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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, sousedé, 
kamarádi, milí Janováci. 

V  době, kdy si lámu hlavu s  těmito 
řádky, míří rok 2014 nemilosrdně do 
své půle a stejně jako v jiných letech 
si i letos připomínáme mnoho více či 
méně důležitých výročí.

140 let místních hasičů ale patří 
mezi ta, která se určitě sluší zmínit. 
Dobrovolní hasiči bývají prvními na 
místě, když někde v okolí začne hořet 
a obvykle zůstávají i jako poslední, 
pomáhají nám bojovat nejen s oh-
něm, ale i s následky silného větru 
či velké vody. Když někdy pojedete 
do Frýdlantu, stavte se cestou v Heř-
manicích a řekněte, že jste z Janova. 
Většině místních se nevybaví lyžová-
ní, bobovka nebo sklo, ale naši hasiči. 
Právě oni jim totiž několik dní pomá-
hali po ničivých povodních v roce 
2010.

Bývalo zvykem v menších obcích 
a na vesnicích, že jsou místní hasiči 
nejen „ochránci“, ale i nedílnou sou-
částí běžného života, a jsem moc rád, 
že tahle tradice u nás žije dodnes. Po-

tkáváte se s nimi na jaře při úklidu 
silnic, pomáhají s pálením čarodějnic 
či Janovskou 11 a 19, pořádají loučení 
s prázdninami a už od brzkého rána 
pobíhají na Janovském jarmarku. 
A právě náš jarmark je ideální příle-
žitostí, jak s nimi můžete jejich letoš-
ní narozeniny i Vy oslavit. Program 
jarmarku najdete uvnitř zpravodaje, 
ale přiznávám, že není úplný, protože 
pro Vás chystáme několik překvapení.

Když jsme před pěti lety připravo-
vali první Janovský jarmark jako při-
pomenutí povýšení Janova na městys, 
přáli jsme si hezké počasí, aby někdo 
na úplně novou, neznámou akci při-
šel a aby se líbila. No a dnes už se 
můžete těšit na šestý ročník, my se 
těšíme, že opět budeme mít štěstí na 
počasí a že dorazíte v hojném počtu. 
A jsem rád, že se jarmark stal spolu 
s Loučenským adventem či Janov-
skou jedenáctkou (a devatenáctkou) 
pro přespolní dalším významným 
důvodem, proč k nám přijet.

„Děkujeme za pozvání na Janovský 
jarmark a velice rádi přijedeme. Máme 
sice i jinou akci, ale u Vás je vždy pří-
jemně.“ Dovolil jsem si citát z jedno-
ho z mnoha e-mailů, které dostává-
me, použít jako odrazový můstek 
pro poděkování. Přemýšlel jsem nad 
tím, proč si v konkurenci mnoha 

podobných (a větších) akcí stánkaři 
vyberou právě náš jarmark, co stojí 
za tou příjemnou atmosférou? Mož-
ná se mýlím, ale pokud někdo něco 
dělá ve svém volnu, musí to dělat 
s nadšením, z lásky a je to potom na 
výsledku znát. Chtěl bych poděkovat 
všem spolkům a sdružením (kromě 
zmiňovaných hasičů například Sva-
zu žen, Spolku přátel) i jednotlivcům, 
kteří se nechali strhnout k tomu, že 
jeden či více dní kolem jarmarku bě-
hají. Vážím si každého, kdo dokáže 
ve svém volnu udělat něco pro obec, 
i když má určitě své vlastní práce 
dost, a jen se tím potvrzuje, že pení-
ze, které obec každoročně dává z roz-
počtu na podporu různých spolků 
a jejich akcí, se nám pak bohatě vrací.

Janovský jarmark (letos první 
letní den 21. června) jako každoroč-
ně odstartuje čas prázdnin a dovo-
lených. Přeji Vám hezké počasí, pří-
jemné zážitky, a pokud cestou doma 
i v zahraničí uvidíte něco, co by po-
dle Vás i u nás stálo za přemýšlení, 
napište nám to. Již loni jsme, možná 
i s Vaší pomocí, připravili Program 
rozvoje obce a každý nápad, jak ty 
myšlenky na lepší život v obci napl-
nit, se bude hodit.

Hezké léto
Daniel David

Informace z radnice

 • Konečně jsme se dočkali. Na časté 
dotazy občanů obce konečně můžeme 
říci – ANO MÁME. Od 10. března 
si mohou občané na Obecním úřadě 
Janov nad Nisou vyzvednout pytle 
na složky odděleného sběru komu-
nálního odpadu z domácností. Jedná 
se o pytle na plasty, nápojové kar-
tony a kovový odpad. Pytle jsou pro 
občany zdarma. Plné se odkládají 
prozatím na dvou stanovištích – do 
sběrné kovové klece v Janově u samo-
obsluhy a do sběrné kovové klece 
v Loučné u hlavní silnice u zastávky 
autobusu Modrý Dunaj („naproti 
Bělohlávkům“).

 • Další – jistě příjemnou – zprá-
vou pro občany  je možnost zapla-
tit přímo na úřadě platební kartou. 
Také po této službě byla u nás velká 
poptávka. Když se nám nepodařilo 
domluvit bankomat na území Janova 
nad Nisou, je toto určitě jedna z prv-
ních jiskřiček zlepšení služeb.

Zkouška LED osvětlení  
v Janově nad Nisou

 • Veřejné osvětlení – často diskuto-
vaná záležitost. Obdrželi jsme nabídku 
jisté firmy na výměnu svítidel v obci. 
Jelikož jsme si vědomi, že výměna 

svítidel stávajících za nová typu LED 
má svá pro i proti, zajistili jsme pro 
naše občany na zkoušku tři typy sví-
tidel od společnosti Lamberga ( český 
výrobce). První typ – Nela – o pří-
konu 20 W byl nainstalován v Loučné 
na cestě od zastávky Modrý Dunaj 
směrem k Liščí farmě, druhý typ – 
Katrina 10 – o příkonu 48 W byl umís-
těn proti sklárně a třetí typ – Katrina 
6 – o příkonu 29 W byl osazen hned 
na začátku Malého Semerinku – proti 
Rychtářce. Současně s instalací nových 
svítidel jsme tuto informaci rozhodili 
mezi občany a čekali jejich reakce, zda 
jim nový druh světla vyhovuje či ne. 
Bohužel, příliš ohlasů nepřišlo. Ti, kteří 
reagovali, si světla chválili. Vzhledem 
ke stavu veřejného osvětlení v Janově 
a k neustále rostoucím nákladům na 
jeho provozování a s přihlédnutím 
k Vašim reakcím jsme se rozhodli, že 
budeme pokračovat v dalších jedná-
ních o výměně svítidel. Naším cílem 
jsou změny k lepšímu v obci – kva-
litnější osvětlení s menšími náklady. 
Hlavním přínosem by mělo být zvý-
šení bezpečnosti na silnicích a ulicích 
naší obce.     RM
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Tak Vás všechny vítám u nového čísla našeho Zpravodaje a v krátkosti shrnu nejdůležitější usne-
sení ze Zastupitelstev od posledního vydání.

