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Informace pro občany

V  posledním čísle Zpravodaje jsem Vás informovala o  usneseních přijatých do dubna 2013. 
Začneme tedy jednáním Zastupitelstva obce konaného 29. 5. 2013.

 • �Usnesením� č.� 30/2013�ZO� schvaluje� závěrečný�účet� obce�
Janov�n.�N.�za�rok�2012�spolu�se�Zprávou�o�výsledku�pře-
zkoumání�hospodaření�obce�za�rok�2012�bez�výhrad.�

 • �Usnesením�č.�31/2013�udělilo�ZO�starostovi�finanční�dar�
v�souvislosti�s�výsledkem�hospodaření�obce�v�roce�2012.

 • �Usnesením� č.� 34/2013� ZO� schvaluje� nové� znění� „Zásad�
prodeje�pozemků�ve�vlastnictví�obce�Janov�n.�N.“.

 • �Usnesení�m�č.�41/2013�ZO�Janov�n.�N.�schválilo�projekt�č.�
1920.1� „Janov�nad�Nisou� –� kamera“� a� vlastní� spoluúčast�
obce�Janov�nad�Nisou�ve�výši�71.000,-�Kč.�

 • �Na� 6.� zasedání� Zastupitelstva� obce� konaného� 26.�6.�2013�
schválilo�ZO�usnesením�č.�42/2013� termíny�řádného� jed-
nání�ZO�na�2.�pololetí�roku�2013.�

 • �Další�usnesení�se�týkala�prodeje�pozemků�a�rozpočtových�
změn.�

 • �Usnesením� č.� 54/2013� ZO� schvaluje� Obecně� závaznou�
vyhlášku�č.�1/2013�o�zabezpečení�veřejného�pořádku�a�čis-
toty�a�o�stanovení�pravidel�pohybu�psů�na�veřejném�pro-
stranství.

 • �Usnesením�č.�55/2013�Zastupitelstvo�obce�Janov�nad�Nisou�
schvaluje�Obecně�závaznou�vyhlášku�č.�2/2013�o�úpravě�

doby� nočního� klidu.� Obě� tyto� vyhlášky� přinášíme� –na�
přání�občanů�–�v�plném�znění�v�další�části�Zpravodaje.

 • �Usnesením� č.� 56/2013� ZO� schvaluje� Obecně� závaznou�
vyhlášku� č.� 3/2013� kterou� se� zrušují� některé� obecně�
závazné�vyhlášky�obce�Janov�nad�Nisou.

 • �Usnesením�č.�57/2013�ZO�schvaluje�nákup�vozidel�Škoda�
Rapid�1,2�TSI�pro�obecní�účely�a�Škoda�Yeti�2,0�TDI�pro�
obecní�policii�a�prostředky�na�uhrazení�akontací�k�jednot-
livým�vozům�budou�čerpány�z�prodeje�na�protiúčet�stáva-
jících�obecních�vozidel�Škoda�Fabia�a�Suzuki�SX4.

 • �Na�jednání�Zastupitelstva�obce�Janov�nad�Nisou�11.�9.�2013�
se� projednávaly� především� prodeje� pozemků� a� rozpoč-
tové�změny.

 • �Usnesením�č.�69/2013�ZO�souhlasí�s�uzavřením�smlouvy�
o� poskytování� pečovatelské� služby� a� odlehčovací� služby�
pro�obec�Janov�nad�Nisou�s�Centrem�sociálních�služeb�Jab-
lonec�n.�N.,�p.�o.

 • �Usnesení�z�8.�zasedání��ZO�konaného��9.�10.�2013�se�týkala�
z�větší�části�prodeje�pozemků.

 • �Usnesením� č.� 76/2013� ZO� schválilo� neinvestiční� dotaci�
Jizerské�o.p.s.�ve�výši�90.000�Kč.

Zprávy z jednání Zastupitelstva naší obce

Informace pro občany

Volby do 
poslanecké 
sněmovny

Tak jsme se 25. 10. a  26. 10. 2013 
opět sešli ve volebních míst-
nostech. Tentokrát jsme volili 
zástupce do poslanecké sně-
movny ČR. Jak je již tradicí, infor-
muji Vás, jak jsme v  Janově nad 
Nisou volili. 

Pořadí�je�sestaveno�podle�počtu�
Vašich�hlasů.

ANO�2011� 148�hlasů� 23,64�%
TOP�09� 125�hlasů� 19,96�%
ČSSD� 70�hlasů� 11,18�%
KSČM� 59�hlasů� 9,42�%
ODS� 53�hlasů� 8,46�%
Ostatní�strany�získaly� 27,23�%
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Volby z pohledu zapisovatelky

Ale�průběh�voleb�musí�někdo�zajis-
tit�a�tak�se�povolají�úředníci�coby�zapi-
sovatelé� a� zapisovatelky� a� další� dob-
rovolníci� jako� členové� komisí.� Letos�
se� tedy�zrovna�na�dobrovolníky�moc�
nedostalo,�strany�si�tyto�pozice�z�velké�
části� obsadili� lidem�vlastním.�A� začí-
nají�starosti�–�zvláště�zapisovatelkám.�
„Mámo,� ty� zas� někam� jdeš?� A� kdo�
nám�udělá�večeři?�Budeš�tam�dlouho�
a� kdo� vyvenčí� psa?“.� Trpělivě� rodin-
ným� mazlíkům� vysvětlíte,� že� je� to�
jako�vždycky,�že�fakt�nebudou�strádat,�
pejsek�půjde�ven�s�tátou,�večeře�bude�
na�plotně,�a�v�pátek�se,�s�vědomím,�že�
je�o�vše�postaráno,�nevrátíte�v�běžném�
čase� z� práce.� Už� se� těšíte� na� to,� že�
potkáte�pár�známých,�se�kterými�jste�
se�neviděli�–�no�–�od�minulých�voleb�
(což�zase�není�až�tak�dlouho).�Hele,�ten�
nám�nějak�přibral,�a�kde� je�Pepa,� ten�
dnes�nepřijde?�Jó�on�je�u�móře,�hm,�to�
se�tedy�někdo�má.�A�sakra,�vy�už�máte�
tři�děti,� je� to�možný?�A� tak�podobně.�
Tak�Vám�ty�dva�dny�celkem�v�poklidu�
uplynou.�Nutno�podotknout,�že�tento-
krát� jsme� se� nenudili,� voličů� chodilo�
opravdu� hodně.� Šílenství� nastává� po�

druhé� hodině� sobotní,� kdy� se� míst-
nosti�uzavřou.�Každý�chce�být�první�
se� sečtenými� volebními� výsledky� za�
svůj� okrsek.� Jako� zapisovatelka� roz-
dáte� úkoly,� ty� budeš� počítat� obálky,�
ty� hlasy� a� vy� seďte� tady� a� prosím�
vás,� radši� na� nic� nesahejte.� Stejně� to�
nakonec�dopadne�jinak,�něco�se�sečte�
dvakrát,� něco� se� vyhodí� a� pak� se� to�
v� pytli� dohledává� zpět,� ale� nakonec�
se� vždycky� podaří� vše� sečíst,� svázat�
a�sbalit.�Zpocení�až�za�ušima�odjedete�
s� výsledky� na� jabloneckou� radnici�
(vlastně�magistrát),� kde,� než� vše� ode-
vzdáte,�proberete� s�ostatními�zážitky�
z�uplynulých�dvou�dnů.�Ne�každému�
se� poštěstí,� aby� se� mu� navečer� do�
volební� místnosti� nahrnula� popu-
lární� hudební� skupina�Kryštof,� která�
zrovna�v�Jablonci�koncertovala.�Nebo�
aby� vám� do� místnosti� vtrhla,� těsně�
před� svatebním� obřadem,� nevěsta�
v�bílém�(pražanda,�která�se�vdávala�na�
Jablonecku� a� nezapomněla� si� vyhoto-
vit�volební�průkaz,�pane,� to� je�zodpo-
vědnost).�Pak�podepíšete�propouštěcí�
lejstro� a� s� pocitem� dobře� odvedené�
občanské�povinnosti�odcházíte�domů.�

A�doma�vás�nadšeně�vítá�pes,�který�se�
těší,�že�se�konečně�půjde�proběhnout,�
manželovi�najednou�vůbec�nevadí,�že�
má� k� večeři� koprovku,� hlavně� že� je�
to�teplé�a�nemusí�to�vařit�on.�A�tak�je�
vše�zase�ve�starých�domácích�kolejích,�
jen� si� teď� počkat� na� celorepublikové�
výsledky,� abychom� zjistili,� v� jakých�
kolejích� pojedeme� dál…� A� zjara�
nanovo…

RŠ

Tak nám proběhly volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR. 
V Janově z 1.134 možných voličů se k volbám dostavilo celých 630, což 
je pěkných 55,56%. Pro porovnání v  Jablonci z  možných 36.150 voličů 
dorazilo do místností 21.284, což je plných 58,88 %.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
uběhlo bezmála půl roku a  v  ruce 
držíte druhé letošní číslo Zpravo-
daje Janovské radnice.

V�posledním�Slovu�jsem�se�s�Vámi�
loučil� přáním�příjemného� prožití� let-
ních�prázdnin�a�dovolených.�Na�jejich�
začátku� a� konci� se� v� Janově� konaly�
dvě�akce,�určené�především�pro�rodi-
ny�s�dětmi�–�ale�nejen�pro�ně.�Jak�dnes�
již� zavedený� Janovský� jarmark,� tak�
i�poměrně�nové�Loučení�s�prázdnina-
mi,� pořádané� místními� hasiči,� přilá-

kaly�mnoho�návštěvníků.�Chtěl�bych�
proto� poděkovat� všem,� kteří� se� na�
přípravě� a� organizaci� obou� událostí�
podíleli,�a�doufám,�že�se�opět�setkáme�
v�příjemné�atmosféře�a�hojném�počtu�
na�dalších,�navazujících�ročnících.

V� uplynulém� období� došlo� také�
k� dokončení� a� schválení� Programu�
rozvoje�obce�na�období�2014-2020,�o�je-
hož�přípravě�jste�byli�informováni�již�
v�minulém�čísle.�Pokud� jste�se�s�ním�
dosud�neseznámili�a�chcete�tak�učinit,�
najdete� jej�v�elektronické�verzi�na� in-
ternetových� stránkách�obce.� Stručná�
informace�o�tomto�dokumentu�je�také�
zařazena�dále� ve�Zpravodaji.�Mé�po-
děkování� patří� všem,� kteří� se� jakým-

koliv�způsobem�zapojili�do�vytváření�
programu�a�pomohli�tak�vytyčit�mož-
né�směry�budoucího�rozvoje�obce.�

Letošní� rok� se� pomalu,� ale� neod-
vratně� blíží� ke� svému� závěru.� Obje-
vují� se�první� známky�zimního�poča-
sí�a�než�se�nadějeme,�bude�tu�advent,�
Vánoce� a� konec� roku.� Budete-li� mít�
čas�a�chuť,�přijďte�do�kostela�sv.�Josefa�
v�Loučné�na�tradiční�adventní�koncer-
ty�–�setkat�se�se�svými�sousedy�a�zná-
mými,�nasát�sváteční�atmosféru�a�za-
zpívat� si� koledy.�Přeji�Vám�příjemné�
prožití�vánočních�svátků�a�do�nového�
roku�2014�vše�nejlepší.

