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Slovo starosty
Milí čtenáři a spoluobčané,
máme za sebou volby do zastupitel-
stva obce a práce nového zastupitel-
stva je na samém začátku.

Chci poděkovat Vám všem, kteří 
jste k volbám přišli a svým hlasem 
dali najevo, že Vám další osud obce 
není lhostejný. Zároveň jsem Vám 
vděčný za důvěru, kterou jste vyjád-
řili mně a mým spolukandidátům na 
kandidátní listině Nezávislí kandidá-
ti a starostové pro Janov nad Nisou.

Zvolení zastupitelé představují 
různé pohledy na optimální směr 
dalšího rozvoje obce. Jejich názo-
ry proto nemohou být vždy zcela 
ve shodě. Věřím však, že v zapo-
čatém volebním období dokážeme 
spolupracovat. Přece jen máme spo-
lečný zájem – přispět k dalšímu  
rozvoji obce. 

Zároveň se snažíme podporovat 
činnost místních spolků a konání 
společenských akcí v obci. Jednou 
z takových, dnes již tradičních akcí 
je Loučenský advent. Po čtyři ad-
ventní neděle se v kostelíku sv. Josefa 
v Loučné jako každoročně odehrají 

tematické koncerty, které nás vytrh-
nou z předvánočního shonu a umož-
ní nám setkat se se svými sousedy 
a spoluobčany. První z adventních 
koncertů se bude konat 30. listopadu.

Blíží se zima. Doufám, že bude 
na sněhovou nadílku bohatší než ta 
minulá, abychom si mohli všichni 
užít zimních radovánek podle svých 
představ. 

Přeji Vám všem příjemné prožití 
Vánočních svátků a vše nejlepší do 
nového roku.

Daniel David

Výzva pro rodiče
Pokud máte zájem o slavnostní přivítání vašich nově narozených dětí na naší radnici, 
dejte nám prosím vědět o  jejich narození buď osobně, telefonicky na čísle 488 880 511 
nebo e-mailem na adresu podatelna@janov-n-n.cz. 

Vítání nových občánků se koná většinou 2x do roka a to na jaře a na podzim.

Jak jsme volili
 • Volby do Obecních zastupitelstev se v Česku uskutečnily 10. - 11. 10. 2014.
 • V Janově nad Nisou byla volební účast 44,01 %.
 • Výsledky podle počtu hlasů: 
 •  Nezávislí kandidáti a starostové pro Janov nad Nisou obdrželi 2.087 hlasů, to znamená 5 mandátů v nově 

vzniklém Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou.
 • Pro lepší Janov – kandidáti obdrželi 960 hlasů, to jsou 2 mandáty do Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.
 •  Nezávislí kandidáti pro Janov obdrželi 956 hlasů, což jsou také 2 mandáty do Zastupitelstva obce  

Janov nad Nisou. 
Děkujeme všem za účast a Vaše hlasy. 

Poděkování voličům
Rádi bychom touto cestou poděkovali voličům, kteří se rozhodli ve volbách podpořit „Nezávislé kandidáty pro 
Janov“. Vaše hlasy nám umožnily pracovat v zájmu obce pro její další rozvoj. Děkujeme za projevenou důvěru.

A. Kulich a J. Jansa
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Vítám Vás u druhého vydání Zpravodaje v tomto roce. Poslední zprávy byly ze Zastupitelstva 
konaného v dubnu 2014. Přináším Vám tímto přehled nejdůležitějších usnesení od května 2014.

 •  Usnesení č. 41–46/2014 se týkala prodejů pozemků. 
Usnesení č. 47/14 rozpočtové změny.

 •  Usnesením č. 48/2014 stanovilo Zastupitelstvo 
obce Janov nad Nisou počet členů Zastupitelstva 
pro volební období 2014–2018 na 9 členů. 

 •  Usnesením č. 49/2014 souhlasilo Zastupitelstvo 
s finančním příspěvkem pro Hospicovou péči sv. 
Zdislavy, o.p.s. na provozování lůžkového hospice 
na rok 2015 ve výši 5,- Kč na obyvatele.

 •  Ve stejném znění jen s jiným rokem – 2014 je usne-
sení č. 50/2014. Usnesení 51/2014 se týkalo setr-
vání obce ve spolku Sdružení cestovního ruchu 
Jizerské hory (dále jen SCRJ).  ZO požaduje jako 
nutnou podmínku pro setrvání ve spolku vypra-
cování roční výroční zprávy za období roku 2013, 
jejíž součástí bude zpráva o hospodaření. O pří-
spěvku bude rozhodnuto po sdělení stanoviska 
SCRJ. 