 •  Na listopadovém jednání Zastupitelstva obce byly 
schvalovány odměny členům komisí pracujících 
v Janově nad Nisou.

 •  Usnesením č. 84/2013 schválilo ZO podepsání 
Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obsluž-
nosti Libereckého Kraje.

 •  Usnesením č. 85/2013 byl starosta obce pověřen zadá-
ním aktualizace projektu na přemístění jídelny ZŠ do 
objektu MŠ za účelem optimalizace provozu příspěv-
kové organizace ZŠ a MŠ Janov n.N.  

 •  Na 10. jednání ZO 12. 12. 2013 byly usnesením č. 
86/2013 schváleny termíny řádného jednání ZO na 1. 
pololetí 2014. 

 •  Nové znění „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví 
obce Janov nad Nisou“ bylo schváleno usnesením č. 
87/2013. 

 •  A máme tady rok 2014 a 1. jednání ZO 29. 1. 2014. 
První usnesení se jako vždy týkala prodeje pozemků.

 •  Usnesením č. 7/2014 ZO Janov nad Nisou schválilo 
schodkový rozpočet s tím, že záporné saldo hospo-
daření ve výši 9.592.454,-- Kč dorovnává zapojením 
položky 8115 stav finančních prostředků z minulých 
let. Konečná výše na příjmech je 26.439.554,-- Kč a na 
výdajích 26.439.554,-- Kč. Usnesením č. 9/2014 souhla-
silo ZO s prominutím poplatku z vybraného vstup-
ného na Volejbalovém plese. 

 •  Usnesením č. 16/2014 ZO schválilo náklady na vodné 
v roce 2013 ve výši 38,70 Kč/m3 s DPH a náklady na 
stočné v roce 2013 ve výši 43,58 Kč/m3 s DPH.

 •  Následujícím usnesením č. 17/2014 ZO schvaluje cenu 
vodného a stočného pro rok 2014 ve výši 39,09 Kč/m3 
s DPH vodné a 44,02 Kč/m3 s DPH stočné. 

 •  Usnesení č. 18/2014 – ZO souhlasí s uzavřením 
smlouvy o poskytování příspěvku na neinvestiční 
výdaje provozu školského zařízení s obcí Bedřichov. 
ZO pověřilo starostu jednáním s Equa bank o zhod-
nocení depozita ve výši 6 mil. Kč usnesením 19/2014. 

 •  Na březnovém jednání 26. 3. 2014 schválilo ZO usnese-
ním č. 25/2014 účetní závěrku dle vyhlášky 220/2013 
Sb. K řádnému schválení účetní závěrky byly přelo-
ženy ZO dokumenty Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty 
organizace ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, přísp. organi-
zace a následně byl vyhotoven Protokol.

 •  Usnesením č. 26/2014 ZO Janov nad Nisou schválilo 
výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ 
a MŠ Janov n. N. za rok 2013 ve výši + 136.928,56 Kč 
a souhlasilo s převedením zlepšeného výsledku hos-
podaření v této výši do rezervního fondu školy.

 •  Usnesení č. 27/2014 – ZO nařizuje příspěvkové orga-
nizaci ZŠ a MŠ Janov n. N. převedení  částky 33.383,-- 
Kč /odpisy/ z fondu reprodukce majetku školy zři-
zovateli.

 •  Zapojení sběru separovaných odpadů v ZŠ a MŠ 
Janov n. N., p.o. do systému obce schválilo ZO usne-
sením č. 28/2014. 

 •  Na 4. Zasedání 30. 4. 2014  projednávalo ZO převážně 
prodeje majetku obce. 

 •  Usnesením č. 35/2014 schválilo ZO závěrečný účet 
obce Janov nad Nisou za rok 2013 spolu se Zprávou 
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 
2013 bez výhrad. 

 •  Na základě dobrého hospodaření obce ZO usnese-
ním č. 36/2014 udělilo starostovi obce finanční dar.

 •  Usnesením č. 37/2014 schválilo ZO účetní závěrku 
obce Janov nad Nisou ke dni 31. 12. 2013.

 •  Usnesením č. 38/2014 ZO revokuje usnesení č. 
103/2011 ve znění – „ZO Janov n. N. pověřuje starostu 
jednat o příkazní smlouvě na provoz parkoviště na 
Hraběticích s Janovskou o.p.s. a pokud k ní nebudou 
právní námitky ze strany obecního právníka ani ze 
strany jednotlivých zastupitelů i o jejím uzavření na 
období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014“. 

 •  Usnesením č. 39/2014 ZO schvaluje Příkazní smlouvu 
a dodatek k Příkazní smlouvě mezi Obcí Janov n. N. 
a Janovskou o.p.s. na provozování parkoviště na p.p.č. 
756/4 – ostatní plocha v k.ú. Janov nad Nisou, včetně 
doby trvání Příkazní smlouvy na dobu neurčitou.

 •  A posledním usnesením se kterým Vás dnes sezná-
mím je usnesení č. 40/2014 ve kterém ZO souhlasí 
s výsledkem výběrového řízení na „Projektovou 
dokumentaci na rekonstrukci bývalého kulturního 
domu č.p. 239 v Janově nad Nisou“ a s uzavřením 
smlouvy s vítězem.

 •  Další jednání ZO se koná až po uzávěrce tohoto Zpravodaje 
28. 5. 2014. Informace z jeho jednání najdete v příštím čísle.