Daniel David

Představení Programu rozvoje obce  
Janov nad Nisou na období 2014 – 2020

Program� rozvoje� obce� je� dokumentem,� v� němž� jsou�
zakotveny� rozvojové� priority� obce.� Zejména� v� malých�
obcích�bývá�běžné,�že�představitelé�obce�sice�určité�priority�
vnímají,� ale� pouze� v�myšlenkové� rovině;� nejsou�uvedeny�
písemně,� tzn.�přístupné�všem.�Přitom� teprve� až�písemná�
podoba�struktury�cílů�a�priorit�napomůže�k�jejich�snadněj-
šímu�naplnění�–�jednak�je�stanoveno�přibližné�pořadí�důle-
žitosti� jednotlivých� priorit� a� časový� plán� jejich� naplnění,�
jednak�jsou�v�dokumentu�definovány�realizační�podmínky�
(konkrétní�činnosti,�odpovědný�subjekt,�využitelné�zdroje�
financí� apod.).� Program� rozvoje� tak�přispívá�k� tomu,� aby�
obec�efektivněji�využívala�finanční�prostředky�z�vlastního�
rozpočtu�i�dostupné�dotace.�

Na�základě�poznatků�získaných�z�provedených�analýz�
a�šetření�byly�definovány�programové�cíle�a�opatření,�napl-
něná�konkrétními�aktivitami�–�projektovými�záměry.�Pro-
tože� však� plánovaných� aktivit� bylo� příliš� mnoho,� musel�
být�jejich�soupis�ještě�zúžen.�Na�základě�ohodnocení�důle-
žitosti�všech� jednotlivých�projektových�záměrů�členy�pra-
covní� skupiny� tak� vznikl� seznam� prioritních� aktivit.� Za�
ideálních� podmínek� by� tak� v� letech� 2014�–�2020�měly� být�
realizovány�následující�akce:�

»��Napojení�ČOV�v�Loučné�na�kanalizační�síť�v�Jablonci�
nad�Nisou

»��Pasportizace�místních�komunikací
»��Oprava�místních�komunikací

»��Monitorování�problémové�lokality�tzv.�pizzerie�obecní�
policií

»��Zajištění�pokračování�fungování�obecní�policie
»��Vybudování� stezky�pro� pěší� a� cyklisty� podél� hlavní�
silnice�z�Jablonce�nad�Nisou�do�Janova

»��Propagace� Janova� nad� Nisou� jako� destinace� cestov-
ního�ruchu

»��Vybudování�informačního�centra
»��Vybudování�nového�navigačního�systému�usnadňují-
cího�orientaci�na�území�obce

»��Vybudování� místních� turistických� okruhů� s� témati-
kou�propagace�historických�a�jiných�zajímavostí

»��Podpora�fungování�spolků�v�obci
»��Podpora�pořádání�společenských�akcí
»��Rekonstrukce�Berkovy�louky�na�multifunkční�hřiště
»��Rekonstrukce�budovy�janovské�sokolovny
»�Optimalizace�provozu�ZŠ�a�MŠ�Janov�nad�Nisou,p.o.
»��Zachování�stávajícího�rozsahu�spojů�linky�č.�101
Ostatní�aktivity,�nezařazené�do�tohoto�seznamu,�zůstá-

vají�v�patrnosti�v�tzv.�zásobníku�projektových�záměrů.�

Konečná� verze� programu� rozvoje� obce� byla� po� veřej-
ném� projednání� schválena� zastupitelstvem� obce� na� jeho�
zasedání� dne� 11.� 9.� 2013.� � Pokud� byste� se� rádi� dozvěděli�
více,� celý� dokument� je� k� dispozici� elektronicky� na�webo-
vých�stránkách�obce�www.janov-n-n.cz.
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Zastupitelstvo�obce�Janov�nad�Nisou�se�na�svém�zasedání�
dne�26.�června�2013�usnesením�č.�54/2013�usneslo�vydat�na�
základě�ustanovení�§�24�odst.�2�zákona�č.�246/1992�Sb.,�na�
ochranu�zvířat�proti�týrání,�ve�znění�pozdějších�předpisů,�
a�v�souladu�s�ustanovením�§�10�písm.�a),�písm.�c),�písm.�d),�
§�35�a�§�84�odst.�2)�písm.�h)�zákona�č.�128/2000�Sb.,�o�obcích�
(obecní�zřízení),�ve�znění�pozdějších�předpisů,�tuto�obecně�
závaznou�vyhlášku:�

Čl. 1
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky 
(1)  Cílem této� obecně� závazné� vyhlášky� (dále� jen�
„vyhláška“)�je�vytvoření�opatření�směřujících�k�zabezpe-
čení�místních�záležitostí�veřejného�pořádku�jako�stavu,�
který� umožňuje� pokojné� a� bezpečné� soužití� občanů�
i� návštěvníků� obce,� vytváření� příznivých� podmínek�
pro�život�v�obci�a�zlepšování�estetického�vzhledu�obce.�

(2)  Předmětem�této�vyhlášky�je�regulace�činností,�které�by�
mohly�narušit� veřejný�pořádek�v�obci�nebo�být� v� roz-
poru� s� dobrými� mravy,� ochranou� zdraví,a� směřující�
k�ochraně�před�následnými�škodami�a�újmami�působe-
nými�narušováním�veřejného�pořádku�na�majetku,�jako�
veřejném� statku,� jehož� ochrana� je� ve� veřejném� zájmu�
a� zájmu� chráněném�obcí� Janov�nad�Nisou� jako�územ-
ním�samosprávným�celkem.�

Čl. 2
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořá-
dek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochra-
nou bezpečnosti, zdraví a majetku 
Činnostmi,�které�by�mohly�narušit�veřejný�pořádek�v�obci�
nebo� být� v� rozporu� s� dobrými�mravy,� ochranou� bezpeč-
nosti,�zdraví�a�majetku�jsou:�
a)�znečišťování�veřejného�prostranství,�
b)��volný�pohyb�psa�na�veřejném�prostranství�bez�dohledu,�
kontroly�nebo�přímého�vlivu�fyzické�osoby�doprováze-
jící�psa,�

c)��výcvik�psů�na�veřejném�prostranství.�

Čl. 3 
Základní pojmy 
Pro�účely�této�vyhlášky�se�vymezují�některé�pojmy:�
(1)  Veřejným pořádkem� se� rozumí� stav,� kdy� je� zaručeno�

klidné� a� pokojné� soužití� osob� v� daném�místě� a� čase�
při� respektování� subjektivních� práv� a� zachování�mož-
nosti� jejich� realizace,� zejména� nedotknutelnost� a� sou-
kromí�osob,�ochrana�majetku,�zdraví,�právo�na�příznivé�
životní� prostředí� a� právo� na� kulturní� podmínky� pro�
život.�K�nastolení�a�zajištění�veřejného�pořádku�dochází�
dodržováním� pravidel� chování� na� veřejnosti,� jejichž�
soubor�tvoří�jednak�pravidla�obsažená�v�právních�nor-
mách,� jednak� pravidla� chování,� která� nejsou� právně�

vyjádřena,� ale� jejichž� zachovávání� je� dle� obecného�
názoru� a� přesvědčení� nezbytnou� podmínkou� soužití�
a�veřejného�zájmu.�

(2)  Veřejným prostranstvím� jsou� všechna� náměstí,� ulice,�
tržiště,�chodníky,�veřejná�zeleň,�parky�a�další�prostory�
přístupné� každému� bez� omezení,� tedy� sloužící� obec-
nému�užívání,�a�to�bez�ohledu�na�vlastnictví�k�tomuto�
prostoru[1].�

(3)  Intravilán obce�je�zastavěná�část�obce[2].�
(4)  Držitelem zvířete� je� vlastník� zvířete� nebo� ten,� komu�

bylo�zvíře�svěřeno,�kdo�má�zvíře�v�péči.�

Čl. 4
Čistota veřejných prostranství 
(1)��Každý�je�povinen�počínat�si�tak,�aby�nezpůsobil�znečiš-

tění�veřejných�prostranství.�
(2)��Držitel�zvířete�je�povinen�zajistit,�aby�zvíře�neznečišťo-

valo�veřejné�prostranství,�pokud�se�tak�stane�je�povinen�
neprodleně�znečištění�(např.�výkaly)�odstranit.�

(3)��Porušení�povinností�stanovených�v�odst.�1�a�odst.�2�bude�
postihováno�podle�zvláštních�právních�předpisů[3].�

Čl. 5
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v intra-
vilánu obce 
(1)��Fyzická� osoba[4],� která� vede� nebo� doprovází� psa� na�

veřejném�prostranství�v�intravilánu�obce�je,�za�účelem�
zajištění� místních� záležitostí� veřejného� pořádku� a� čis-
toty�veřejného�prostranství,�povinna�mít�psa�pod�neu-
stálou�kontrolou[5]�na�vodítku.�

(2)��Na�veřejných�prostranstvích�v�obci�v�intravilánu�obce�se�
zakazuje�výcvik�psů.�

Čl. 6
Výjimky 
Tato�vyhláška�se�nevztahuje�na�služební�psy�při�jejich�pou-
žití�dle�zvláštních�předpisů,�na�psy�asistenční,�vodící�a�sig-
nální�psy�doprovázející�nevidomé�nebo�tělesně�postižené�
osoby.�

Čl. 7
Zrušovací ustanovení 
Zrušuje�se�Obecně�závazná�vyhláška�č.�4/2002�obce�Janov�
nad�Nisou�ze�dne�11.12.2002�čistotě�a�pořádku�v�obci.�

Čl. 8
Účinnost�
Tato�vyhláška�nabývá�účinnosti�patnáctým�dnem�po�dni�
jejího�vyhlášení.�

Renata Mádlová, místostarostka  
Mgr. Daniel David, starosta

Obec Janov nad Nisou 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty  
a o stanovení pravidel pohybu psů na veřejném prostranství 

Informace pro občany

Zastupitelstvo�obce�Janov�nad�Nisou�se�na�svém�zasedání�
dne�26.�června�2013�usnesením�č.�55/2013�usneslo�vydat�na�
základě�§�47�odst.�3�zákona�č.�200/1990�Sb.,�o�přestupcích,�
ve�znění�pozdějších�předpisů,�a�v�souladu�s�§�10�písm.�d)�a�§�
84�odst.�2�písm.�h)�zákona�č.�128/2000�Sb.,�o�obcích�(obecní�
zřízení),�ve�znění�pozdějších�předpisů,�tuto�obecně�závaz-
nou�vyhlášku�(dále�jen�„vyhláška“):�

Čl. 1
Úvodní ustanovení 

Tato�vyhláška�stanovuje�výjimečné�případy,�při�nichž�je�
doba�nočního�klidu[1]�vymezena�dobou�kratší.�

Čl. 2
Úprava doby nočního klidu 
(1)��V�noci�z�31.�prosince�na�1.�ledna�každého�roku�je�doba�

nočního�klidu�vymezena�dobou�od�1.00�hodin�do�6.00�
hodin.�

(2)��V�době�„Janovského� jarmarku“� je�doba�nočního�klidu�
vymezena�takto:�

Obec Janov nad Nisou 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2013

o úpravě doby nočního klidu

Informace pro občany

a.��v� noci� z� pátku� na� sobotu� od� 00.00� hodin� do� 06.00�
hodin,�

b.��v�noci� ze� soboty�na�neděli�od�00.00�hodin�do�06.00�
hodin�

(3)���V�den�konání�obcí�pořádané�akce�„Pálení� čarodějnic“,�
je�doba�nočního�klidu�vymezena�v�noci�ze�dne�konání�
akce�na�den�následující�dobou�od�00.00�hodin�do�06.00�
hodin�následujícího�dne.�

Čl. 3
Zrušovací ustanovení 
Zrušuje�se�Obecně�závazná�vyhláška�č.�4/2002�obce�Janov�
nad�Nisou�ze�dne�11.�12.�2002�čistotě�a�pořádku�v�obci.�

Čl. 4
Účinnost 
Tato�vyhláška�nabývá�účinnosti�patnáctým�dnem�po�dni�
jejího�vyhlášení.�

Renata Mádlová, místostarostka 
Mgr. Daniel David, starosta 

Zprávy z činností výborů a komisí
Jako�každoročně�Vám�přináším�na�konci�roku�zprávy�z�čin-
ností�komisí�pracujících�v�Janově�n.�N..