 •  Na 6. Zasedání Zastupitelstva obce dne 25. 6. 
2014 byl usnesením č. 52/2014 vysloven souhlas 
s poskytnutím finančního příspěvku pro SCRJ na 
rok 2014 ve výši 60.000,- Kč s tím, že 13.000,- Kč 
tvoří členský příspěvek a 47.000,- Kč je poplatek za 
služby. Zároveň ZO pověřuje starostu obce Janov 
nad Nisou vznesením požadavku na vypracování 
výroční zprávy za rok 2014 a další. 

 •  Usnesením č. 54/2014 ZO Janov nad Nisou schva-
luje termín působnosti MAS Podještědí, z.s. schva-
luje zařazení svého území do územní působnosti 
SCLLD MAS Podještědí, z.s. 

 •  Na 7. zasedání ZO konaného 10. 9. 2014 byl usnese-
ním č. 60/2014  schválen návrh Pasportu místních 
komunikací obce Janov nad Nisou. 

 •  Usnesením č. 61/2014 ZO schválilo Pravidla pro 
svépomocné stavební úpravy bytů ve vlastnictví 
obce Janov n. N. Celé znění najdete také v tomto 
čísle Zpravodaje. 

 •  Usnesení č. 62/2014 se týkalo rozpočtových změn. 

 •  Usnesení č. 63/2014 – ZO projednalo předložený 
materiál a v souladu se zněním § 56 zákona 
č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním 
řádu ve znění pozdějších předpisů bere na vědomí 
zprávu pořizovatele Územního plánu Janov n. N. 

o dalším postupu pořizování Územního plánu 
Janov n. N.

 •  Usnesení č. 64–69/2014 se týkalo odměn členům 
komisí a výborů, a odměn pro pořadatele janov-
ského jarmarku.

 •  Na 8. jednání ZO konaném 5. 11. 2014 se sešli již 
nově zvolení zastupitelé obce Janov nad Nisou. 

 •  Na svém prvním jednání všichni členové slavnostně 
složili slib a tím přijali svůj mandát. Jsou to Mgr. 
Daniel David, Bc. Marie Bürgerová, Jaroslav Jansa 
(za odstoupenou Ing. Olgu Hatašovou), Ing. Radek 
Jelínek, Mgr. Adam Kulich, Renata Mádlová, Ing. 
Petr Mlejnek, Michal Surkov a Ing. Jan Zelenka.

 •  Usnesením č. 70/2014 Zastupitelstvo obce schva-
luje zvolení jednoho místostarosty.

 •  Usnesení 71/2014 – Zastupitelstvo obce v souladu 
s § 84 odst. 2 písm. K) Zákona o obcích určuje, že 
pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupi-
telstva dlouhodobě uvolněn.

 •  Usnesením č. 72/2014 je starostou obce zvolen 
Mgr. Daniel David.

 •  Usnesením č. 73/2014 volí ZO místostarostkou 
obce Renatu Mádlovou.

 •  Usnesení č. 74/2014 – ZO zřizuje finanční výbor 
a kontrolní výbor.

 •  Usnesení č. 75/2014 – předsedou finančního 
výboru je zvolen Ing. Radek Jelínek.

 •  Usnesením č. 76/2014 Zastupitelstvo obce Janov 
nad Nisou volí předsedkyní kontrolního výboru 
Bc. Marii Bürgerovou.

 •  Usnesení č. 78–80/2014 se týkají odměn za výkon 
funkcí.

 •  Usnesením č. 81/2014 schválilo ZO datum příš-
tího jednání na 10. 12. 2014 v 17.00 hodin. Jménem 
všech zastupitelů si Vás na toto jednání dovoluji 
pozvat.

 •  Další zprávy ze zastupitelstva se dozvíte již v roce 
2015. Dovolte mi tedy, abych Vám všem popřála 
hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce 2015. 
A těším se setkání s Vámi u příštího čísla Zpravodaje.

RM

Zprávy z jednání Zastupitelstva naší obce

Informace pro občany
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Poděkování voličům

Do letošních komunálních voleb 
šla v Janově nad Nisou tři volební 
uskupení. Tradiční kandidátka „Ne-
závislí kandidáti a starostové pro 
Janov nad Nisou“, nově se objevilo 
sdružení politické strany a nezá-
vislých kandidátů „Pro lepší Janov“ 

a sdružení nezávislých kandidá-
tů „Nezávislí kandidáti pro Janov“. 
Z výsledků voleb vyplynulo, že de-
vítičlenné zastupitelstvo je obsazeno 
takto: Nezávislí kandidáti a starosto-
vé pro Janov nad Nisou 5 mandátů, 
Pro lepší Janov 2 mandáty, Nezávislí 

Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem voličům, kteří si našli čas k  vyjádření svého názoru 
a přišli k volebním urnám.

