... ... ... ... 15:59 ��Pulečný,Kopanina,rozhledna� 10:06 16:46

9:05 ... ... ... ... 16:05 ��Jenišovice� 9:57 16:37

9:10 ... ... ... ... 16:10 ��Turnov,Terminál u žel.st. 9:50 16:30

CYKLOBUS
530210�Jablonec�n.Nisou�-�Turnov�-�Bed ichov�-�Liberecř

.5. .201Provoz:��4 -�30.9 3�-�soboty,�neděle�a�svátky
*Provoz:�1.7.�-�31.8.2013�-�pracovní�dny www.busline.cz�-�tel. 481�368�701

P 19
**�V�Turnově přestup�na�Vyskeř a�Jičín�(670001)
***�Na�Bedřichově přestup�na�Jizerku�(530211)

očet�přepravovaných�osob�s�koly�je�omezen�na

Comfort�in Time

Uznávány�jsou�jízdenky�LIBNET+,�LIBNET5+,�LIBNET�Kolo�a�celodenní�jízdenka�pro�jízdní�kolo�vydaná�dle�tarifu�IDOL

1 3 5 Zastávky 2 4 6

9:30 ... ... ��Jablonecn.Nisou,Pražská ... ... 19:15

9:37 ... ... ��Jablonecn.Nisou,Mšeno,škola ... ... 19:08

9:42 ... ... ��Jablonecn.Nisou,JanovskáSilka ... ... 19:03

9:47 ... ... ��Janovn.Nisou,hotel Praha ... ... 18:58

10:10 ... ... ��Bedřichov ... ... 18:50

10:20 ... ... ��Janovn.Nisou,Hrabětice,kaplička ... ... 18:35

10:30 ... ... ��Josefův Důl,žel.st.�� ... ... 18:25

10:35 ... ... ��Albrechticev Jiz.h.,pošta ... ... 18:20

10:45 ... ... ��Tanvald,Terminál užel.st.�� ... ... 18:10

10:55 ... ... ��Desná,centrum ... ... 18:00

11:05 ... ... ��Desná,ČernáŘíčka,uŠvýcar ... ... 17:55

*11:08 ... ... ��Desná,Souš ... ... <

11:10 ... ... ��Kořenov,Polubný,kostel ... ... 17:50

< 14:00 16:00 ��Kořenov,žel.st.�� 13:45 15:45 17:45

11:30 14:15 16:15 ��Kořenov,Jizerka 13:30 15:30 17:30

* spoj zastavujejenprovystupování

Kapacita�cyklobusu�19�cestujících�s�jízdními�koly.���-��Děti�(6-15�let)�=�poloviční�jízdné��-��Kolo,zvíře,zavazadlo�=�20,-�Kč
Více�informací�o�cyklobusech�na�stránkách�www.ceskycyklobus.cz.

CYKLOBUS�-�JIZERKA
530211 ř -�Jos.�Důl�-�Tanvald�-�Desná�-�JizerkaJablonec�n.Nisou�-�Bed ichov

Provoz:��4.5.�-�30.9 3�-�soboty,�neděle�a�svátky.201
www.busline.cz�-�tel. 481�368�701

Spoj�1�směrem�na�Jizerku�vyčká�v�Bedřichově příjezdu
spoje�530210/3�od�Liberce�(odjezd�z�Liberce,
Moskevské�v�9:35)�-�cestující�při�přestupu�doplatí�pouze
jízdné�za�osoby�(poplatek�za�kolo/zavazadlo/zvíře�bude
uznán�už z�autobusu�od�Liberce).
Na�lince�neplatí�tarif�IDOL,�ale�ceník�jízdného�stanovený
dopravcem.�Uznávány�jsou�jízdenky�LIBNET+,�LIBNET5+,
LIBNET�Kolo�a�celodenní�jízdenka�pro�jízdní�kolo�vydaná
dle�tarifu�IDOL.

Ceník linky 530211

Jablonec n. N. - Jizerka

Jablonec n.N.,

Mšeno,škola

Jablonec n.N.,

Janovská Silka

Janov n.N.,

hotel Praha
Bedřichov

Hrabětice,

kaplička

Josefův Důl,

žel.st.

Albrechtice,

pošta

Tanvald,

Terminál

u žel.st.