RM

Zprávy z jednání Zastupitelstva naší obce

Informace pro občany
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Naše Místní akční skupina, tedy MAS Podještědí, 
právě připravuje svoji integrovanou rozvojovou strate-
gii, která bude v aktuálním programovacím období EU 
2014 - 2020 důležitým nástrojem pro zajištění přísunu 
evropských finančních prostředků do našeho regionu. 
Naší snahou je, aby součástí uvedené integrované stra-
tegie byly smysluplné a pro náš region přínosné pro-
jekty. Pomozte nám v této snaze a zapojte se do přípravy 
strategie tím, že nám zašlete své projektové záměry, 
které budou do strategie začleněny. Projektové návrhy 
může předkládat každý, kdo provozuje svoji činnosti 
(podnikatelskou, neziskovou) na území MAS Podješ-
tědí. Všechny vaše projektové záměry budou pečlivě 
vyhodnoceny a zpracovány do integrované rozvojové 
strategie MAS. Možnost předkládat projektové záměry 

MAS Podještědí

Vážení občané, 
naše obec Janov nad Nisou je členem Místní akční skupiny Podještědí (MAS Podještědí). Místní akční 
skupina je společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné 
správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji svého regionu.

je otevřena všem subjektům, které působí na našem 
území. K zaslání vašich projektových záměrů můžete 
využít formulář ke stažení nebo on-line dotazník. Obě 
varianty jsou k dispozici na webových stránkách MAS 
www.podjestedi.cz. Zde též najdete podrobné infor-
mace o činnosti MAS.

Písemné návrhy projektových záměrů zasílejte 
prosím poštou na adresu: MAS Podještědí, Proseč 
pod Ještědem 89, Český Dub 463 43 nebo naskenované 
e-mailem na adresu: info@e-rozvoj.cz 

Abychom mohli zodpovědně vaše projek-
tové záměry zpracovat, zasílejte nám je nejpozději  
do 25. 6. 2014.

Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00268

Informace pro občany

V  sobotu 24. dubna 2014 jsme 
přivítali do života šest nových 
občánků. Za krásného slunného dne 
se dostavili rodiče s  miminky. Na 
slavnostní uvítání přišli i  příbuzní 
dětí a další hosté, zaplnili celou naši 
obřadní síň.

V báječné atmosféře, která zde 
vznikla, jsme přivítali ty nejmenší. 
Takový pocit vzájemného porozu-
mění , který se linul celým obřadem, 
se slovy těžko popisuje. Je potěšující, 
že se mladým lidem v Janově nad 
Nisou líbí, že zde zakládají rodiny. 
A to je dobře.

Děkujeme rodičům a přejeme 
jim i jejich dětem zdraví, pohodu 
a spoustu radosti.

Marie Blahoutová

Šest nových občánků



Zpravodaj janovské radnice / 5

Koťata informují

Jak se daří „Koťatům“?
Děti z MŠ „Koťata“ v Janově nad Nisou měly velmi náročný konec roku 2013. V prosinci jsme pořádali 
spoustu akcí pro rodiče i děti. Byla připravena malá vánoční dílnička, kde si všichni mohli vyrobit malou 
vánoční dekoraci, kterou si samozřejmě odnesli pro své potěšení domů.

Nedlouho po této akci přišel 
navštívit školku Mikuláš s Andě-
lem, aby přinesli dětem mikulášské 
dobroty. Všechny děti byly v ten den 
převlečeny za malé čertíky a paní 
učitelky, aby se nevylučovaly z kolek-
tivu, samozřejmě také. Děti čekal den 
plný soutěží a tanečků, který si jakse-
patří užily.

Jako každý rok jsme společně 
s dětmi připravili Vánoční besídku 
pro rodiče, kde všichni předvedli, co 
se za těch pár měsíců ve školce nau-
čili. Předvedli rodičům tanečky, pís-
ničky a básničky a na závěr jsme si 
společně zazpívali vánoční koledu

Pro děti je ale nejúžasnější zále-
žitostí nadílka ve školce. Zde dosta-
nou pod stromeček spoustu nových 
hraček a her, se kterými si mohou 
ihned začít hrát, i když  pro některé 
děti je těžké pochopit, že si tyto hračky 
nemohou odnést domů. Jediné, co je 
ještě krásnější než hračky ve školce 
je to, že je čekají vánoční prázdniny 
a nadílka pod stromečkem doma.

Během celého školního roku 
navštěvují děti divadla, nebo při-
jíždějí divadelníci k nám do školky. 
Každý měsíc máme pro děti při-
chystané aspoň jedno divadelní  
představení.

Předškoláky čekal v únoru zápis 
do základní školy. Aby se tohoto 
kroku nebály, byli jsme se podívat 
na návštěvě v první třídě Základní 
školy v Janově nad Nisou. Prvňáčci 
nám předvedli, jak se již naučili číst 
a psát, jak umí počítat a hlavně to, 

že se děti ze školky vůbec nemusí té 
„velké“ školy bát.

Bohužel nám v letošním roce díky 
velmi nepříznivému počasí nevyšel 
lyžařský výcvik. Dvakrát jsme přelo-
žili termín začátku výcviku, ale ani 
tak nám sněhové podmínky nepřály. 
Některé děti si to mohly vynahradit 
alespoň plaveckým výcvikem, který 
má deset lekcí. 

V únoru, jako každý rok, byl pro 
děti připraven maškarní rej. Všechny 
děti byly oblečeny do maškarních 
kostýmů a v nich také tančily a soutě-
žily, což pro ně bylo poměrně náročné, 
ale přesto měl karneval úspěch.

Březen byl pro chod mateřské 
školy velmi náročný. Opustila nás 
paní učitelka Eva Krykorková, která 
si našla místo v jiné školce a na její 
místo zástupce ředitele pro MŠ 
nastoupila nová paní učitelka Jana 
Chocholoušová. S jejím příchodem 
nastalo ve školce pár změn, které 
někteří přijali s nadhledem, jiným 
se tyto změny nelíbily, ale všichni je 
museli respektovat.

Před Velikonocemi jsme pro 
všechny připravili velikonoční 
dílničku, odkud si rodiče s dětmi, 
stejně jako z té vánoční dílny, mohli 

odnést malou dekoraci. Vyrobili si 
krásné ubrouskové motýly, slepičku 
s vajíčky a zajíčka, který byl stoján-
kem na vajíčko. 