Zprávy�předložili� předsedové� na� jednání� � Zastupitelstva�
obce�konaného�13.�11.�2013.

Komise rozvoje a výstavby 
Tato�komise�se�schází�pravidelně�před�každým�jednáním�
Zastupitelstva�obce.�Předkládá�návrhy�prodeje�a�pronájmu�
pozemků,��zřízení��věcného�břemene.��Spolupracuje�při�pří-
pravě�Územního�plánu�Obce.��

Komice pro kulturu
Hlavní� činností� této� komise� byla� aktualizace� a� úprava�
grantových�pravidel.��Navrhla�rozdělení�grantů�na�činnost�
a�na�projekty.�Následně�prováděla�kontrolu� jejich�vyúčto-
vání.�Organizovala� Janovský� jarmark.�Komise�pomáhala�
také� s� organizací�dalších� akcí� –�Čarodějnice,�Mikulášská,�
Loučenský�advent.

Finanční výbor
V�roce�2013�se�finanční�výbor�sešel�pětkrát.�První�schůzka�
14.� 1.� 2013� se� týkala� přípravy� definitivní� verze� rozpočtu�
obce�na�rok�2013.�Dne�12.�3.�2013�projednal��finanční�výbor�
žádost�příspěvkové�organizace�Zš�a�MŠ�Janov�nad�Nisou�
o� převedení� finančních� prostředků� do� rezervního� fondu�
školy� a� odpisů� zřizovateli.� Byla� provedena� kontrola� hos-
podaření�obce�za�první�dva�měsíce�roku.�12.�5.�2013�se�FV�

zabýval�hodnocením�hospodaření�obce�v�roce�2012,�Zprá-
vou� o� výsledku� přezkoumání� hospodaření,� Závěrečným�
účtem�obce�za�rok�2012�a�Programem�rozvoje�obce.�Schůzka� 
13.� 8.� 2013�měla� jako� hlavní� bod� programu� hospodaření�
obce� za� leden� až� červenec� 2013� a� opět� Program� rozvoje�
obce.�12.�11.�2013�překontroloval�FV�hospodaření�obce�od�
ledna�do�října�a�připravil�návrh�na�investice�v�roce�2014.

Komise péče o krajinu
Tato�komise�v�roce�2013�nepracovala.�Byla�na�9.�zasedání�
Zastupitelstva�obce�zrušena.

Kontrolní výbor
V�roce�2013�se�kontrolní�výbor�sešel��na�jednání�celkem�čty-
řikrát.�Hlavní�náplní�těchto�schůzek�byla�kontrola�plnění�
usnesení� ZO� a� projednávání� podnětů� ze� strany� občanů�
nebo�Obce�Janov�nad�Nisou.�Kromě�kontroly�plnění�usne-
sení� tak�KV�mimo� jiné�navrhl�ukončení�činnosti�Komise�
péče� o� krajinu,� která� i� přes� četné� výzvy� některých� jejích�
členů� i� starosty� obce� nevykazovala� žádnou� činnost.� � Za�
účelem�lepší�komunikace�mezi�občany�a�KV�byla�zřízena�
e-mailová�adresa�–�kv-janov@email.cz,�kde�mohou�občané�
zanechávat�své�podněty�pro�šetření�KV.

Sbor pro občanské záležitosti
Zpráva�o� činnosti� Sboru�pro�občanské�záležitosti� � je�uve-
dena�v�další�části�Zpravodaje.

RM                                                  
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Zvýhodněné lyžařské jízdenky na zimní sezónu 2013/2014

Nabídka zvýhodněných jízdenek v lyžařských areálech Severák a Bedřichov

1) 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.

Jedna jízdenka je platná v areálech Bedřichov i Severák.

Všeobecné podmínky pro vydání zvýhodněných jízdenek pro děti, žáky a učitele 
•� trvalé�bydliště�v�katastru�obce�Janov�n.�N.�a�Hraničná
•� seznam�žadatelů�dle�vyplněné�tabulky�č.�1�nutno�předat�na�sekretariát�Pražská�4200/20,�Jablonec�n.�N.
•� handsfree�karta�musí�být�opatřena�aktuální�fotografií�-�fotografování�žadatelů�dle�seznamu�bude�provedeno�v�pokladně�

Severák�-�Hrabětice,�po�zahájení�zimní�sezóny�v�provozní�dny�vždy�po�14�hodině
•� hotové�handsfree�karty�budou�k�odebrání�přímo�na�pokladně�příslušného�areálu
•� platba�za�jízdenku�se�slevou�proběhne�přímo�v�pokladně
•� vratná�záloha�na�handsfree�kartu�100�Kč�při�odběru�karty

3) 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�01.�11.�2001)

2�000�Kč

mládež�od�13�do�18�let�
(datum�narození�do�01.�11.�1995)

3�000�Kč

2) Individuální nabídka sezónních karet s foto  
(trvalé bydliště), 9:00 - 16:00 hod.

děti�do�12�let�
(datum�narození�do�01.�11.�2001)

1�000�Kč

mládež�od�13�do�18�let�
(datum�narození�do�01.�11.�1995)

2�000�Kč

Sbor pro občanské záležitosti bilancuje 
Sbor pro občanské záležitosti pracuje v naší obci již více než 60 let. Máme dochovány společenské kroniky z dob 
minulých i nedávných. Ku příležitosti jubilejních výročí svateb stříbrných, zlatých, diamantových a dokonce 
jedné platinové – 70 let společného života, vítání nových občánků do života.

V� současné� době� je� naší� kroni-
kářkou� paní� Lída�Matěchová,� píše� ji�
krásně,� moc� ji� tímto� děkuji.� Dalšími�
členy� sboru� jsou:� Marie� Blahoutová�
–� předsedkyně,� Marie� Palenčárová� –�
jednatelka,� Marie� Prášková,� Lenka�
Vondrová,�Michal�Surkov.�Všem�touto�
cestou�děkuji�za�jejich�obětavou�práci.�
Zvlášť�děkuji�panu�Petru�Mikoláškovi�
–�fotografovi,�který�vše�po�celých�25�let�
dokumentoval.� Zároveň� mu� přejeme�
k�odchodu�do�důchodu�hodně�zdraví,�
pohody�a�krásných�zážitků�s�vnoučaty.��

Po� celou� dobu� byla� také� skvělá�
spolupráce� s�mateřskou� školou.� Paní�
učitelky� naučí� děti� roztomilé� bás-
ničky,� kterými� mezi� sebe� přivítají�
nové�občánky�při�slavnostním�obřadu.�
Děkuji� i� jejich� rodičům,� kteří� je�
v�sobotu�dopoledne�na�radnici�dopro-
vází.�Věřím,�že�to�nepovažují�za�ztrátu�
času�a�jistě�je�těší,�jak�mají�šikovné�děti.

� V� letošním� roce� jsme� uvítali� 10�
nových�občánků,�navštívili�57�občanů�
k� jejich� životním� jubileím.� V� kruhu�
rodinném� oslavili� stříbrnou� svatbu�
manželé� Lenka� a� Jaroslav� Vondrovi.�
Všem�upřímně�blahopřejeme.

Ráda� bych� se� zmínila� i� o� spole-
čenských�událostech�konaných�v�kos-
telíku� sv.� Josefa� v� Loučné,� který� má�
Spolek� přátel� obce� Janov� nad� Nisou�
v� pronájmu� za� symbolickou� cenu.�
Letos� se� tam� krom� 38� svatebních�
obřadů� konala� i� smuteční� rozloučení.�
Jednalo� se� o� 20� obřadů.� Důvodem�
konání� těchto� rozloučení� byla� rekon-
strukce� smuteční� síně� na� hřbitově�
v�Jablonci�nad�Nisou.�

Všem� návštěvníkům� se� kostelík�
moc�líbí.�My�jsme�samozřejmě�rádi,�že�
je� stále� více� vyhledávaný� a� oblíbený.�
Svatební�obřady�se�zde�konají�od�roku�
2004�v�období�od�dubna�do�konce�října.�

Za�těch�9�let�zde�uzavřelo�manželství�
300�párů.��Poté�se�kostelík�připravuje�
na�adventní�a�vánoční�akce,�které�už�
mají�svou�tradici�a�oblibu.�

Dle� nájemní� smlouvy� se� výtěžek�
z�akcí�konaných�v�kostelíku�dělí�mezi�
Obec�a�Spolek�přátel�obce.�Dosud�bylo�
obci� odvedeno� 150.000,-� Kč.� Spolek�
z� vybraných� peněz� financuje� vyba-
vení,� údržbu� kostelíka� a� vytváří�
finanční� rezervu� na� renovaci� oltáře.�
Ten� byl� při� celkové� rekonstrukci� kos-
telíka�dočasně� zakonzervován� a� rádi�
bychom�jej�uvedli�do�původního�stavu.

Vážení� spoluobčané,� přeji� Vám�
všem� hodně� zdraví,� méně� starostí,�
více� radostí,�mírnou�zimu�a� těším� se�
na� shledanou� s� Vámi� na� adventních�
koncertech.�

Marie Blahoutová

38. ročník Janovských 11 a 19 km
Letošní 38. ročník Janovské 11 a 19 se konal 26. 10. 2013. Letos nám sluníčko přálo, bylo krásné podzimní 
počasí. Pořadatelem akce bylo Občanské sdružení Janovských 11 a 19 km a obec Janov nad Nisou. Tato 
ojedinělá a dnes můžeme říci i tradiční akce je určena všem vyznavačům zdravého pohybu, milovníkům 
krás Jizerských hor.