Desná,

centrum

Černá Říčka,

u Švýcar
Souš

Jabl. n.N.,Pražská 10 10 10 25 30 40 50 50 50 60 60

Jablonec n.N., Mšeno,škola 10 10 25 30 30 40 50 50 50 60
Jablonec n.N., Janovská Silka 10 10 25 30 30 50 50 50 50
Janov n.N., hotel Praha 10 10 30 30 50 50 50 50
Bedřichov 10 10 25 30 30 50 50
Hrabětice,kaplička 10 10 30 30 30 40
Josefův Důl, žel.st. 10 25 25 30 30
Albrechtice, pošta 10 10 25 30
Tanvald, Terminál u žel.st. 10 10 10
Desná, centrum 10 10
Černá Říčka, u Švýcar 10
Souš

Polubný,kostel

Kořenov,žel.st.

Kořenov, Jizerka

Polubný,

kostel

Kořenov,

žel.st.

Kořenov,

Jizerka

60 60 60

60 60 60

60 60 60

50 50 60
50 50 50

50 50 50

30 30 50
30 30 40

25 25 30

10 10 30
10 10 25

10 10 10
10 10

10

Comfort�in Time
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Pár postřehů Obecní policie  
listopad 2012 – květen 2013

Zdravíme opět po nějakém čase Janováky ze služebny obecní policie. 

Loňského listopadu se nám v rajonu 
událo  několik  krádeží.  V  Hraničné  se 
pachatelé vloupali do nástrojařské dílny, 
kde  odcizili  spoustu  nářadí  a  horská 
kola  v  nemalé  hodnotě.  Tito  lumpové 
byli  poměrně  organizovaní,  jelikož 
si  lup  schovali  v  noci  v  lese  nedaleko 
místa  činu  a  druhý  den  odvezli  bílou 
dodávkou.  Další  krádež  se  udála 
v  Loučné  u  stavidla,  kde  pachatelé 
odcizili 100 metrů kabelu od elektrické 
centrály firmě, která pracuje na vodním 
díle. Koncem listopadu při noční službě 
byl spatřen bílý Fiat Tipo, který v 02:00 
hodin  zaparkoval  na  louce  za  chalu-
pou  nedaleko  kapličky  na Hraběticích. 
Mladík  byl  naší  hlídkou  v  tuto  dobu 
značně  překvapen  a  pokusil  se  o  zmi-
zení, ale neúspěšně. Následnou lustrací 
bylo  zjištěno,  že  jeho  zájmová  činnost 
jsou zejména auta. Jelikož svoji činnost 
nestačil  rozvinout,  nebylo  ho  za  co 
“sebrat“. Později  jsme zjistili,  že mladík 
zřejmě také holduje fetu. 

O  nálezu mrtvého  novorozence  na 
Královce jste zajisté slyšeli mnohé. Naší 
hlídku v tyto dny bombardovalo množ-
ství TV stanic a snažili  se z nás vytáh-
nout nějaké  informace. Policie však na 
tento  choulostivý  případ  vydala  infor-
mační embargo. Další podrobnosti  jste 
se dověděli  až v TV zprávách po uvol-
nění některých okolností. 

Začátkem  prosince  2012  se  nám 
v  Loučné  u  Jiskry  objevil  modrý  VW 
Golf,  který  přerazil  lampu  veřejného 
osvětlení a poškodil stojící vozidlo. Bylo 
zjištěno,  že  Golf  je  odcizený  majiteli  
ze Semil. 

Také  starého  myslivce  Vojtu 
Janouška z Karlova nám dva mladí lum-
pové okradli. Vloudili se mu do chalupy 
a  chtěli  údajně  koupit  mléko,  později 
pan  Janoušek  zjistil,  že  mu  zmizela 
z chodby motorová pila. 

Nepříjemný  nešvar  jsou  také 
“závodníci“  se  silnými  auty,  kteří  řádí 
mezi Hraběticemi a Bedřichovem, když 
napadne  sníh.  Přítomnost  naší  hlídky 
jim  většinou  akce  překazí,  ale  oni  se 
přesunou  k  Maxovu,  Karlovu,  či  na 
Českou chalupu, mimo náš rajon. 