14. dubna proběhl v naší mateřské 
škole zápis nových dětí. K zápisu se 
jich dostavilo sedmnáct, ale kapacita 
školky mohla nabídnout místo pouze 
pro třináct z nich. V průběhu dal-
ších čtrnácti dnů přešly dvě z našich 
nynějších dětí do jiných školek 
a mohly tak být přijaty další dvě děti, 
které splňovaly kritéria naší mateř-
ské školy.

V rámci ekologické výchovy jsme 
do školky pozvali malé divadélko 
s pořadem „Byla jednou jedna hora“, 
kde se děti učily, jak a proč třídit 
odpad a co se děje například s bio-
logickým odpadem a jaký je z něho 
užitek. Ve školce třídíme odpad 
již několik let. Sbíráme PET lahve 
a papír a za výtěžek z tohoto sběru 
jsme letos dětem mohli zakoupit 
lavičky na zahradu, aby si měly kde 
hrát a odpočívat. 

Zatím poslední velkou akcí dětí 
byla besídka ke Dni matek, kde děti 
z 1. i 2. třídy mohly předvést svůj 
talent v přednesu básní a také rodi-
čům zatančily a zahrály na flétnu.

Předškoláky čeká velká událost, 
a to je pasování na školáky. Z dětiček 
se za chvíli stanou žáčci a pasování 
je jejich velkým krokem do nového 
světa. V tento den se rodiče přijdou 
podívat na šerpování, ale neodvedou 
si je potom domů, protože učitelky 
s předškoláky budou spát ve školce, 
na což se všichni moc těšíme.

Všechny „Koťátka“ se nesmírně 
těší na školní výlet, který je naplá-
novaný do Šťastné země v Radváno-
vicích. Snad nám všem vyjde počasí 
a nebudeme muset výlet zrušit stejně 
jako v loňském roce. 

A potom už jen  
HURÁ NA PRÁZDNINY!

Iva Voháňková
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Informace ze školy za školní rok 2013-2014, 2. pololetí 

Informace ZŠ

Další školní rok se blíží ke konci a tak bych vás chtěla seznámit s některými významnými akcemi školy. 
V současné době navštěvuje školu 149 žáků, pedagogický sbor je stabilní. Ve 2. pololetí školního roku 
se uskutečnilo několik projektových dnů.

Žáci 8. a 9. třídy se zapojili od ledna 
2014 do projektu „G 10 podpora pří-
rodovědného a technického vzdělá-
vání v Libereckém kraji“, pravidelně 
dojíždějí do SUPŠS v Železném Brodě 
a do SPŠT v Jablonci nad Nisou a zís-
kávají další pracovní kompetence. Při 
pokusech si osvojují laboratorní tech-
niky a postupy. Ověřovali vlastnosti 
kovů, oxidů, zkoumali hořlavost, roz-
pustnost látek a další chemické vlast-
nosti. V dílnách si osvojují základní 
pracovní dovednosti a návyky. Žáci 
si vyzkoušeli kování hřebů, kalení, 
stavbu ptačí budky či zapojování 
elektrických obvodů. 

Uspořádali jsme dva dny projektů 
„Den s vědou a technikou“ ke zvyšo-
vání technické a přírodovědné vzdě-
lanosti ve spolupráci s Technickou 
univerzitou Liberec a to 30. ledna 
a 2. května 2014. Děti se seznámily 
s makroskopem, nanokolovratem, 
poznaly kovy s pamětí, termobarvy, 
UV barvy, nenewtonovskou kapa-
linu, inteligentní budovy. Vyzkou-
šely si pokusy s coca-colou či smys-
lové vnímání látek. 

Další projektové dny byly Veli-
konoční dílna 16. dubna, Ekologický 
den školy spojený s úklidem odpadků 
v obci a okolí, ukončený opékáním 
buřtů na Starém hřišti, Sběrová akti-
vita školy ve dnech 28. až 30. dubna 
2014. Probíhá celoroční školní projekt 

„Náš kraj“ v rámci kterého čeká žáky 
několik zajímavých exkurzí, projekt 

„Zdravá pětka“ pro žáky 1. stupně.
Lyžařský výcvik 7. třídy se v letoš-

ním školním roce neuskutečnil vzhle-
dem ke sněhovým podmínkám a je 
odložený na příští školní rok. Dne 
6. února proběhl zápis do 1. třídy pro 
školní rok 2014-2015, zapsáno bylo 
celkem třináct dětí, rodiče čtyř z nich 
požádali o odklad školní docházky. 
V tomto pololetí proběhl, tak jako 
každoročně, plavecký výcvik žáků 2. 
a 3. třídy.

Žáci školy se zúčastnili okres-
ních kol olympiád a soutěží. Svými 

výsledky dělají dobré jméno janovské 
škole. V olympiádě z českého jazyka 
a zeměpisu obsadil V. Tkačenko z 8. 
třídy osmé místo, v matematické 
olympiádě jedenácté místo, v biolo-
gické olympiádě a chemické olym-
piádě byla A. Střižíková z 9. třídy 
devátá, v matematické olympiádě 
obsadila sedmé místo, stejně jako N. 
Holcová ze 7. třídy. T. Macháčková 
z 5. třídy se umístila v okresním kole 
matematické olympiády na čtvrtém 
místě a v Logické olympiádě obsadila 
33. místo z 423 účastníků v Liberec-
kém kraji. Žáci se zúčastnili také fyzi-
kální olympiády, Matematického klo-
kana, Přírodovědného klokana, dále 
Dopravní soutěže mladých cyklistů, 
ve které naše družstvo postoupilo 
do krajského kola, dále Helpíkova 
poháru 2014 a Hlídek mladých zdra-
votníků, soutěžili i na Dni s Policií ČR 
v jabloneckých Břízkách. Děti navště-
vují pravidelně divadelní předsta-
vení pro ně připravená v Městském 
divadle v Jablonci nad Nisou. Pro 
žáky bylo naplánováno také několik 
exkurzí. Např. Mezinárodní výstava 
modelů letadel, Městská knihovna 
v Jablonci nad Nisou, Euroregion 
AMOS 2013, Veletrh vzdělávání a pra-
covních příležitostí EDUCA 2013, 
Svíčkárna Liberec, Muzeum hraček 
v Jablonci nad Nisou, Mořské akvá-
rium, Muzeum Terezín, Den otevře-
ných dveří Hasičského záchranného 
sboru v Jablonci nad Nisou, Detoa 
Albrechtice, IQ park v Liberci.