Díky�široké�propagaci�a�pěknému�
počasí� jsme� na� startu� přivítali� 569�
běžců,�9�vozíčkářů�a�234�turistů�z�celé�
republiky� a� sousedního� Německa.�
Nárůst� proti� jiným� ročníkům� je� 35%.�
V� den� konání� akce� pomáhalo� 130�
pořadatelů�z� Janova,� Jablonce�a�okolí.�
Je� třeba� vyzdvihnout� pomoc� hasičů�

Sport v Janově

z� Janova� n.�N.� a� Lučan� n.�N.,� dětí�
z�janovské�základní�školy.�

Drtivé�většině�startujících�se�janov-
ská�akce�líbila.�Vozíčkáři�se�již�těší�na�
další� ročník.�Našly�se� i�negativní�při-
pomínky,� které� však� pořadatelé� také�
vítají�–�mohou�je�využít�a�neopakovat�
stejné�chyby�v�příštích� letech�–�úzká�

místa� na� trati,� fronty� u� prezentace�
(k� tomu� přispívají� i� startující� svým�
pozdním�příchodem�a�nepřihlášením�
se�on-line),�zpackané�výsledky�od�roz-
hodčích.� Pořadatelé� se� tímto� omlou-
vají� všem� účastníkům� a� připravují�
opatření�k�odstranění�vzniklých�chyb.

Jménem� pořadatelů� bych� chtěl�
poděkovat� všem,� kteří� � tuto� akci�
finančně� či� věcně� podpořili� –� Libe-
recký� kraj,� Obec� Janov� nad� Nisou,�
sklárna�Vitrum,�penzion�Solaris,�druž-
stvo�Europlasten,�Goja,�OÚ�Bedřichov,�
firma�Žižák,�pneuservis�Hnídek,�ABB�
Elektro-Praga,� Unitherm� s.r.o.,� A.Ra-
ymond,� Beetz,� fa� Šenkýř,� fa� Elreva�
Datacontrol�CZ�s.r.o�a�další.

Zároveň� bych� chtěl� poděkovat�
všem� pořadatelům,� kteří� akci� připra-
vují�ve�svém�volném�čase.�Díky�jejich�
práci�se�na�akce�do�Janova�a�jeho�okolí�
budou�účastníci�jistě�rádi�vracet.

Závěrem� bych� Vás� všechny� chtěl�
srdečně� pozvat� na� další� ročník� této�
oblíbené� sportovně-turistické� akce,�
která�se�bude�konat�25.�10.�2014.

V. Zajíček
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Památné stromy
Mimořádně� významné� stromy,�

jejich�skupiny�a�stromořadí� lze�vyhlá-
sit� za� památné.� Tyto� stromy� je� zaká-
záno�poškozovat,�ničit�a�zasahovat�do�
jejich� přirozeného� vývoje.� Na� území�
naší�obce�jsou�v�současné�době�vyhlá-
šeny�dva�památné� stromy:� javor�klen�
v� Hraničné� u� cesty� do� kamenolomu�
(obvod�400�cm,�výška�28�m,� stáří� 200�
let)� a�mohutná� lípa� srdčitá�v� zahradě�
u� roubené� chalupy� č.e.� 1316� v� Hra-
ničné.� Tato� lípa� má� krásnou� košatou�
korunu� dosahující� až� do� výšky� 33�m�
a�kmen�o�úctyhodném�obvodu�495�cm.�
Stáří� tohoto� stromu� je� odhadováno�
na� 250� let.� Když� se� hlouběji� zamys-

líme�nad� tímto�číslem,�uvědomíme�si,�
že� zde� stála� již� v� době,� kdy� v� Janově�
nebyla� ani� stovka� chalup,� kdy� zde�
vznikaly�první�brusírny,�že�pamatuje�
mnoho�krutých�zim�i�největší�rozkvět�
obce…�Lípa� je� v� dobrém� zdravotním�
stavu,�a�tak�je�docela�dobře�možné,�že�
bude�dál� z�kopce� sledovat� životy�dal-
ších�a�dalších�pokolení�Janovanů.

V našem okolí roste celá řada 
jiných krásných a mohutných 
stromů, které si zaslouží náš obdiv, 
pozornost a péči. Pokud o nějakém 
takovém víte, prosím napište nám 
(ondrej.snytr@soukroma.cz nebo 
podatelna@janov-n-n.cz), případně 

informaci sdělte na obecním úřadě. 
Rádi bychom postupně zpracovali 
evidenci významných stromů a alejí 
na území obce Janov nad Nisou. Ta 
by měla sloužit obecnímu úřadu 
jako podklad pro rozhodování 
o zeleni v obci, jako podklad pro 
projekty na údržbu zeleně a žádosti 
o různé dotace… Ve Vaší zprávě 
uveďte nejlépe katastrální území 
a číslo pozemku, případně souřad-
nice místa, kde se stromy nacházejí. 
Pokud přiložíte také krátký popis 
a nějaké fotografie, bude to pro nás 
velkým usnadněním práce.

Ondřej Šnytr

Informace ze školy 
Školní rok 2013-2014 začal v  pondělí 2. září 2013. Ve škole jsme 
společně se starostou obce Janov nad Nisou, členkami SPOZ 
a  Svazu žen přivítali dvacet jedna prvňáčků. Celkem do školy 
nastoupilo 147 dětí.

Složení� pedagogického� sboru�
je� následující:� 1.�třída:� Mgr.� Lenka�
Vondrová,� 2.�třída:� Mgr.� Jana� Garče-
ková,� � 3.�třída:� Mgr.� Kateřina� Šípa-
lová,�4.�třída:�Mgr.�Gabriela�Nováková,�
5.�třída:�Mgr.�Pavla�Michková,�6.�třída:�
Mgr.� Lukáš� Blažej,� 7.�třída:� Mgr.� Petr�
Chlup,�8.�třída:�Petra�Davidová,�9.�třída:�
Mgr.� Adam� Kulich.� Další� posilou�
sboru�je�Mgr.�Jitka�Kostelníková,�která�
vyučuje� na� 2.stupni� � německý� jazyk.�
Zástupce� ředitele� školy� je�Mgr.�Hana�
Ticháková,�zástupce�ředitele�školy�pro�
mateřskou� školu� je� Eva� Krykorková,�
vedoucí� vychovatelkou�ve� školní� dru-
žině� je�Alexandra�Trojáková.�Vedoucí�
školního�stravování�je�Renata�Mádlová,�
novou�kuchařkou�ve� školní� jídelně� je�

Dana� Kuncová� a� školníkem� Jaromír�
Janda.

Od�1.�září�2013�došlo�k�úpravě�Škol-
ního�vzdělávacího�programu.�Žákům�
na�2.� stupni�přibyl�druhý� cizí� jazyk�–�
německý.� V� pátém� ročníku� do� učiva�
Matematika� a� její� aplikace� byla� dopl-
něna� problematika� desetinných� čísel�
a� zlomků.� Do� učiva� byla� začleněna�
podle� RVP� ZV� dopravní� výchova,�
rizika� přírodních� jevů� a� mimořádné�
událost�včetně�rizik�ohrožení,�zdravý�
životní� styl,� finanční� gramotnost,�
etická� výchova.� V� letošním� školním�
roce� probíhá� celoroční� projekt� „Náš�
kraj“,�do�kterého�jsou�zapojeni�všichni�
žáci� v� rámci� jednotlivých� předmětů.�
Děti�budou�i�v�letošním�školním�roce�

navštěvovat�divadelní�představení�pro�
ně� připravená� v� Městském� divadle�
v� Jablonci� nad� Nisou� a� samozřejmě�
se� budou� účastnit� sportovních� akcí�
okresního�a�krajského�formátu.�V�září�
jsme� také� dokončili� projekt� „Malé�
školní�arboretum�–�učebna�v�přírodě“.�
V� rámci� tohoto� projektu� jsme� koupili�
venkovní� lavice� na� výuku,� vysázeli�
jsme�další�keře,�stromky�a�také�růže�na�
zahradě� školy,� plánujeme� slavnostní�
otevření�na�jaře�2014.�Škola�je�zapojená�
do� projektu� Dotované� školní� mléko�
a�mléčné�výrobky�a�do�projektu�Ovoce�
do�škol.�

Závěrem� bych� chtěla� všechny�
pozvat� na� Den� otevřených� dveří� ve�
škole�spojený�s�Vánoční�dílnou�a�to�ve�
čtvrtek�28.�listopadu�2013�od�15:00�do�
17:00�hodin,�nabízíme�možnost�vyrobit�
si� vlastnoručně� pěkné� vánoční� deko-
race.�Dále�vás�srdečně�zveme�tentokrát�
na� druhou adventní neděli 7. pro-
since 2013� do� loučenského� kostelíka,�
kde�vystoupí�školní�pěvecký�sbor.

Další� informace� a� aktuální� zprávy�
o�škole:�www.zsjanovjbc.com.

Mgr. Jana Tomešová, ředitelka školy

Příroda

Patří vzrostlé stromy do osídlené krajiny?
Aneb opravdu chceme žít v obci bez pěkných stromů a alejí? 

Co se Vám vybaví, když slyšíte slovo strom? Úhledná hráň palivového dřeva, mozoly na rukou 
z každoročního úmorného úklidu spadaného listí, padající suché větve? Nebo krásný živý organismus, 
který plní v krajině řadu užitečných funkcí? Poskytuje útočiště ptactvu a jiným živočichům, osvěží Vás 
svým stínem v letním parnu, chrání své okolí před větrem, deštěm a sněhem. Jeho vzhled lahodí oku, 
šumění větru v jeho koruně zase sluchu. Stromy dokáží čistit ovzduší, chránit půdu před erozí, svým 
opadem obohacují půdu…

Stromy� do� krajiny� patří� a� z� hle-
diska� lidského� vnímání� času� tu� byly�
vždycky.�V�našem�regionu�byl�dokonce�
před� příchodem� prvních� osadníků�
neprostupný� les.� Je� zmiňován� již�
v�Majestas� Carolina� (1350� -� 51),� záko-
níku�krále�Karla�IV.,�kde�je�označován�
jako�„Hvozd“.�Tomuto�lesu�byl�přičítán�
velký�obranný�význam�a�proto�byla�ve�
zmiňovaném� dokumentu� zakotvena�
jeho� přísná� ochrana.� Tolik� na� úvod�
jako�reakce�na� tvrzení,�že� tady�nikdy�
tolik�stromů�nebylo…�

Ano� připouštím,� že� dnes� je� Janov�
nad� Nisou� ve� srovnání� s� první� polo-
vinou�20.�století�zarostlý� jako�„zámek�
šípkové� Růženky“.� Proměna� někdejší�
zemědělské�krajiny�je�však�způsobena�
změnami�v�jejím�využívání.�O�některé�
louky�a�pastviny�se�60�let�nikdo�nesta-
ral,� takže� tyto� pozemky� postupně�
zarostly� náletovými� dřevinami.� To�
však� rozhodně� nelze� použít� na� obha-
jobu� ničení� nejhodnotnějších� stromů�
a�alejí.�Ty�je�naopak�důležité�zachovat.�
Kácet� zdravé� stromy� jenom�proto,� že�
jsou�staré,�je�při�pohledu�do�budoucna�
velmi� krátkozraké� počínání.�
Vždyť�se�už�nikdo�z�nás�nedožije�
doby,�kdy�do�věku�pokáceného�
velikána�dospěje�stromek,�který�
vyroste� na� jeho� místě.� Strom�
nelze� považovat� za� pouhou�
zásobu� dřeva� na� pozemku,� je�
třeba� pochopit� jeho� „přidanou�
hodnotu“.