Hezké  prosincové  dny  přilákaly 
davy návštěvníků a pro nás znamenaly 
řešení dopravních kolapsů v okolí  par-

kovišť a lyžařských středisek. Naše neu-
stálá  přítomnost  zejména  o  víkendech 
po  celou  zimu  a  informování  obsluhy 
na  parkovištích  zajistila  další  výrazný 
pokles  krádeží  a  vyhnání  zlodějů. 
6.1.2013 byl odcizen od chaty AHOJ spe-
ciální  přívěs  na  zimní  horská  kola.  Po 
intenzívním pátrání, zjišťování nových 
skutečností a spolupráci s policií ČR byl 
vlek  po  pár  dnech  nalezen,  tedy  zadr-
ženi pachatelé i s lupem. V tomto nám 
velice pomohl i kamerový systém. 

Jaký  je mazec  kolem  Jizerské  pade-
sátky  všichni  dobře  znáte.  Nás  stráž-
níků  se  kromě  jiného  týká  hlavně 
doprava.  Letos  pomáhali  dopravu 
v  celém  Bedřichově  zabezpečovat  naši 
janovští  HASIČI.  Z  našeho  pohledu 
nelze  říct  nic  jiného,  než  luxus,  jistota 
a bezpečnost! Napadá nás jediné, jak to 
bylo možné někdy dělat bez nich ?! 

V březnu jsme zaznamenali několik 
vloupání do vozidel, a to u Elišky a na 
Hraničné.  Pachatelé  rozbili  okna,  vytr-
hali autorádia a ukradli i bezcenné věci. 
Tito  gauneři  byli  po  naší  spolupráci 
s  PČR  zadrženi  při  neúspěšném  lupu 
v Tanvaldě a přiznali krádeže i u nás. 

Zaznamenáváme  také časté žádosti 
o  pomoc  řidičů  MHD,  kterým  cikáni 
vyhrožují zabitím nebo sbitím, když  je 
řidiči nechtějí vozit na falešné průkazky 
ZTP s přelepenými fotkami. Zřejmě jim 
naše ubohé sociální dávky na lístky do 
autobusu nestačí. 
…  a  s  jarem  problémy  s  tímto  etni-

kem přibývají. O  janovských čarodějni-

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 

cích si  jeden obyvatel “Pizzerie“ potře-
boval vybít své přirozené pudy, proto si 
odběhl k sokolovně a udeřil do obličeje 
mladíka z Janova a utekl. Květen začal 
stížnostmi na malé cikány z “Pizzerie“, 
kteří  fyzicky  napadají  děti  jdoucí  ze 
školy. Učitelé nám popisují,  jak si malí 
chlapci  kryjí  rozkroky  před  kopáním! 
Následně  nám  je  oznámeno,  že  cikán-
ské děti kopou do vrat garáží pod rad-
nicí. Jde snad o nějaké trestné výpravy, 
či jejich přirozenost?

Opět se množí  i  stížnosti  řidičů na 
malé děti cikánů na vozovce, bez zájmu 
rodičů. Ti si hoví v klidu doma. Samo-
zřejmě zákonná odezva z naší strany je 
vykonávána, jak je to jen možné. 

Kolem čarodějnic byly odcizeny dvě 
vozidla  Škoda  Octavia,  a  to  na  Vyše-
hradu a na Velkém Semerinku. U obou 
případů si někteří svědci vzpomněli, že 
slyšeli v době krádeže, zhruba po 01:00 
hodině jezdit v okolí motorku. Existuje 
tedy  domněnka,  že  pachatelé  k  typo-
vání  a krádežím vozidel motorku pou-
žívají. 

Ve  středu  15.  května  byl  po  ozná-
mení  zadržen  na  Vyšehradu  pachatel, 
který se vloupal do objektu. Své vozidlo 
si  schoval  v  lese  nedaleko,  aby mohol 
svůj  lup  odvézt,  leč  vaše  všímavost 
opět zachránila spoustu majetku. Bylo 
zjištěno, že  tento  lupič má v minulosti 
na svědomí loupežné přepadení banky. 
Tedy dobrý úlovek! 
…  a  opět  nešťastný  pan  Janoušek! 

Tentokrát narazil na podvodníky, kteří 

Obecní policie
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mu  nejdřív  nabízeli  na  prodej  moto-
rové  pily.  Když  nekoupil,  později  při-
jeli jiným autem a žena žádala vodu do 
svého auta a ostatní z její party mu odci-
zili z domu 40 tisíc korun. Pachatelé byli 
údajně rusky mluvící cizinci. 