Klub přátel školy uspořádal 
taneční zábavu u příležitosti Dne 
učitelů. Zřizovatel u příležitosti Dne 
učitelů uspořádal společné posezení 
na penzionu UKO.

Školní sportovní klub nemohl 
uspořádat v letošním školním 
roce žádné závody na lyžích, pro-
tože nebyl sníh. Budou pokračovat 
závody horských kol Decathlon 
cup Bedřichov 2014, již XIII. ročník. 
První závod bude v neděli 25. května, 
druhý 22. června a třetí 28. září 2014. 

Chtěla bych touto cestou pozvat 
všechny zájemce na tyto velmi pěkné 
závody. Žáci školy reprezentují i na 
sportovních akcích pro ně připra-
vených: Coca- cola cup – kopaná 
chlapců, Bedřichovský krpál – běh 
do vrchu (M. Hanclian ze 2. třídy 5. 
místo), turnaje ve florbalu, Plavecko 
běžecký dublon, Pohár rozhlasu. 
Sportovci školy, členové ŠSK, a něko-
lik dalších zájemců měli soustředění 
na Malé Skále (od 16. 5. do 18. 5. 2014) 
zaměřené na cyklistiku, turistiku 
a horolezectví, spojené se sjížděním 
řeky Jizery.

Závěrem bych Vás chtěla informo-
vat o dalších projektech, do kterých 
se škola zapojila. V loňském roce jsme 
získali finanční prostředky z Revol-
vingového fondu Ministerstva život-
ního prostředí a díky tomuto pro-
jektu jsme vybudovali u školy malé 
školní arboretum a učebnu v přírodě. 
Slavnostní otevření bylo 29. května 
od 15.00 hodin v areálu základní 
školy. 

V průběhu dubna a května jsme 
se zapojili do dalších dvou projektů. 
První nese název „Vzdělávání doty-
kem“ výzvy č. 51 z Operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost, Prioritní osy 1 – Počá-
teční vzdělávání, Oblasti podpory 
1.3 – Další vzdělávání pracovníků 
škol a školských zařízení, Vyhlašo-
vatel výzvy je MŠMT ČR. Druhý pro-
jekt „Zdravý životní styl a dopravní 
výchova v Libereckém kraji“ dle 
výzvy MŠMT ČR číslo 53 pro Ope-
rační program Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost, Oblast podpory 
1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, 
1.3. – Další vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků škol a školských 
zařízení.

Závěrem bych vás ráda pozvala 
na Akademii školy, kde se bude loučit 
současná 9. třída, dne 24. června 2014 
v janovské sokolovně. Žáci připravují 
zajímavý program.

Mgr. Jana Tomešová, ředitelka školy
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8. a 9. třída v Liazu

Informace ZŠ / Turistika

Turistické vizitky
Dnešní turistika přináší řadu možností, třeba vyhledávat své cíle pomocí 
GPS anebo sbírat turistické vizitky. Formou turistických vizitek (Wander 
Cards) jsou prezentovány atraktivní turistické cíle – jsou to vlastně 
samolepky s kupony, které lze nalepit do speciálního turistického deníku 
(Wander book) a vytvořit si tak jedinečné album z cest.

Z vizitky se hned dozvíte, ve které 
lokalitě se nachází (např. Jizerské 
Hory), co to je (např. přírodní zajíma-
vost, vesnice, rozhledny…), stručný 
popis místa, GPS souřadnice, odkaz 
na internet, prodejce. V dnešní době 
je do projektu zapojena Česká, Slo-
venská, Německá a Polská republika.

Janov nad Nisou se může pyšnit 
řadou turistických vizitek: Janov n.N. 
centrum, Bobová dráha, Královka, 
Prezidentská chata, Hrabětice, Seve-

rák, Janovských 11 a 19 km. Jsem rád, 
že se daří připravovat další, v minu-
lých dnech vyšla vizitka s Janovskou 
radnicí, v tisku máme Hraničnou 
s kapličkou a křížovou cestou a při-
pravujeme např. vyhlídku Trniště 
a janovský kamenný hřib.

Můžeme se tak spolu s Vámi těšit 
na další krásné zážitky s turistic-
kými vizitkami. 

Michal S

Velikonoční dílna Slavnostní otevření školního arboreta

Návštěva svíčkárny
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Zpráva o činnosti SDH Janova nad Nisou
za první pololetí roku 2014

Dobrý den, když jsem se s Vámi loučil naposledy, přál jsem Vám do Nového roku. V tuto chvíli nám končí 
jaro. Dovolte mi, abych Vás seznámil s činností naší jednotky za první pololetí tohoto roku. Od začátku 
roku jsme zasahovali ve třech ostrých akcích.

Dne 9. 2. jsme vyjížděli na požár 
podkroví Weberovy chaty. Po pří-
jezdu na místo události bylo zjištěno, 
že došlo k přehřátí technologického 
zařízení tel. operátora. Další udá-
lost se stala dne 15. 3. v odpoledních 
hodinách a jednalo se o dopravní 
nehodu v Jablonci nad Nisou. Při pro-
vádění pravidelných kondičních jízd 
přijela naše jednotka v ul. Budovatelů 
k dopravní nehodě dvou osobních 
aut, která se stala několik vteřin před 
naším příjezdem. Při této dopravní 
nehodě došlo k jednomu lehkému 
zranění. Poskytli jsme účastní-
kovi nehody předlékařskou pomoc 
a zavolali ZZS. V posledním případě 
jsme byli povoláni KOPIS o pomoc 
při likvidaci spadlého stromu v naší 
obci. Tato událost se stala dne 15. 5. 
v dopoledních hodinách. Nejednalo 
se o spadlý strom, ale o nezdařilou 
těžbu, kterou prováděla soukromá 
firma pro Lesy ČR. Profesionální jed-
notka HZS se postarala o likvidaci 

stromu a my jsme provedli uzávěru 
celé komunikace a následné řízení 
dopravy.  Touto cestou bych chtěl 
poděkovat za obětavost a nasazení 
členům naší jednotky, kteří dojíždějí 
na tyto události právě i v dopoled-
ních hodinách. Je nutno podotknou, 
že právě díky této obětavosti členů 
jsme schopni vyjíždět na pomoc, kdy 
okolní jednotky nemohou. V hodno-
ceném období jsme se také zúčastnili 
dvou výcviků. Jeden se týkal nosičů 
dýchací techniky, ten se pravidelně 
koná na stanici HZS v Jablonci nad 
Nisou. V druhém případě jsme byli 
vybráni jako předurčená jednotka 
k zdolávání lesních požárů pomocí 
vrtulníku. Jedná se o navádění vrtul-
níku na dané místo a naplnění bam-
bivaku hasební látkou, který je zavě-
šený pod vrtulníkem. Toto cvičení se 
konalo na letišti v Liberci a myslím si, 
že je to pro nás velká zkušenost. 