Návrat� k� tradičnímu� obhos-
podařování� je� dnes� na� zarost-
lých� plochách� nereálný.� Pokud�
by� se� našly� prostředky� na�
odstranění� dřevin,� kdo� by� se�
postaral�o�to,�aby�pozemky�opět�
nezarostly?� Taková� činnost� by�
byla� bez� návaznosti� na� reálné�
hospodaření� dosti� samoúčelná,�

nemyslíte?� Přesto� je� na� čase� přistou-
pit��ke�kultivaci�těchto�porostů�náleto-
vého�původu.�Zde�kácejme�a�dělejme�
ze� stromů� palivo.� Cílem� by� neměla�
být� úplná� obnova� zaniklých� travních�
porostů,� o� které� by� se� v�dnešní� době�
patrně�neměl�kdo�starat,�ale�mohla�by�
jím�být�pestrá�mozaika�stromů,�remízů�
a�luk�mezi�nimi.�Krásné�zdravé�stromy�
nechme�žít�i�pro�naše�potomky,�stejně�
jako� nám� tu� zůstaly� po� našich� před-
cích�a�předchůdcích…�Pokud�přeci�jen�
ze� závažných� důvodů� takový� strom�
pokácíme,� vysaďme� na� vhodném�
místě�nový�strom�jako�náhradu.

Rozhodně prosím nechápejte 
předchozí text jako výzvu k ochraně 
stromů bez výjimky. Nebezpečné 
stromy v našem životním prostoru, 
kde představují značné riziko, být 
pochopitelně nemají… 

Jak jsou vlastně stromy chráněny 
zákonem?

Ochranu� dřevin� rostoucích� mimo�
les� upravuje� zákon� č.� 114/1992� Sb.,�

o� ochraně� přírody� a� krajiny� a� pravi-
dla� pro� jejich� kácení� jsou� stanovena�
ve�vyhlášce�č.�189/2013�Sb.,�o�ochraně�
dřevin� a� povolování� jejich� kácení.Ve�
většině�případů�musí�ke�kácení�dřevin�
vydat� povolení� obecní� úřad.� O� povo-
lení� ke� kácení� může� požádat� pouze�
vlastník�pozemku�nebo� jeho�nájemce�
se� souhlasem� vlastníka.� Povolení� lze�
vydat� pouze� ze� závažných� důvodů�
po� vyhodnocení� funkčního� a� este-
tického� významu� dřevin.� Kácení� je�
vhodné�provádět� v�době�vegetačního�
klidu,�kdy�na�stromech�nehnízdí�ptáci.�
Bez� povolení� lze� kácet� pouze� ve� výji-
mečných� případech,� např.� pokud�má�
strom�obvod�kmene�ve�výšce�130� cm�
nad� zemí� menší� než� 80� cm,� pokud�
se� jedná� o� zapojené� porosty� dřevin�
o� ploše�menší� než� 40�m2,� nebo� nově�
v� případě� dřevin� rostoucích� v� oplo-
cené�zahradě�u� rodinného�nebo�byto-
vého�domu�v�zastavěném�území�obce�
(tyto�výjimky�neplatí�pro�stromy,�které�
tvoří�stromořadí�a�významné�krajinné�
prvky).�Dále�není�povolení�nutné,�když�
je�stavem�stromu�bezprostředně�ohro-

žen��život��či��zdraví��nebo�hrozí-
-li� škoda� značného� rozsahu�
(např.� při� přírodních� katastro-
fách).� �Ten,� �kdo�za�těchto�pod-
mínek�provede�kácení,�oznámí�
je� orgánu� ochrany� přírody� do�
15�dnů�od�jeho�provedení.�

Zákon� ukládá� vlastníkům�
povinnost� pečovat� o� stromy.�
Vždy�je�lepší�pokusit�se�nejprve�
o�vhodné�ošetření�stromu,�než�
rovnou� uvažovat� o� jeho� poká-
cení.�Starý�strom�má�svou�hod-
notu,� která�pokácením�navždy�
zmizí.�Na� citlivou�péči� o� staré�
stromy�je�možné�získat�finanční�
prostředky,� např.� z� Programu�
péče�o�krajinu.

Jeden z krásných stromů v naší obci  
- javor v Hraničné u chalupy č.e. 1354
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Dětské aktivity

PĚKNÁ KVÍTKA – naši malí zpěváčci
Přibližně před dvěma lety přišla paní Květa Kunze z  Bedřichova 
s myšlenkou založit pěvecký kroužek pro děti. V březnu 2012, poté, co 
se přihlásilo dostatek zájemců, svolala první setkání malých zpěváčků 
a jejich rodičů. Od té doby se každý týden scházejí a vesele si spolu za 
doprovodu kytary notují.

Pěvecký�kroužek�navštěvují�děti�
z� Janova� i� z� Bedřichova,� většina�
z�nich�je�ve�věku�3�až�6�let,�ale�občas�
vypomohou� i� děti� starší.� Vzhle-
dem� k� tomu,� jak� jsou� děti� občas�
neposedné,� zvolila� paní� Květa�
pro� toto� malé� pěvecké� uskupení�
název� „Pěkná� kvítka“.� Děti� se� za�
dobu� fungování� kroužku� naučily�
už�hezkou�řádku�písniček.�V�reper-
toáru� mají� písně� lidové,� písničky�
z� pohádek� i� z� vlastní� tvorby� paní�
Květy.� V� srpnu� loňského� roku� se�
uskutečnilo� první� vystoupení� Pěk-
ných� kvítek� v� bedřichovském� kos-
tele�a�v�lednu�natočily�dvě�písně�na�
CD.�V�současné�době�děti�nacvičují�
pásmo�zimních�písniček�a�básniček�
a� jelikož� se� blíží� Vánoce� opakují�
koledy.

Pokud� vaše� děti� také� rády� zpí-
vají,� neváhejte� a� přijďte� se� podí-
vat.� Scházíme� se� každé� úterý� od� 
16�hodin�v�penzionu�Stará�brusírna�
na�Bedřichově.�Případně�se�ozvěte�
přímo� paní� Květě� Kunze� na� tel.� 
776� 059� 896� nebo� 483� 380� 451.�
V�pěveckém�kroužku�je�vítán�každý�
nový�zpěváček.

V� první� polovině� hodiny� cvičíme�
společně�v�kroužku,�v�druhé�polovině�
si� každý� může� vybrat,� zda� dá� před-
nost� trampolíně,� žebřinám,� klouzání�
po� zavěšené� lavičce,� prolézání� tune-
lem,�či�si�jen�tak�pohraje�ve�stanu.�Při�
našich� hodinách� používáme� celou�
řadu� cvičebních� pomůcek,� např.�
overbally,� pěnové� podložky,� padák,�
bedýnky,�obruče,�stuhy�atd.�

V�minulém�školním�roce�jsme�uspo-
řádali� několik� zvláštních� lekcí,� aby-
chom� dětem� cvičení� trochu� zpestřili.�
V�prosinci� to�bylo�„čertovské�cvičení“,�
kdy�děti�přišly�převlečené�za�malé�čer-
tíky�a�rozcvičku�doprovázely�písničky�
a�básničky�o�čertech.�Před�Vánoci�jsme�

Cvičení pro rodiče s dětmi

Již třetím rokem probíhá v Janově nad Nisou cvičení pro rodiče s dětmi. Scházíme se každé úterý od 
9.30 h. v tělocvičně ve školní družině. Cvičení je vhodné pro samostatně chodící děti ve věku zhruba 
od 1 roku do 4 let v doprovodu maminek, tatínků či prarodičů. Zábavnou formou pomocí říkanek 
a písniček si dětičky (a nejen ony) protáhnou svá tělíčka. 

si� udělali� malou� besídku� s� ochutnáv-
kou�cukroví�a�děti�si�rozbalily�ohrom-
nou� krabici,� kterou� jim� v� tělocvičně�
nechal� Ježíšek.�Našly� v� ní� 12� nových�
barevných�míčů,�z�nichž�měly�velikou�
radost.� Na� konci� února� proběhlo� cvi-
čení�v�maskách.�V� tělocvičně�se�sešlo�
pět� pirátů,� dvě� čarodějnice,� červená�
Karkulka�a�malíř.�V�květnu�a� červnu,�
když�bylo�pěkné�slunečné�počasí,�jsme�
se�několikrát�místo�v�tělocvičně�sešli�na�
janovském� dětském� hřišti� a� dokonce�
jsme�se�vypravili�na�společný�výlet�do�
dětského�areálu�u�hotelu�Peklo�v�Jose-
fově�Dole.

�Na�závěr�školního�roku� jsme�pak�
uspořádali� oslavu� na� rozloučenou,�

kde� si� děti�mohly� zasoutěžit,� vyrobit�
si� party� čepičky� a� ochutnat� spoustu�
dobrůtek.�Odměnou�za�to,� jak�krásně�
celý�rok�cvičily,�dostaly�malé�dárečky,�
dort� s� krtečkem� a� dětské� šampaňské�
na�přípitek.�Z�této�rozlučkové�party�je�
i�fotografie�na�úvodní�straně.�

Pokud� byste� chtěli� svým� dětem,�
ale� i�sobě�dopřát�také�trochu�pohybu,�
nebo� jen� zkrátka� pobýt� ve� společ-
nosti�rodičů�a�jejich�ratolestí�z�Janova�
a�z�Bedřichova,�přijďte�mezi�nás.�Rádi�
přivítáme�nové�členy.�

Více informací na tel. 608 644 656, 
Jarmila Morávková.

Koťata informují

Co čekalo děti z MŠ od posledního článku do novin? 

4.�5.� proběhla� besídka ke Dni 
matek,�kde�děti�ukázaly,�co�se�za�necelý�
školní� rok� naučily,� a� předaly� mamin-
kám�dárek�k�svátku,�který�vyrobily.