Tuto  zimu  jsme  prováděli  časté 

kontroly objektů po celém rajonu. Sníh, 
nesníh, den či noc. Zloději si toho museli 
všimnout,  jelikož  počet  vyloupených 
chalup je velmi malý! 

To byl malý výběr lumpáren, které se 
v našem rajonu udály. Velmi děkujeme 
za Vaše informace a včasná upozornění 

na nepravosti a podezřelé osoby či vozi-
dla v našem Janově. Jsme spokojeni, že 
tento stav má vzestupnou tendenci a to 
dokazuje, že jsme “JEDNA PARTA“. 

S pozdravem Vaši strážníci
Vráťa a Aleš

Zpráva o činnosti SDH Janova nad Nisou
za první pololetí roku 2013

Dobrý den, dovolte mi, abych vás seznámil s činností naší jednotky za uplynulé období. Od začátku 
roku má naše jednotka za sebou čtyři ostré výjezdy. V prvním případě se jednalo o čerpání vody ze 
sklepních prostor na chatě AHOJ. Na tuto událost jsme byli povoláni Krajským operačním střediskem 
v 05:00 hod. Dále naši členové zasahovali u požáru altánu na Bedřichově a u dvou dopravních nehod 
osobních vozidel, i  tyto výjezdy byly v  nočních hodinách.  U  všech událostí jsme spolupracovali 
s jednotkou HZS Jabloncem nad Nisou. Touto cestou bych chtěl poděkovat za obětavost a nasazení 
členům naší jednotky, kteří dojíždějí na tyto události z Jablonce nad Nisou.

Naše  činnost  ale  nespočívá  pouze 
ve  výjezdech,  ale  také  v  odborné  pří-
pravě našich členů jednotky. Například 
máme  za  sebou  16  hodin  cyklického 
školení  velitele  jednotky  a  velitelů 
družstev a 8 hodin školení strojníků. 

Také  jsme  se  podíleli  na  přípravě 
a pořádání pálení čarodějnic. Pro vaši 
představu, hranice byla vysoká 4,90 m 
a  stavěli  jsme  ji  7  hodin.    I  přesto,  že 
počasí  nebylo  úplně  ideální,  tak  vaše 
účast byla hojná a to je největší poděko-
vání za vynaloženou námahu.

A jak začíná naše sportovní družstvo 
v roce 2013?

Jak  již víte,  tak  závodní  tým ukon-
čil sezonu 2012 velmi kladně a zároveň 
s  grácii.  V  roce  2012  se  členové  sna-
žili,  zdokonalovali  a  nakonec  ukon-
čili  závodní  sezonu  rozloučením  se 
sponzory. A jak vkročili do roku 2013? 
Zdálo by se zřejmé, že družstvo bude 
pokračovat v loňském duchu, ale zdání 
klame. V týmu nastalo pár změn, které 
stojí za to, aby se je lidé dozvěděli. Dá 
se  říct,  že  se  nezměnila  technika  či 
vybavení  družstva,  ale  samo  o  sobě 
družstvo a členové v nich. Nastaly také 
změny ve funkcích, které někteří v loň-
ském roce vykonávali. Změny v druž-
stvu  jsou  následující:  strojník  Radek 
Morávek,  savice  Tomáš  Vrzák,  koš 
Jakub  Hartig,  béčka  Martin  Vavrouš, 

rozdělovač  Martin  Morávek,  proud 
Jan  Sajewicz  a  druhý  proudař  Marek 
Nagy.  Závodní  sezona  již  začíná  být 
v plném proudu a proto je na závodní 
družstvo mírný tlak. Tlak z důvodu, že 
se  musí  v  krátkém  časovém  rozmezí 
sladit a naučit se své nové pozice. Jako 
první  je  čeká závod dne 25. 5. ve Vlas-
tiboři a poté další víkend jede závodní 
družstvo  na  Labskou  Boudu,  kde  na 
Dětském dnu předvedou hasičský útok. 
Následující závody jsou již noční, začí-
náme 8. 6. v Jeřmanicích, pokračujeme 
15. 6.  na  Frýdštejně,  22. 6.  nás  čekají 
Karlinky,  6. 7.  Krásná  Ves,  3. 8.  Nová 
Ves nad Popelkou a 17. 8. Roudný. Tak 
nově sestavenému týmu přejme hodně 
zdaru i v tomto roce.