Jak jste si jistě všimli, máme za 
sebou tradiční pálení čarodějnic, 

které se sice konalo tradičně, ale na 
netradičním místě. Hranice, kterou 
pro Vás HASIČI postavili, měla 
základnu 3,5 x 3,5 a vysoká byla 4,5m., 
takže žádný drobeček. Doufám, že se 
Vám tato změna líbila. Myslím si, že 
Berkova louka je tou pravou lokali-
tou pro konání takovýchto akcí, a to 
ne jenom díky dopravní obslužnosti, 
ale také díky bezpečnosti při lampi-
onovém průvodu, který se vydal pod 
OU, kolem Palenčárů a přes náhon na 
Berkovku.   

Další akce, která nás čeká, je 
Janovský jarmark a na něj bych Vás 
všechny chtěl touto cestou pozvat.  
Koná se dne 21. 6. od 9.30 hodin 
a bude se konat v duch 140 výročí 
založení SDHO Janova nad Nisou. 
Bude zde k vidění jak současná, tak 
i historická hasičská technika. 

Na konec prázdnin máme pro Vás 
– a nemyslím tím samozřejmě jenom 
pro děti, ale i pro rodiče, opět při-
chystaný den, kterému říkáme Ukon-

Jarmark / SDH Janov nad Nisou

Janovský Jarmark
Letos proběhne tradiční jarmark v  sobotu 21. června od 9.30 hod a  bude se nést ve znamení 140. výročí 
založení sboru dobrovolných hasičů. Tak pokud bude přát počasí, budete si moci prohlédnout ukázku dobové 
i současné hasičské techniky, která by měla být také požehnána.

Na náměstí před radnicí bude tradiční staročeský jar-
mark se sklářskou pecí, výrobky ze dřeva, skla, keramiky, 
proutí či voňavé polštářky a svíčky. Na své si přijdou i Vaše 
jazýčky. 

Berkova louka bude patřit především dětem - budou 
zde soutěžit, jezdit na koni, blbnout ve skákacím hradu, 
sledovat práci modelářů, šermířů, kouzelníka. Svou fan-
tazii budou moci popustit při vlastnoruční výrobě dřevě-
ných hraček. S rodiči se zaposlouchají do písniček několika 
hudebních kapel. Nesmíme zapomenout ani na poutní 
mši v kostele sv. Jana Křtitele či cestu po Janově výletním 
vláčkem.

 Tímto bych Vás všechny chtěl co nejsrdečněji pozvat 
a věřím, že si zde každý najde to své. 

Michal S
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čení prázdnin s HASIČI. Tuto akci 
jsme pojali jako malý den Integrova-
ného záchranného systému. K vidění 
zde budou různé složky IZS (HASIČI, 
POTAPĚČI, ZÁCHRANNÁ SLUŽBA, 
HORSKÁ SLUŽBA, VĚZEŇSKÁ 
SLUŽBA ČR a další). Dále zde bude 
k vidění spousta techniky, různých 
ukázek a soutěží.

A  jak začíná naše sportovní druž-
stvo v roce 2014?

Jak již víte, tak závodní tým ukon-
čil sezonu 2013 velmi dobře. Dokonce 
si přivezli ze závodu ve Vrchlabí 
první zlatou medaili. Do nové sezony 
nastupují ve stejné sestavě: strojník 
Radek Morávek, savice Tomáš Vrzák, 
koš Jakub Hartig, béčka Martin Vav-
rouš, rozdělovač Martin Morávek, 
proud Jan Sajewicz a druhý proud 
Marek Nagy a jako náhradník se 
připravuje Libor Nagy ml. Závodní 
sezona již začíná být v plném proudu 
a proto je na závodní družstvo vyví-
jen mírný tlak. Nicméně se kluci peč-
livě připravovali a to nejenom sami 
sebe, ale i techniku a materiál. První 
závod je čeká již 24. 5. ve Vlastiboři. 
Tak jim popřejme  hodně zdaru a ať 
se jim daří i v nastávající sezoně 2014. 

Radek NAGY 
Jitka NAGYOVÁ

SDH Janov nad Nisou 
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Postřehy Obecní policie: listopad 2013 – květen 2014
Zdravíme opět Janováky. Tentokrát začneme názvem z  filmu “Zahulíme, uvidíme!“ Vyšehrad je 
celkem klidné, malebné místo k  žití, leč také často navštěvované motorizovanými návštěvníky 
s plnými kapsami “trávy“, kteří si sem jezdí zahulit. Jednoho podvečera naše hlídka objevila u lesa 
na Vyšehradě v zákazu vjezdu vozidlo VW Golf, který řídila řidička bez ŘP, a jejího spolujezdce, oba 
příslušníky nepřizpůsobivé menšiny. Na dotazy strážníka odpovídali oba samozřejmě lživě až na 
jednu otázku, která lež nebyla – oba nikde nepracovali a pobírali sociální dávky. Jaké překvapení, 
když strážník objevil v tomto vozidle krabici plnou marihuany! Střízlivým odhadem této dobroty 
bylo minimálně za 20 tisíc Kč. Štědrá je ta naše zem!

19. listopadu – nález mrtvého muže na silnici na 
Malém Semerinku. Zpočátku si kolemjdoucí lidé mys-
leli, že je přejetý, ale následně bylo zjištěno, že muž 
zemřel zřejmě na selhání jater, ledvin a všech orgánů, 
které již odmítly nápor alkoholu a devastujícího způ-
sobu života. Muž pocházel z Jablonce.