16.�5.� proběhla� neplánovaná� akce,�
kdy�se�všechny�děti�z�naší�MŠ�projely�
novým� hasičským� autobusem.� Profe-
sionální�hasiči�ze�Mšena�připravili�pro�
děti�den otevřených dveří.�Děti�mohly�
shlédnout� vybavení� hasičské� stanice�
a�vidět,�jak�hasiči�pracují.�

Jedním� z� nejnáročnějších� dnů�
v�tomto�školním�roce�byl�právě�čtvrtek�
30.�5.� V� dopoledních� hodinách� čekala�
děti�pohádka�s�písničkami�„O ptačím 
sněmu“� v� podání� paní� Čemusové,�
kterou� mají� velmi� rády.� Znají� už�
některé� její� písničky� a� úvodní� znělku�
pohádek�umí�starší�děti�opravdu�dobře.�
Odpoledne,� ten� samý� den,� proběhla�
akce� důležitá� pro� předškoláky,� a� to�
Pasování předškoláků na školáky.�
Děti� se� naučily� básničky,� které� před-
nesly� rodičům,� a� samotné� pasování�
provedla� paní� Čemusová� v� podobě�
víly.�Bylo�to�velice�dojemné�a�určitě�si�
někteří� rodiče� i� poplakali.� Odměnou�
za�docházku�do�školky�a�na�rozloučení�
se�školkou�je�spaní předškoláků v MŠ.�
V� letošním� roce� nám� moc� nepřálo�
počasí,� i� přesto� jsme� s� dětmi� vyrazili�
na�menší�výlet�spojený�se�stopovanou�
a� hledáním� pokladu,� který� připra-
vili� manželé� Khailovi.� A� děti� poklad�
našly.� Po� návratu� do�MŠ� jsme� dětem�
objednali�pizzu,�děti�shlédly�pohádku,�
kterou� objevily� v� pokladu� a� šly� do�
spacáků�a�na�karimatky.�Je�to�pro�děti�
téměř�to�samé,�jako�spaní�pod�širákem�
a�moc�se� jim�to�líbí.�Po�náročném�dni�
a� spaní� ve� školce� proběhla� výborná�
snídaně�z�dobrůtek,�které�pro�nás�při-
pravili�rodiče�předškoláků.�

A� byl� tu� červen,� který� začíná� osla-
vou�svátku�dětí�–�3.�6.�děti�z�deváté�třídy�
ZŠ�připravily�pro�naše�malé�k�tomuto�
dni�různé�soutěže�a�plnění�úkolů,�kde�
musely� malé� děti� prokázat� některé�
své�znalosti.�Opět�nám�počasí�nepřálo�
a�soutěže�proběhly�ve�třídách�školky.�

Dlouho�očekávanou�akcí�byl�výlet 
do ZOO Liberec� 14.�6..� Byl� výletem�
náhradním� za� plánovaný� do� Rádvá-
novic.�Nepřálo�počasí�a�tak�se�Šťastná�
Země�musela�zrušit.�V�ZOO�paní�prů-
vodkyně�ukázala�dětem�i�odlitky�stop�

různých�zvířat,�vycpanou�zvěř�a�dala�
dětem�mnoho�informací.�Děti�se�svezly�
vláčkem�po�ZOO,�užily�si�krmení�lach-
tanů�a�tučňáků�a�výlet�ukončily�sveze-
ním�na�kolotoči.�

Velmi�důležitou� akcí,� na�kterou� se�
nedočkavě� děti� těšily,� bylo� vyhlášení 
výsledků ve sběru papíru a PET lahví 
19.�6.� Po� celý� rok� rodiče� dětí� pečlivě�
třídili�odpad�a�odměnou�pro�všechny�
bylo�vítězství�ve�sběru�„petek“,�za�které�
je� finanční� odměna.� Ta� byla� použita�
na� nákup� sedací� soupravy� pro� děti�
do� 1.� třídy.�Odměnu�dostali� i� nejlepší�
„sběrači“� a� všichni� samozřejmě� slad-
kou� dobrotu.� Touto� cestou� bych� ráda�
poděkovala� všem� rodičům� za� pomoc�
se�sběrem.

Další� krásnou� akcí� pro� děti� byl�
polodenní výlet na rekreační chatu 
Dřevonu na Hraběticích� 20.�6.,� kde�
chovají� různá� domácí� i� exotická� zví-
řata.�Děti�mohly�vidět�velblouda,�soba,�
kotě�pumy,�klokana.�Z�domácích�zvířat�
koně,�psa,�kachny,�králíky,� telátko,�sle-
pice�a�dozvěděly�se�něco�o�jejich�chovu�
a� způsobu� života.� Na� Hrabětice� nás�
vyvezl�autobus,�ale�zpět�do�školky�na�
oběd�jsme�už�museli�po�svých.�

A� byl� tu� konec� školního� roku�
a�„HURÁ“�na�prázdniny.�Ty�nám�všem�
rychle�utekly…�

26.�8.�se�MŠ�opět�otevřela�a�všechny�
čekala� krásně� vymalovaná� jídelna,�
opravené� záchodky� u� dětí� 1.� třídy,�
nová� plynová� přípojka� do� kuchyně�
k� novému� sporáku.� Než� nastoupily�
nové� děti� do� školky,� dorazila� objed-
naná� sedací� souprava� pro� 2.� třídu�
a�pro�všechny�děti� tři�nové�–�krásné�–�
barevné�žíněnky�na�cvičení.

Nové� děti� nastoupily� do� MŠ�
2. 9. 2013 a� začal nový školní rok  
2013 – 14.� Ještě� tento� týden� se� usku-
tečnila�schůzka�se�všemi�rodiči.�Letos�
přišlo�k�zápisu�21.�dětí�a�všechny�byly�
do�mateřské�školy�přijaty.�MŠ�v�Janově�
je� opět� naplněna� a� děti� čeká� nový�
školní�rok�plný�akcí.

Nejstarší�děti�–�předškoláky�–�čekal�
12.�9.� výlet do Jičína,� města� pohá-
dek.� Letos� děti� doprovázely� pani� uči-
telky� Krykorková� Eva� a� Voháňková�
Iva.�Ráno�se�rozpršelo�a�nikdo�nevěřil,�
že� by� se� sluníčko� ukázalo.� Počasí� se�
nakonec� umoudřilo� a� my� jsme� zažili�

Nejkrásnější měsíce – květen, červen a  prázdniny. Děti čekalo mnoho 
zajímavých akcí: pohádky, výlety, besídka pro maminky, focení,…

krásný�výlet.�Cestovalo�se�autobusem�
a� vlakem.� Děti� si� zasoutěžily,� plnily�
různé� úkoly� na� různých� stanovištích�
a�potkaly�mnoho�pohádkových�bytostí�
–�Rumcajse,�Manku,�vodníka,�…�

Další� akcí� v� novém� školním� roce�
bylo�vystoupení�cvičených�psů,�kde�se�
děti� seznámily� s� výchovou�psa,� co� se�
smí�–�nesmí,�jak�se�o�psa�starat…

Překvapení�pro�děti�přichystal�8.�10.�
pan� Čech� –� tatínek� Johanky� z� malé�
třídy,�který�na�školní�zahradu�přivezl�
dva�tzv.�skákací�hrady.�Děti�viděly,�jak�
se�hrady�nafukují�–�připravují,�a�nako-
nec�si�užily�pohybu�a�legrace�celé�dopo-
ledne.

10.�10.� nás� v� Eurocentru� čekala�
pohádka�Jů a Hele�–�představení�bylo�
plné�písniček�a�zaujalo�i�naše�nejmenší�
děti.�Většina�z�nich�poprvé�navštívila�
divadelní� představení.� Na� tyto� akce�
máme� pro� děti� objednaný� autobus,�
který�nás�odveze�i�přiveze�a�my�nemu-
síme�nikde�s�dětmi�čekat.�

Každý�rok�máme�ve�školce�barevné�
týdny,� které� jsme� letos� změnili� na 
barevné dny.

Co�to�znamená?�Děti�se�oblékají�do�
oblečení�barvy�toho�určitého�dne.�Tak�
opět� školka�hrála� barvami� tak,� jak� se�
barví�listí�na�podzim�–�zelenou,�žlutou,�
oranžovou�a�nakonec�červenou�barvou.�

Tradičně� se� děti� z� MŠ� zúčastnily�
vítání� nových� občánků� na� radnici�
v�Janově�12.�10.,�kam�dorazily�za�dopro-
vodu� pí.� učitelky� Evy� Krykorkové.�
Z�důvodu�nemoci�dorazily�na� radnici�
pouze� dvě� účinkující� děti,� ale� vystou-
pení� se� povedlo� a� děti� čekala� sladká�
odměna.�

Za kolektiv MŠ
Krykorková Eva, zástupce ředitele pro MŠ
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občerstvení,�postavila� lanovou�dráhu�
a�zajistila�různé�soutěže.�Také�se�nám�
podařilo� sehnat� krásný� skákací� hrad.�
Nechyběly�koně,�velbloud�ani�kolotoč.�
To� však� nebyla� pouze� naše� zásluha,�
musíme� touto� cestou� také� poděkovat�
dobré� partě� kolem� Michala� Surkova,�
který�pro�děti�vymyslel�a�zrealizoval�
právě�zmíněné�soutěže.�

A jak si vedl náš sportovní tým 
v roce 2013? 

Naše�sportovní�družstvo�se�zúčast-
nilo� osmi� nočních� a� dvou� denních�
závodů.� I� přesto,� že� se� scházíme� na�
pravidelných� trénincích,� tak� začátek�
sezóny� pro� ně� nebyl� zrovna� jedno-
duchý.� Sportovní� družstvo� převzal�
Martin�Morávek,�který�se�musel�naučit�
spolupracovat�s�ostatními�v�týmu.�Noví�
členové�družstva�se�museli�vypořádat�
s� nástrahami� nočních� závodů,� jako� je�
například�mokrý�a�leckdy�rozbahněný�
terén.� Poprvé� si� mohli� nové� složení�
týmu� naostro� vyzkoušet� na� denním�
závodu,�který�se�konal�ve�Vrchlabí.�Na�
tento� závod� jsme� byli� pozváni� velite-
lem� místní� jednotky.� Závod� probíhal�
za� silného� deště� a� chladného� počasí.�
I�přes�tato�úskalí�jsme�dosáhli�po�dvou�
letech�soutěžení�nejcennějšího�prvního�
místa,� které� vedlo� ke� stmelení� celého�
týmu� pro� nadcházející� sezónu.� Na�
nočních�závodech�si�tým�i�přes�silnou�
konkurenci� také�nevedl�vůbec� špatně.�
V�průběhu�sezóny�se�umisťovali�kolem�
čtvrtého�a�páteho�místa,�jejich�nejlepší�
čas� byl� 22,14� vteřin.� Aby� kluci� nevy-
padli� z� tréninku,� scházejí� se� každou�
středu�v�hasičárně,�kde� se� snaží�vypi-
lovat�svou�techniku�útoku.�

Na� závěr� dovolte,� abychom� Vám�
za�celou�jednotku�SDH�popřáli�klidné�
a�pohodové�prožití�vánočních�svátků�
a� v� novém� roce� hodně� štěstí,� zdraví�
a�pohody.

Velitel SDH Radek Nagy, 
Jitka Nagyová, 

Strojník Martin Morávek 

SDH Janov nad Nisou / Informace pro občany

Svoz odpadů o vánočních svátcích
V 52. týdnu (23. 12. – 28.1 2. 2013) a v 53. týdnu (30. 12. 2013 – 4. 1. 2014) bude probíhat svoz TDO bez 
ohledu na svátky. Může se však z technických důvodů stát, že popelnice budou vyvezeny s 24 hod. 
zpožděním.