Radek Nagy, Jitka Nagyová, 
Lucie Vrzáková

JIZERSKÝ LEVNÝ OBCHŮDEK
POZOR !!! NOVĚ OTEVŘENO !!!

TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU

SDH Janov nad Nisou

  DÁMSKÝ/PÁNSKÝ/DĚTSKÝ - TEXTIL

  SUPER LEVNÉ KOUSKY

  DOVOZ: RAKOUSKO,ANGLIE,USA,ITALIE,

  KDE? JANOV NAD NISOU (v zatáčce u kostela)

JIZERSKÝ  LEVNÝ OBCHŮDEK
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Informace ze školy – školní rok 2012 – 2013, 2. pololetí
Další školní rok se blíží ke konci a tak bych vás chtěla seznámit s některými významnými akcemi školy.

V  současné  době  navštěvuje  školu 
143 žáků, pedagogický sbor  je stabilní. 
Začátkem května se vrátila po rodičov-
ské  dovolené  paní  učitelka  G. Nová-
ková a je třídní učitelkou 5. třídy. Ang-
lický  jazyk  na  1. stupni  vyučuje  paní 
učitelka J. Šimková, která bude posilou 
pedagogického  sboru  do  konce  škol-
ního roku.

V  tomto  období  se  uskutečnily  tři 
projektové  dny:  26. 3.  Velikonoční 
dílna, 30. 4. Ekologický den školy o od 
13. 5.  do  16. 5.  sběrová  aktivita  školy. 
Probíhá  celoroční  školní  projekt  „His-
torie  Janova  nad Nisou“. V  únoru  byl 
lyžařský výcvik 7. třídy, žáci bydleli na 
Bedřichově a věnovali se výcviku zim-
ních sportů.

Dne 7. 2. byl ve škole zápis do 1. třídy 
pro  školní  rok  2013 – 2014,  zapsalo 
se  21 dětí  a  nikdo  z  rodičů  nežádal 
o  odklad  školní  docházky.  Zápis  do 
mateřské  školy  se  uskutečnil  10. 4., 
zapsáno bylo  celkem 21 dětí. V  tomto 
pololetí proběhl plavecký výcvik 2. a 3. 
třídy a také dětí z mateřské školy.

Žáci  školy  se  zúčastnili  okresních 
kol  olympiád  a  soutěží.  Svou  prací 
dělají  dobré  jméno  janovské  škole. 
V  matematické  olympiádě  obsadil 
V. Tkačenko  7. místo. Dětem  se  dařilo 
také v krajském kolo Helpík 2013 a ve 

zdravotnické  soutěži Hlídky mladých 
zdravotníků.  Úspěšní  byli  také  v  atle-
tických závodech Pohár rozhlasu. Žáci 
1.  stupně  uspěli  v  Logické  olympiádě 
a  oblastním  kole  dopravní  soutěže 
mladých  cyklistů,  družstvo  školy  ve 
složení:  T. Hejkal, M.  Saska, K. Mlejn-
ková a N. Khailová, obsadilo 2. místo 
a druhé družstvo školy: M. Šefr, K. Kli-
mánek, T. Grosová, N. Holcová, bylo na 
4. místě. Žáci se zúčastnili také soutěže 
Přírodovědný  klokan  a  Matematický 
klokan.  Děti  navštěvují  pravidelně 
divadelní  představení  pro  ně  připra-
vená  v  Městském  divadle  v  Jablonci 
nad Nisou.

Klub přátel školy uspořádal taneční 
zábavu u příležitosti Dne učitelů. 

Školní  sportovní  klub  pořádá 
v  letošním  roce  již  12.  ročník  závodů 
horských  kol  pro  děti  pod  názvem 
Decathlon  cup  Bedřichov  2013.  První 
kolo tohoto závodu proběhne v neděli 
26. 5., druhé kolo bude 23. 6. a třetí kolo 
spojené  s  vyhlášením  poháru  plánu-
jeme na neděli 22. 9. 2013. Chtěla bych 
touto  cestou  pozvat  všechny  zájemce 
na tyto velmi pěkné závody. Sportovci 
školy,  členové  ŠSK,  měli  cyklisticko 
vodácké soustředění na Malé Skále od 
17. 5. do 19. 5. 2013.