Občas býváme požádáni vedením naší Základní 
školy o návštěvu mezi žáky a o promluvy do jejich 
duší z důvodu nápravy jejich nevhodného chování. 
Slušné mravy dělají problém zejména některým dětem 
dojíždějícím z Jablonce. Tato spolupráce má většinou  
dobré výsledky.

Napadlo něco málo sněhu, který ihned přilákal na 
Hrabětice noční jezdce rallye. Při nočních hlídkách 
se snažíme ve spolupráci s PČR tento neduh vymýtit, 
přesto hned ze začátku si někteří jezdci stihli zařádit na 
hrabětických loukách.

15. prosince, brzy po ránu, jsme obdrželi oznámení 
o vyloupeném objektu nad Tanvaldskou ulicí. Na místě 
jsme okamžitě pořídili fotodokumentaci stop vozidla 
a bot možného pachatele, jelikož poprašek sněhu roz-
tával a stopy by za krátkou dobu zmizely. Během této 
doby přišel další telefonát o podivném vozidlu a muži 
na cestě u zříceniny Tříska na Malém Semerinku. Na 
místě již vozidlo nebylo, ale jeho stopy v blátě se sho-
dovaly se stopami u vykradeného objektu. Pátrání po 
rajonu přineslo úspěch až odpoledne, kdy jsme modrý 
Peugeot 306 kombi našli v chatové oblasti v Bedřichově. 
Následovalo pozorování místa, zadržení pachatele 
a jeho předání PČR. Samozřejmě se jednalo o policii 
známého recidivistu z Liberce.

Hlášení o vykrádání objektů u nás Vás možná asi 
trochu děsí, ale opačný stav je pravdou. Tento stav 
stále klesá a klesá! Důvod je i tato zima bez sněhu. 
Tedy dobrá dostupnost pro naše velmi časté a rozsáhlé 
pochůzky po celém rajonu a kontroly objektů i v těch 
nejhůře přístupných místech. Často se stává, že se obje-
vujeme z nenadání v různých denních i nočních dobách 
u něčí chalupy, kontrolujeme okna, dveře a majitel se 
nás lekne. Pokud jde dnes někdo v našem rajonu na lup 
do chalupy, jde o nového lumpa, který nás nezná. Ti 
bývalí se sem po zkušenostech s námi již navracejí. 

To ale neznamená, že je rajon “čistý.“ Stále je třeba 

mít oči otevřené a zavolat nám při spatření osob či aut, 
které se vám byť náhodou nějak nezdají. V tom jsme 
zde silní a tato spolupráce s Vámi přináší úspěchy! 

V sobotu 4. ledna nám majitel jednoho penzionu 
v Janově nahlásil podezřelého muže, který svým mobi-
lem telefonoval do tohoto penzionu, přitom stál před 
ním a při rozhovoru s majitelem, který vyšel ven, měl 
spoustu otázek k provozu a obsazenosti objektu. Pode-
zřelý muž byl strážníkem tajně sledován. Mezi tím muž 
prolézal zahrady, zkoušel kliky a okna u objektů. Když 
nám došla trpělivost, došlo k lustraci osoby. Zjistili jsme, 
že se jedná o 55-letého recidivistu z Liberce s boha-
tým trestním rejstříkem, plným krádeží, podvodů 
a vloupání, který přespal v Pizzerii v Janově u svého 
kamaráda z kriminálu. Zpočátku měl muž silné řeči 
a vypadalo to, že se kontrola zvrhne k fyzickému útoku 
z jeho strany, ale naše důrazné trvání na tom, že bude 
po našem, mu vzalo vítr z plachet a radši nastoupil do 
služebního vozidla. Po dalších služebních úkonech reci-
divista zřejmě uznal, že jsme pro něho zde tak protivní, 
že se tu již neukáže. Jak řekl, tak udělal... a další den byl 
zadržen v chatě v Liberci, kam se vloupal.

18. ledna – vyloupení objektu bývalého JZD na 
Velkém Semerinku – škoda min. za 300 tisíc Kč. Zde 
byly zajištěny stopy zřejmě dodávkového auta s vlekem. 
Výsledky pátrání zatím zveřejnit nemůžeme.

V tomto časovém období také došlo ke krádežím 
a pokusům o krádež několika oblíbených vozidel Škoda 
Octavia a Superb.

Nafta je častým cílem zlodějů zejména ze staveb-
ních či lesních strojů, které v našem katastru pracují. 
V poslední době je v blízkosti těchto strojů hlášen 
výskyt muže romské národnosti s bílou Škodou Felicia 
kombi, která má zadní páté dveře černé.

Začátkem března jsme za Pomníkem na Hraničné 
kontrolovali vozidlo – tmavomodrý Ford Escort kombi 
s vlekem, o kterém jsme měli poznatky již z minulosti. 
Toto auto plné rádoby sběračů kovů se čas od času obje-
vovalo v našem rajonu a jeho posádka se ráda prochá-
zela po Vašich pozemcích. Při její kontrole jsme dostali 
od PČR hlášení, že se máme mít na pozoru, jelikož tato 
parta z Liberce bývá nebezpečná. Výpis jejich trestního 
rejstříku čítá krádeže, loupeže, podvody, krádeže vozi-

Obecní policie
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strážník Vratislav Lelek
Telefon: mobil 724 184 671

strážník Aleš Fiala
Telefon mobil: 724 264 551

OBECNÍ POLICIE
JANOV NAD NISOU

služebna: Janov nad Nisou, budova radnice,
vedle hlavního vchodu vpravo 

del i násilí na úředních osobách. Výsledek rozloučení 
naší hlídky s touto povedenou partou by měl být, že se 
zde již nepotkáme. 

Dávejte pozor na vozidlo Škoda Favorit šedé barvy, 
v které jezdí čtyři muži, kteří nabízejí dovoz dřeva. 
V případě výskytu volejte! Pod záminkou dříví byste se 
spíše dočkali “vybílení“ chalupy. 

Důležité upozornění! Odpadová stanoviště s obec-
ními kontejnery, za které obec platí, bývají zavaleny 
nepovolenými odpady. Obecně závazná vyhláška obce 
Janova nad Nisou č. 1/2009, která nakládání s odpady 
stanovuje, je k nahlédnutí i na webových stránkách obce. 
Není nám vůbec příjemné toto porušování vyhlášky 
řešit zejména s místními občany.