Vozidlo může přijet ve vývozní den i  v  mimo obvyklou hodinu. Vývozní den je stanoven 
0:00 – 24:00 hod. a proto je důležité dávat popelnice k výsypu vždy večer před vývozním dnem. 

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

Dobrý den, dovolte mi, abych vás seznámil s činností naší jednotky za uplynulé období. Když jsem psal 
poslední článek, tak jsem zmiňoval  Pálení čarodějnic. Netušil jsem, jak náročné budou ty následující  
měsíce. Vyjížděli jsme k sedmi  ostrým výjezdům a jednomu taktickému cvičení. Dále jsme se podíleli 
na pořádání Janovského Jarmarku, Ukončení prázdnin s hasiči a, jak bývá tradicí, tak jsme se i velkou 
měrou podíleli na pořádání tradičního běžeckého závodu Janovských 11 a19 km.

Něco málo k výjezdům (po jednotli-
vých dnech zásahů):
 – �28.�5.� v� 9.30� hod.:� vyjížděli� jsme� na�
likvidaci� ropné� skvrny.� Jednalo� se�
o� únik� paliva,� který� sahal� od� Bed-
řichova� do� Janova.� Na� tuto� skvrnu�
bylo�použito�50�kg�sorbentu.

 – �3.�6.� v� 8.00� hod.:� naše� jednotka� byla�
požádána� KOPS� HZS� LK� o� pomoc�
při� likvidaci� následků� povodní,�
které� opět� zasáhly� LK.� My� jsme�
zasahovali�v�obci�Višňová,�kde�byly�
nasazeny� jednotky,� které� disponují�
výkonnými�čerpadly.�

 – �26.�6.�v�16.00�hod.:�pomáhali�jsme�při�
likvidaci� naplaveného� stavebního�
materiálu�u�splavu�v�Loučné.�Napla-
vený� materiál� ucpal� z� části� koryto�
potoka,� čímž� docházelo� k� zaplavo-
vání�zahrady�p.�Krátkého.

 – �12.�7.� ve� 21.00� hod.:� naše� jednotka�
vyjížděla�k�požáru�rodinného�domu�
ve�Mšeně.�Jednalo�se�rozsáhlý�požár�
opuštěného� domu� v� husté� zástavbě.�
Na� likvidaci� požáru� se� podílelo�
5�jednotek.

 – �29.�7.�v�22.00�hod.:�naši�obec�zasáhla�
mohutná� bouřka,� doprovázena�
silným� deštěm.� Byli� jsme� požádáni�
KOPS�o�pomoc�při�odčerpávání�vody�

z� technické�místnosti� v� Bedřichově.�
Po� příjezdu� na� místo� události� bylo�
zjištěno,� že� majitel� objektu� provedl�
účinná�opatření�a�naše�pomoc�nebyla�
potřeba.�Dále�jsme�pomáhali�při�zjiš-
tění� stavu� hladiny� potoka.� Při� této�
činnosti�jsme�byli�staženi�ke�stavidlu�
v�Loučné,�kde�hrozilo,�vlivem�zvedlé�
hladiny� potoka,� zaplavení� zahrady�
a�následně�rodinného�domu�p.�Krát-
kého.� Část� jednotky� řešila� danou�
situaci�u� stavidla,�druhá�část�prová-
děla�průzkum�potoka�pod�stavidlem.�
Bylo� zjištěno� zatopení� sklepního�
prostoru� u� p.� Šoukala,� který� jsme�
pomocí�kalového�čerpadla�odčerpali.

 – �8.8.� v� 11.00� hod.:� vyjížděli� jsme�
k�požáru�osobního�automobilu�Ford.�
K�tomuto�požáru�došlo�v�obci�Bedři-
chov.�Jednalo�se�o�technickou�závadu�
na�vozidle.�

 – �4.�9.� v� 7.30� hod.:� naše� jednotka� byla�
požádána� KOPS,� ve� spolupráci�
s� Policií� ČR,� o� pomoc� při� pátrání�
po� pohřešované� osobě.� Jednalo� se�
o� 70letého� seniora,� který� byl� napo-
sledy� spatřen� 2.�9.�2013.� Této� pátrací�
akce�se�účastnily�i�ostatní�okolní�jed-
notky.� Dopolední� pátrací� akce� byla�
bezvýsledná.� Po� cca� 30�min.� pauze�

byl�povolán�vrtulník�Policie�s�termo-
vizí.� V� 16.05� hod.� byl� pohřešovaný�
nalezen�v�kritickém�stavu�v�hustém�
porostu� na� Vyšehradě.� Byla� prove-
dena�předlékařská�pomoc�a�dotyčný�
byl� následně� transportován� k� sanit-
nímu�vozidlu,� kde� byl� předán� zdra-
votníkům.�Celodenní�únava�z�vyčer-
pání� byla�vyvážena�nepopsatelným�
pocitem�ze�záchrany�lidského�života.

Také� jsme� se� zúčastnili� technic-
kého�cvičení�v�Liberci.�Účelem�tohoto�
cvičení�byla�simulace� lesního�požáru�
v�nepřístupném�terénu�a�překonávání�
velkého�převýšení.

Letos� jsme� se� již� podruhé� poku-
sili�uspořádat�akci�pro�děti�s�názvem�
Ukončení�Prázdnin� s� hasiči� (třeba� se�
z� toho� nakonec� stane� tradice).� Této�
akce� se� zúčastnily� různé� složky� IZS,�
jako� například� hasiči� z� Jablonce� nad�
Nisou� a� z� Lučan,� záchranná� služba,�
vodní� záchranná� služba,� vězeňská�
služba� se� služebními� psy,� dále� byla�
k� vidění� ukázka� dynamického� pro-
vedení�eskorty,�provedená�Jednotkou�
pod� jednotným� velením,� a� ukázka�
první� pomoci� Miroslava� Gorčíka.�
Naše� jednotka� pro� vás� zajišťovala�

SDH Janov nad Nisou
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vážnosti� a� důstojnosti� osob,� i� své�
vlastní.�V� tomto�případě�čest�a�důstoj-
nost� strážníka� dostávala� fyzicky,� ver-
bálně� i� psychicky� pěkně� na� frak.� Pro�
kultivovaného� člověka� není� žádný�
požitek,� když� musí� použít� násilí� na�
jiného,� i� když� mu� to� dovoluje� zákon.�
Ale� pro� čest� Janováků� a� jejich� bezpeč-
nost�to�uděláme�pokaždé,�když�si�o�to�
kdokoli� řekne!� Říkáme,� kdokoli!� …�
a� proto,� Janováci,� dbejte� cti,� vážnosti�
a�důstojnosti�ostatních�i�své�tak,�jak�je�
to�u�nás�v�Janově�zvykem�a�my�budeme�
tak�konat�s�Vámi...�������

1.�července�jsme�se�pěkně�proběhli�
po�lesích�kolem�Vyšehradu�a�v�Loučné,�
když� nám� byly� oznámeny� podezřelé�
osoby�u�chalupy�za�knoflíkárnou.�Při-
volali�jsme�si�na�pomoc�PČR�a�psovoda.�
Pytle� a� kufry� lupu� však� stačili� pacha-
telé�prchající�před�strážníky�dotáhnout�
jen�na�autobusovou�zastávku�v�Loučné,�
kde� byli� zadrženi.� Jednalo� se� o� dva�
muže�a�jednu�ženu,�kteří�se�nám�potu-
lovali� po� rajonu,� a� sem� tam� se� žena�
“vyptávala�lidí�u�chalup�na�směr.“�Tipo-
vala!�Samozřejmě,�že�šlo�o�osoby�v�poli-
cejních�kruzích�známé.

Doba� dovolených� a� prázdnin� také�
inspiruje�podvodníky� tak,�že�se�vydá-
vají� buďto� osobně,� či� telefonicky� za�
“SLUŽBY� PRO� DŮCHODCE.“� Tato�

oznámení�od�Vás�okamžitě�zjišťujeme�
přes�sociální�a�jiné�instituce,�které�nám�
ještě�nikdy�nepotvrdily,�že�by�někoho�
takového� k� Vám� posílaly.� Pozor,� jde�
o� podvodníky!� Nikomu� neříkejte,� že�
jedete� na� dovolenou,� nikomu� tako-
vému�neříkejte,�že�dům�bude�prázdný�
a�podobně!�Pokud�na�delší� čas�opouš-
títe�dům,�zavolejte�nám�z�důvodu�čas-
tější�kontroly.

Začátkem� září� jste� si� jistě� všimli�
vrtulníku,� který� nám�pomáhal� pátrat�
po� ztraceném� člověku.� Mnoho� poli-
cistů,� i� naši� hasiči,� pročesávali� lesy�
dlouhé� hodiny� v� dešti� od� Hraničné�
k� Vyšehradu.� Až� druhý� den� v� 15:30�
byl�hledaný�starší�nemocný�houbař�za�
pomocí� zaměření� signálu� jeho� mobil-
ního�telefonu�nalezen.�Živý!!!�Následo-
val�pak�transport�na�speciálních�nosít-
kách� složitým� terénem� a� urychlené�
vyhledání�nejbližší�cesty�dostupné�pro�
sanitku.�

7.�září�mnoho�z�Vás�navštívilo�Mari-
ánskou� pouť� na� Kristiánově.� Počasí�
bylo� přímo� překrásné� a� tak� návštěv-
níků� bylo� požehnaně!� Z� naší� strany�
jde�o�akci,�s�kterou�jsme�do�velké�míry�
organizačně� spjati,� a� kterou� zakonču-
jeme�většinou�spokojeni.�Leč�letos�byla�
naše� služba� a� nálada� poznamenána�
poměrně� velkým� množstvím� velice�

arogantních� řidičů,� zejména� jejich� jed-
náním�a�chováním.

V� rajonu� nám� letos� škodí� i� zlo-
ději� benzínu� a� nafty.� Pachatelé� navr-
távají� nádrže,� čímž� Vám� způsobují�
velké� škody.�V� říjnu� jsme� vysledovali�
modrou� Felicii,� která� zaparkovala�
v� noci� na� Bedřichově� v� přítmí� jedné�
chalupy,� a� dva� mladíci� si� šli� obhléd-
nout� okolí.� Pozdější� kontrolou� řidiče�
a� vozidla� byly� v� jeho� kufru� nalezeny�
plastové� kanystry� a� nářadí� ke� kráde-
žím�benzínu!�Cvak!

Ke� krádežím� několika� stovek� litrů�
nafty� z� traktorů� se� dopracováváme.�
A� proto� si� všímejte,� prosím,� vozidel�
typu�VW�Golf�tmavých�barev�a�volejte.�

Prozatím� se� s� Vámi� loučíme�
říjnem,�tedy�modrou�felicií,�která�stála�
u� Pomníku� na� Hraničné,� a� řidičem�
podezřelého� vzhledu,� který� se� nako-
nec� před� zájmem� strážníků� snažil�
prchnout,�a�nezabržděné�vozidlo,�které�
předtím� řídil,� nabouralo� do� domu�
v�Hraničné.�PČR�toto�vozidlo�zajistila,�
odvezla�a�řidič�bude�řešen�za�porušení�
zákazu�řízení�v�opilosti,�atd...