Závěrem  bych  vás  chtěla  informo-
vat o dalších projektech, do kterých se 
škola zapojila:  „Sázíme stromy“, který 
vyhlásilo  občanské  sdružení  Čmelák 
–  společnost  přátel  přírody.  Také  jsme 
získali finanční prostředky z Revolvin-
gového  fondu  Ministerstva  životního 
prostředí na projekt „Malé školní arbo-
retum – učebna v přírodě“.

Škola  je  zapojena  do  2.  celoplošné 
generální zkoušky ověřování výsledků 
žáků na úrovni 5. a 9.  ročníků základ-
ních škol, která proběhne v období od 
13. 5.  do  7. 6. 2013.  Všem  zaměstnan-
cům  školy  jde  především  o  kvalitní 
vzdělávání a výchovu žáků.

Mgr. Jana Tomešová
ředitelka školy

Informace ZŠ

Helpík 2013

Toto sdružení nabízí Vám (občanům  Janova nad Nisou)  
pomoc v  nejrůznějších situacích. I  vy se mnohokrát denně 
ocitáte v roli spotřebitelů a ne vždy se to obejde bez kompli-
kací. V takových situacích je důležité znát svá práva i povin-
nosti a  vědět, na koho se obrátit pro radu. OS TEST Vám 
proto bezplatně nabízí 
 •  poradenství  v oblasti spotřebitelského práva – telefonicky 

– 299149009 – v pracovní dny 9 – 17 hodin, či přes internet  
- www.dtest.cz/spotrebitelska -poradna

 •  přístup do databáze více než 5000 nebezpečných výrobků 
na stránkách

 •  www. Nebezpecnevyrobky.cz
 •  vybrané vzory právních listin a  podání vypracované pro 

konkrétní účel

Obrátila se nás společnost D-test. Jistě ji všichni znáte. Jedná se 
Občanské sdružení spotřebitelů Test, jeho hlavní aktivitou je vydávání 
časopisu dTest s  výsledky nezávislých a  objektivních testů zejména 
potravin, domácích spotřebičů, elektroniky, výrobků pro děti, 
finančních a jiných služeb. 

 •  mnoho různých informací a  publikací pro spotřebitele 
zaměřených na nejrůznější aspekty spotřebitelských práv(-
předváděcí a podomní prodej, nákupy přes internet , tele-
komunikace, cestování, potraviny a mnohé další)

 •  samolepku „Nevhazujte reklamu“ na schránky určenou 
k volné distribuci.

Rádi Vám budou třeba jen zasílat pravidelně vydávané tis-
kové zprávy o  nejaktuálnějších spotřebitelských tématech 
a výsledcích jejich testů.

Pokud bude mít o  nabízené služby zájem, kontaktujte spo-
lečnost telefonicky  +420 241 404 922 či na jejich webových 
stránkách – www.dtest.cz.

D-TEST
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Antonínská pouť

  

   

Místo 
okolí kostela 
sv. Antonína 
v Bedřichově 

Vážení občané a přátelé 
Bedřichova 

 
navazujeme na 

dávné tradice obce, 
a proto pořádáme 7. ročník 

Antonínské poutě 

Motto 
Pojďme si hrát s Antonínem 

Začneme v 10 hodin mší svatou v kostele svatého Antonína, 
dále si budete moci zazpívat se skupinou Heřmánek a Ferlesband, 
můžete si vyrobit vitrážový obrázek nebo přívěsek. 

Své umění předvede podkovář i košíkář, 
před vašimi zraky vytvoří dřevosochař novou sochu. 

Pro děti je připravený kolotoč, 
projížďky na koních, 
zhlédnou představení loutkového divadélka Kozlík, 
ochutnají cukrovou vatu nebo kukuřici, 
nebo si koupí dřevěnou hračku. 

Pro maminky zde budou stánky s keramikou, korálky a bižuterií, 
pro tatínky stánky s občerstvením a lahodným pivem ☺. 

Po celý den soutěže a hry pro nejmenší.