Dále upozorňujeme na Obecně závaznou vyhlášku 
obce č. 2/2013, která stanovuje úpravu doby nočního 
klidu. Množí se nám stížnosti na používání pyrotech-
niky například ve čtyři hodiny ráno, mimo povolenou 
dobu. Toto porušování vyhlášky budeme nuceni řešit 
exemplárně, jelikož nejen my, ale i Vy, občané Janova, 
ho považujete za závažný projev hulvátství a narušo-
vání klidného soužití.

Nedávno jsme byli požádáni o besedu v naší 
Základní škole na téma dopravní výchovy dětí. Pří-
prava výuky se povedla tak, že jsme byli sami překva-
pení a odezvy žáků i ohlas učitelů byl velmi pochvalný! 

Na závěr Vám přejeme mnoho zdaru do života 
v našem Janově. Pomoc při řešení problémů, s kterými 
se na nás můžete obracet, je samozřejmá!

S pozdravem Vaši strážníci
Vráťa a Aleš

Obecní policie / Kultura

BEDŘICHOVSKÉ
HUDEBNÍ LÉTO 2012

1. ročník  
PRÁZDNINOVÉ SOBOTNÍ KONCERTY 
V KOSTELE SV. ANTONÍNA

7. července, 18 hodin
BOHDAN MIKOLÁŠEK & SPOL. 

Folkové písně s kytarou
www.mikolasek.cz 

14. července, 15 hodin
FRANTIŠEK LAMAČ 

A KUZUMI HASHIMOTO
Hra na housle a harfu 

www.frantiseklamac.cz

21. července, 18 hodin
CRICKET & SNAIL

Hra na housle a akordeon, zpěv 
www.alembickmusic.com 

28. července, 18 hodin
PÊLE - MÊLE QUINTET

Vokální kvintet, gospelové písně
www.pmq.wz.cz

4. srpna, 18 hodin
KVĚTA KUNZE

Hra na kytaru, zpěv

11. srpna, 18 hodin
ŠTĚPÁN RAK
Hra na kytaru, zpěv
www.stepanrak.cz 

18. srpna, 18 hodin
PETR CHALUPA

Zpěv písní Karla Kryla s kytarou

Přijměte srdečné pozvání od pořadatelů
Římskokatolická farnost Jablonec nad Nisou, 

Bedřichováci o.s., Obec Bedřichov, 
Informační centrum Bedřichov

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
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Místo 
okolí kostela 

Sv. Antonína Paduánského 
v Bedřichově 

Vážení občané a přátelé 
Bedřichova 

 
navazujeme na dávné tradice 
obce a zveme Vás na 8. ročník 
obnovené Antonínské poutě 

Motto 
Pojďme si hrát s Antonínem 

Začneme v 10 hodin zpívanou mší svatou s pěveckým sborem Janáček, 
dále si budeme moci zazpívat se skupinami Zlatý holky a Ferlesband, 
i zatancovat s Irskými sestrami. 
 
Své umění předvede spousta řemeslníků, v dílničkách si to budeme moci i my 
vyzkoušet, před našimi zraky vytvoří dřevosochař tradičně další sochu. 
 
Pro děti bude připraven skákací hrad, projížďky na koních, představení loutkového 
Divadla na cestě, přijde i kouzelník, ochutnáte cukrovou vatu, kukuřici, nebo si 
koupíte dřevěnou hračku. 
 
Pro maminky stánky s keramikou, korálky, bižuterie, koření, koláče, vyšívání, ruční 
papír, pro tatínky stánek s občerstvením a lahodným pivem . 
 

Soutěže a hry pro nejmenší. 
 

PŘIJĎTE POBEJT – srdečně Vás zvou 

spolek Bedřichováci  
Římskokatolická farnost Jablonec nad Nisou a Obec Bedřichov  

sobota 
14. 6. 2014 



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

... 9:35 9:35 11:35 13:35 ... ��L iberec,Fügnerova 9:25 9:25 11:20 13:20

... 9:40 9:40 11:40 13:40 ... ��L iberec,Tržní�n ám .� < < | |

... 9:46 9:46 11:46 13:46 ... ��L iberec,Březová�a lej� 9:16 9:16 | |

... 9:51 9:51 11:51 13:51 ... ��L iberec,Starý�Harcov ,s třelnice� 9:11 9:11 | |

... 9:56 9:56 11:56 13:56 ... ��L iberec,Ru dolfo v,Česká�chalupa� 9:06 9:06 | |

9:59 9:59 11:59 13:59 Bed řicho v,Maliník 9:02 9:02 | |

... 10:10 10:10 12:10 14:10 ... ��Bed řicho v� 9:00 9:00 11:00 13:00

... | | | | ... ��Janov�n.Niso u,hotel�P rah a� 8:47 8:47 10:47 12:47

... | | | | ... ��Jablo nec�n.Niso u,Jano vská�Silka � 8:42 8:42 10:42 12:42

... | | | | ... ��Jablo nec�n.Niso u,Mšeno,šk ola � 8:37 8:37 10:37 12:37

8:45 10:25 10:25 12:25 14:25 15:45 ��Jablo nec�n.Niso u,Pražská� 8:30 8:30 10:30 12:30 17:00

8:50 ... ... ... ... 15:50 ��Jablo nec�n.Niso u,Koko nín,p ošta� 10:16 16:56

9:00 ... ... ... ... 16:00 ��Pulečn ý,Kopanina,ro zhledna� 10:06 16:46

9:10 ... ... ... ... 16:10 ��Jenišovice� 9:57 16:37

9:20 ... ... ... ... 16:20 ��Turno v,Terminál u žel.st. 9:50 16:30

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,-

CYKLOBUS
530210�Liberec -�Bedřichov�-�Jablonec�n.Nisou�-�Turnov

. . .201Provoz:��26 4 -�28.9 4�-�soboty,�neděle�a�svátky
*Provoz:�30.6.�-�31.8.2014�-�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.
Tento�projekt�je�podpořen�Statutárními�městy�Jablonec�nad�Nisou�a�Liberec.



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:��31.5.�-�28.9 4�- neděle�a�svátky.201 soboty,
www.busline.cz�-�tel. 481�368�701

Spoj�1�směrem�na�Jizerku�vy ká�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�u 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.

č

ž

Comfort�in Time

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