S pozdravem Vaši strážníci
Vráťa a Aleš

Obecní policie

Pro chytré hlavy...
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Puzzle 7 (Hard, difficulty rating 0.68)
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Puzzle 5 (Medium, difficulty rating 0.50)
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Střední obtížnost Těžší obtížnost

Pár postřehů Obecní policie: červen – říjen 2013
Strážníci Obecní policie se Vám opět hlásí začínajícím létem, a to hned zadržením podivného muže, 
který na Bedřichově za časného rána odcizil u chalupy ze šňůry oblečení. “Náhodné“ setkání s námi 
ho inspirovalo k zběsilému úprku na horském kole až do potoka za Vermontem, kde zmizel v rouře, 
kterou potok protéká. Čas, který v rouře plné vody tento sportovec strávil, se zdál nekonečný, a jak 
se říká, neslučitelný se životem, ale nakonec ho roura na druhé straně vyplivla a muž prchal křovím 
dál, až před hlaveň strážníkovy pistole. Pohledem do devítimilimetrové trubičky konečně uznal, že 
je srandy konec a vzdal se. Následným rozhovorem a dalšími úkony jsme zjistili, že se tento šprýmař 
dlouhá léta krmí pervitinem. Zprávu od PČR, že na něho také čeká vězení, kam se mu nechtělo, jsme 
předpokládali…

Letní� počasí� rovněž� vybízí� malé�
děti� z� Pizzerie� k� hrátkám� s� míčem�
na� silnici� mezi� projíždějícími� auty�
a� házení� kamenů� po� autech.� Několik�
telefonátů�denně�od�vyděšených�řidičů,�
skřípějící�brzdy�aut,�a�naše�věčné�zahá-
nění�dětí�ze�silnice�s�domluvami�rodi-
čům�u�nich�zřejmě�nevyvolávají�strach�
o�své�potomky.�Nepochopitelné!

12.� června� od� Vás� přijímáme� tele-
fon,� že� na� Hraničné� dva� příslušníci�
národnostní�menšiny�lezou�do�zahrad�
a�zkoušejí�kliky�u�chalup.�Akce�překa-
žena,�raději�utekli�do�lesa.

Zaznamenáváme� v� tomto� měsíci�
i�několik�pokusů�o�vloupání�do�objektů,�
rozbitá� okna� a� vykradení� kasy� na�
bobové�dráze.�

Jarmark� se� opět� povedl,� a� k� naší�
spokojenosti� bez� žádného� průšvihu�
v�rajonu.�I�pro�nás�je�tato�akce�spojena�
se� spoustou� organizačních� příprav�
a�úkonů,�zejména�instalací�dopravních�
značek� a� jejich� následným� sklízením�
v�noci�po�akci.�

A� protože� všeho�moc� asi� škodí,� je�
třeba�nám�ten�“klídek“� trochu�znepří-
jemnit!�…�a�zticha�nebudu!

Dne�26.�června�po�20.�hodině�se�naše�
hlídka� nacházela� u� janovské� sklárny.�
Na� střechu� autobusové� zastávky� se�
pokoušel�několikrát�vyběhnout�nějaký�
rom,� ale� pokaždé� spadl� na� zem.� Poté�
vběhl� do� silnice� mezi� projíždějící�
auta,� byl� velmi� agresívní,� kopal� do�
nich�a� sprostě� řval.�Kopal� i�do�druhé�
zastávky�a�do�zaparkovaných�aut�u�ser-
visu.� Následně� zastavil� projíždějící�
mladou� ženu� s� dětmi� v�modrém�Peu-
geotu,�vrhl�se�na�kapotu�a�pěstí�udeřil�
do� předního� skla� tohoto� auta.� Potom�
oběhl�auto�a�chtěl�vytrhnout�dveře,�ale�
žena�na�pokyn�strážníka�ujela.�

Agresor�chtěl�zastavit�další�auta,�ale�
v�tomto�mu�bylo�strážníkem�zabráněno.�
Dle� zákona� se� říká:� Z� důvodů� ničení�
cizího� majetku,� ohrožování� jiných�

osob�i�své�vlastní�osoby.�Pachatel�musel�
být�omezen�na�osobní�svobodě�dle�§�13�
odst.�3�zák.�553/1991,�jelikož�na�výzvy�
strážníka� vůbec� nereagoval� a� fyzicky�
ho�napadal.�Dále�následovalo�uhýbání�
před�pěstmi�a�kopanci�agresora,�který�
nakonec�skončil�na�zemi�v�poutech.�

���Do�konfliktu�se�postupně�zapojila�
skupinka�obyvatel�nedaleké�ubytovny.�
Mírumilovné�návrhy�celé�této�skupiny�
na� likvidaci� a� persekuci� strážníka� se�
stupňovaly� a� při� držení� spoutaného�
a�stále�neklidného�agresora�bylo�třeba�
se� stále� vyhýbat� pěstem� a� nehtům,�
zejména�žen.�

Strážníka� s� pachatelem� od� ostat-
ních,� alkoholové�výpary� chrlících� lidí�
oddělil� až� policejní� pes� s� přivolanou�
hlídkou�PČR.�

Někdy�se�nás�strážníků�ptáte:�„A�to�
se�nebojíte,�nemáte�strach?“�

Naše� odpověď� zní� asi� takto:� stráž-
ník�má�dle� zákona�povinnosti,� podle�
kterých�musí�provést�zákroky�a�úkony�
k� odvracení� a� zastavení� páchání� činů,�
které�ohrožují�vaše�zdraví�a�váš�maje-
tek.� Do� určitých� mezí� je� k� tomuto�
strážník� odborně� vyškolen� a� vycvi-
čen.�Zákon�také�dále�říká,�že�každý�je�
povinen�uposlechnout�výzvy�zakroču-

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 

jícího�strážníka.�Ve�škole�nás�policejní�
profesor� vždy� učil,� že� strážník� musí�
být�z�velké�části�také�psycholog,�aby�si�
při�zákrocích�včas�určil,� jak�se�na�kte-
rého�lumpa�musí,�a�také,�že�se�strážník�
může� podle� povahy� lumpárny� sám�
rozhodnout,�jak�bude�v�mezích�zákona�
postupovat.� Strážník� je� především�
člověk.� Pokud� je� dostatečně� kultivo-
vaný,�vyškolený�a�vycvičený,�aby�tuto�
práci�vykonával�k�Vašemu�prospěchu�
a� spokojenosti,� jak� to� má� být,� a� má�
tuto�práci�mezi�Vámi�rád,�co�se�mu�asi�
může�honit�hlavou,�když�na�něho�zfe-
tované� agresívní� individuum,� které�
demoluje� autobusové� zastávky,� kope�
do�aut�a�napadá�matky�s�dětmi,�řve,�že�
ho�zabije�a�podobně,�když�ho�strážník�
nenechá�takto�řádit?�Zde�už�jde�strach�
stranou�a�strážník�má�strach�o�Vás,�Váš�
majetek�a�klid�ve�Vašem�Janově!

Cítíte�z�nás�vztek�a�zlost?�Kdo�by�ji�
neměl?!�A�přitom�musíme�zákrok�pro-
vést� v� mezích� zákona!� � Samozřejmě�
neházíme� nikoho� do� jednoho� pytle,�
každý�si�svůj�pytel,�tedy�místo�ve�spo-
lečnosti,� � i� v� Janově� najde...� a� také� se�
říká,�že�vrána�k�vráně�sedá...

Když� zde� omíláme� zákon,� tento�
také� říká,� že� strážník� musí� dbát� cti,�

Obecní policie
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Janovský sport / Akce v Janově

  Symbolickým� zahájením� Roku�
české� hudby� 2014� v� Jablonci� nad�
Nisou� bude� scénické� provedení�
České� mše� vánoční� Hej� mistře!�
Jakuba� Jana� Ryby,� ve� kterém� se�
14.� prosince� představí� děti� z� Iuven-
tus�gaude!�i�jeho�přípravných�sborů,�
Jablonecký� komorní� orchestr� roz-
šířený� o� rodiče� a�přátele�ZUŠ,�dále�
žáci� literárně-dramatického� oboru�
a�sólisté�z�řad�učitelů�i�žáků�a�přátel�
jablonecké� zušky.� A� také� několik�
fi�gur� Loučenského� betlému.� Před-
stavení�v�režii�Václava�Bárty�uvede�
Městské�divadlo�od�19.00.

  Od�pátku�13.�prosince�do�neděle�
15.� prosince� tak� zcela� mimořádně�
nebude�možné� si� prohlédnout� Lou-
čenský� betlém� přes� otevřené� dveře�
kostela� sv.� Josefa.� Na� večerní� třetí�
adventní�koncert,�který�začíná�v�pět�
odpoledne,� už� ale� bude� opět� na�
svém�místě.

  Vše�ostatní� by�během� letošního�
čekání� na�vánoce�mělo� být� bez�vět-
ších� změn� –�první� adventní� neděle�
(1.� prosince)� s� kompletním� betlé-
mem� před� kostelem,� s� prodejem�
lučanského�Českého�pečiva,�s�občer-
stvením�a�zpíváním�koled.

  Loučenský� advent� pořádá�
Spolek�přátel�obce�Janov�nad�Nisou�
za� fi�nančního� přispění� Obce� Janov�
nad�Nisou�a�Nadace�Preciosa.

David Jelínek

Loučenský 
betlém na 

divadelních 
prknech

Loučenský betlém bude během 
letošního adventu možné vidět 
nejen na tradičních místech, tedy 
v  kostele sv. Josefa v  Loučné či 
kapličce v  Hraničné, ale jeden 
den i v jabloneckém divadle.

Tak toto bylo minulé týdny heslo v Jiřetíně 
pod Bukovou ve výrobně hraček Detoa. Do 
třetího ročníku soutěže kreativní dílny se 
zapojilo mnoho škol z celé republiky, mezi 
nimi i naše škola v Janově nad Nisou. 

Úkol byl jednoduchý, vyrobit si vlastníma rukama 
dřevěnou hračku a  tak zapojit nejen zručnost, ale 
i fantazii. Jak zde tvrdí, alespoň na okamžik dostat 
děti od počítačů a  mobilů. Každý den byl v  něko-
lika věkových kategoriích vyhlášen vítěz, který 
postoupil do fi nále. Do velkého fi nále, které pro-
běhlo v  sobotu 19. 10. 2013 se dostal i  jeden náš 
žák Michal Surkov a v kategorii do 15 let získal 
druhé místo. V  porotě zasedli: Dana Študentová 
absolventka umělecké školy, Marek Hotovec starosta Smržovky, Jan Farský starosta 
Semil, Václav Horáček bývalý starosta Železného Brodu, Libor Ježek náměstek mini-
stra životního prostředí, Blanka Ježková a europoslanec Edvard Kožušník. (MS)

Kdo si hraje nezlobí, 
aneb vyrob si svou hračku.