PŘIJĎTE POBEJT – srdečně Vás zvou 

Bedřichováci, o.s., www.bedrichovaci.cz 
Římskokatolická farnost z Jablonce nad Nisou, Obec Bedřichov 

sobota 
15.6.2013 
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Informace / SPORT

26. května 2013 23. června 2013 22. září 2013 26. května 2013 23. června 201323. června 201323. června 2013 22. září 201322. září 2013

    

Těšíme se na vás - Školní sportovní klub při ZŠ a MŠ v Janově nad Nisou 

V roce 2012 se tří kol závodů Decathlon Cup zúčastnilo přes 260 dětí v šesti věkových kategoriích, rozdáno bylo 
skoro 150 diplomů a cen. Přes 40 dětí absolvovalo všechny tři závody a bylo odměněno navíc v rámci poháru. 

Cup zúčastnilo přes 260 dětí v šesti věkových kategoriích, rozdáno bylo 

Informace pro zájemce o získání značky 
Regionální produkt

REGIONÁLNÍ PRODUKT – JIZERSKÉ HORY je potravinářský, přírodní nebo řemeslnický produkt, 
který je vyráběn na území obcí Libereckého kraje – oblasti turistického regionu Jizerské hory, 
svazků obcí Hrádecko-Chrastavsko a  Podještědí. Produkt je vyroben v  příslušném regionu, 
pochází zejména z  tuzemských surovin a  vykazuje regionální a  kvalitativní charakteristiky 
popsané v certifi kačních kritériích. Tato značka pro výrobky z oblasti Jizerských hor vznikla na 
konci roku 2010.

Nositelem  značky  je  MAS  Mikroregionu  Frýdlantsko 
(správce  značky),  který  spolupracuje  s  dalšími  subjekty 
zejména v oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje 
(Turistický region Jizerské hory, Město Smržovka), s Liberec-
kým krajem a případně dalšími organizacemi a institucemi.

Cílem  udělování  značky  je  podpora  a  propagace  regio-
nálních  výrobců,  zvyšování  kvality  regionální  produkce, 
zvyšování  pocitu  sounáležitosti místních  obyvatel  s  regio-
nem a propagace regionu zejména v oblasti cestovního ruchu. 
Značka bude udělena produktu, který získá při posuzování 
hodnotící  komisí  více  než  28  bodů  a  zároveň  minimálně 
5 bodů v kritériu „místní výroba“. Platnost  certifi kátu  je  2 

roky, za dodržení stejné technologie výroby a nezměněného 
vzhledu oceněného produktu.

Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, a to 
pouze  výrobce  (nikoli  zmocněná  osoba). Žadatel musí mít 
sídlo nebo provozovnu, kde produkt vyrábí, v území působ-
nosti značky.
Termíny pro rok 2013:

Příjem přihlášek:  27. 5. – 14. 6. 2013 
Jednání komise: mezi  15. – 21. 6. 2013 
Předávání certifi kátů: do 27. 6. 2013
Další  informace  naleznete  na  webových  stránkách     

www.jizerske-vyrobky.cz.
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Osada Vyšehrad / Sport

Hezký dárek k  loňským vánocům dostali obyvatelé Vyšehradu, registraci 
občanského sdružení Osada Vyšehrad, které převzalo na svá bedra (za 
finanční podpory Obce Janov nad Nisou) organizaci tradičních akcí Krmelec 
(to se na Štědrý den nosí nejprve jídlo zvířátkům do lesa a teprve pak rodině 
na stůl) a Vyšehradské čarodějnice (ty na fotkách jsou jen v přestrojení).

A  i  když  si  s  námi  počasí  zahrává,  fotky  se  sněhem  jsou  z Vánoc,  bez  sněhu 
z čarodějnic. Více jich najdete na www.osadavysehrad.cz

Osada Vyšehrad

Nordic Walking je nenáročná chůze, 
nejpřirozenější pohyb člověka,    se spe-
ciálními  holemi.  Při  správné  technice 
se  tak  zapojí  až  90 %  svalstva.    Zapo-
jení tak velkého procenta Vašich svalů 
má  za  následek  zvýšenou  srdeční  čin-
nost  a  tím  je Nordic Walking vhodný 
nejen  jako  prevence  proti  kardiovas-
kulárním  chorobám.  Díky  holím,  pře-
nesete  část  své  hmotnosti  na  svaly 
paží  a  odlehčíte  nohy.  Proto  mohou, 
v  rámci  možností,  provozovat  Nordic 
Walking  i  lidé,  kteří  mají  nějaké  pro-
blémy s klouby dolních končetin. Hole 
Vám též pomůžou k narovnání zad při 
chůzi. Oproti běžné chůzi spotřebujete 
mnohem více energie.  Což se pozitivně 
projeví na úbytku přebytečných tuků.  

K  provozování  Nordic  Walking 
Vám  stačí  pouze  dvě  věci  –  správné 
hole  a  chuť.    Výšku  holí  zjistíte  dle  
koeficientu  –  výška  postavy  x  0,68.   
Holí pro Nordic Walking  je v nabídce 

Nordic Walking
Máme tady jaro. Bílá peřina ustoupila slunečním paprskům. A  právě v  tuto dobu nastává čas na 
pohybovou aktivity zvanou Nordic Walking.  Nordic Walking se řadí mezi rekreační sporty a zdra-
votní prevenci. Nordic Walking je sport pro všechny. Zde nerozhoduje fyzická zdatnost nebo věk.

mnoho.  Né  všechny  jsou  vhodné.  
Správná hůl musí mít  masivní poutko 
pevně  obepínající  zápěstí,  takovou 
polorukavici  a  madlo  hole  musí  být 
bez  výčnělků,  hladké  a  jednoduché. 
Protože při konečné fázi pohybu ruky 
hůlku  vypouštíte  z  dlaně  a  při  špat-
ném poutku by hůl mohla sklouznout 
a  široká  madla  s  výčnělky  (podobné 
jako  u  sjezdových  holí)  tento  pohyb 
neumožňují.  Součástí každých Nordic 

Walking  holí  je  gumová  „botička“, 
která  nasazená  na  bodec,  umožňuje 
použití holí na tvrdých površích (asfalt, 
dlažba..).  Boty  doporučuji  pohodlné 
a  nízké.  Kotníkové  boty  nedovolují 
správný pohyb v kotníku.

Pokud  máte  chuť  pro  sebe  něco 
udělat  zkuste  Nordic  Walking.  Mohu 
Vám zaručit, že při dvou procházkách 
týdně,  dlouhých  alespoň  1hodinu,  se 
budete  za  2-3 měsíce  úplně  jinak  cítit 
a  i  fyzická  kondice  se  zvýší.    Nordic 
Walking  je  sice  nenáročný,  ale  pro 
zvládnutí  správné  techniky  a  s  tím 
související  klady  tohoto  pohybu,  se 
můžete  obrátit  na  některého  certifi-
kovaného  instruktora  nebo  se  obraťte 
přímo  na  nás  a my  se  budeme  snažit 
Vám  pomoci  ať  jste  odkudkoli.  Více 
informací  najdete  na  www.cz-nordic-
walking.com

Walkingu zdar.
Jakub Verner, certifikovaný instruktor NW
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První zatěžkávací zkouškou prošla sportoviště v sobotu 
25.  května  při  volejbalovém  turnaji  smíšených  družstev 
Janov  OPEN,  jemuž  předcházela  symbolická  první  stopa 
do antuky. Písek v kurtu na beach se nakonec nedočkal, při 
deseti stupních se chce do plavek jen málo komu.

První  etapu  modernizace  areálu  janovské  sokolovny 
financovala Janovská o.p.s. z evropského programu LEADER 

Nová sportoviště
Postaveno, zaplaceno, zkolaudováno… A teď i otevřeno.

Začátkem ledna podala Janovská o.p.s, provozovatel areálu janovská sokolovna a investor stavby, 
žádost o proplacení dotace a po mnohých (teď, s odstupem času již humorných) euroúřednických 
příhodách přišly koncem března peníze na účet. Desetiprocentní vlastní podíl je splácen z  úvěru 
a darů (největší poskytl majitel areálu, TJ Sokol Janov).

ČR  prostřednictvím  MAS  Podještědí.  Oplocený  multi-
funkční  antukový  kurt  na  tenis  (či  dva  pro  volejbal  nebo 
nohejbal) a beachvolejbal postavila na základě výběrového 
řízení jablonecká Stamonta. Sportoviště budou sloužit nejen 
oddílům, ale všem, kdo mají chuť si protáhnout tělo. Více na 
www.janovskaops.net.

David Jelínek

První stopa do antuky 
zleva: ředitel Janovská o.p.s. David Jelínek, předseda Mas Podještědí 

Jiří Sameš , projektant Luboš Vaner a předseda TJ Sokol Radek Jelínek

Sport v Janově

Janov OPENZávěrečný úklid kurtu