Informace pro občany

Pravidla pro svépomocné stavební úpravy bytů  
ve vlastnictví obce Janov nad Nisou

I. 
Ke stavebním úpravám pronajatého bytu je třeba pí-

semného souhlasu pronajímatele bytu (§ 2220 a § 2263 
Občanského zákona č.89/2012 Sb., v platném znění poz-
dějších předpisů). 

II.
Stavební úpravy zasahující do konstrukce stavby 

(např. oprava bytového jádra, sklení balkonu, zazdění či 
bourání dveří, změny vodovodního, plynového, elektric-
kého či jiného vedení apod.) lze provádět pouze dle pro-
jektové dokumentace vypracované autorizovanou oso-
bou, dle platného stavebního povolení v režimu zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a s písemným souhlasem 
pronajímatele bytu. Souhlas pronajímatele nenahrazuje 
stavební povolení. Při stavebních úpravách spadajících 
pod stavební povolení musí být nájemcem zajištěn odbor-
ný dozor dle stavebního zákona. Vydání souhlasu prona-
jímatele je podmíněno zpracováním znaleckého posudku 
na hodnotu bytu před započetím jeho úprav. Souhlas pro-
najímatele s provedením úprav nelze považovat za jeho 
závazek k jakékoliv úhradě nákladů spojených s provede-
ním úprav bytu. 

K žádosti o schválení takových stavebních úprav je 
nájemce povinen předložit pronajímateli výše uvede-
nou projektovou dokumentaci vč. položkového rozpočtu 
a dále výše uvedený znalecký posudek. Náklad na zhoto-
vení projektové dokumentace a vypracování znaleckého 
posudku bude plně hrazen nájemcem a jeho úhrada vlast-
níkem bytu (pronajímatelem) je vyloučena. 

III.
Pouze udržovací práce, jejichž provedení nemůže 

negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, sta-
bilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost 
při užívání a dále stavební úpravy, pokud se jimi neza-
sahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled 
stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadující ohlášení 
stavebnímu úřadu, jako jsou např. opravy vnitřních omí-

tek, obkladů, stěn, podlah a dlažeb, opravy a výměna ra-
diátorů, výměny dveří vnitřních, výměna kuchyňských 
linek, opravy a výměna klimatizačních prvků (digestoře, 
ventilátory apod.), musí být nahlášeny a schváleny prona-
jímatelem. 

IV. 
Budou-li provedeny stavební úpravy, opravy, či udr-

žovací práce dle těchto pravidel bez předchozího písem-
ného souhlasu majitele, resp. správce k výše uvedeným 
skutečnostem lze toto chápat jako zvlášť závažné poru-
šení povinnosti nájemce plynoucí z nájmu a pronajímatel 
může podat výpověď k nájmu bytu dle § 2291 OZ, tj. bez 
výpovědní doby. 

V. 
Vyslovil-li pronajímatel souhlas s provedením změn 

v bytě, může nájemce žádat po pronajímateli náhradu 
toho, oč byl případně zhodnocen pronajatý byt prove-
denými úpravami a to po odpočtu amortizace. V tomto 
případě může nájemce žádat o náhradu až po skončení 
nájmu. K této žádosti je nutno dodat znalecký posudek 
zpracovaný po provedených úpravách pronajatého bytu. 
Zpracování tohoto posudku je zcela v režii nájemce. 

VI. 
Jestliže nájemce provedl stavební úpravy, nebo změny 

bytu bez souhlasu pronajímatele, je povinen po skončení 
nájmu uvést byt do původního stavu a to na své náklady 
v souladu s § 2293 odst. 3 OZ, pokud se strany nedohod-
nou jinak. 

Nájemce dále odstraní stavební úpravy, nebo změny 
bytu, které provedl se souhlasem pronajímatele, a u nichž 
si smluvní stran ujednaly, že je nájemce při skončení ná-
jmu uvede do původního stavu (§ 2293 odst. 2 OZ). 

VII. 
Výše uvedená pravidla byla schválena zastupitelstvem 

obce Janov nad Nisou usnesením č. 61/2014 dne 10. 9. 2014.

kandidáti pro Janov 2 mandáty. Po-
slední dvě zmiňované volební strany 
vytvořily koalici na základě shod-
ných programových priorit. 

Jako účastníci koaliční smlouvy 
jsme si vědomi toho, že počet našich 
zastupitelů netvoří v zastupitelstvu 
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Cvičení dětí

většinu, proto budeme hledat podpo-
ru k prosazování dohodnutého spo-
lečného programu u všech ostatních 
zastupitelů. Informace od nás brzy 
najdete na vznikajících koaličních 
webových stránkách. Kromě Mgr. 
Adama Kulicha, který byl již v zastu-
pitelstvu v minulém volebním obdo-
bí, jsme v komunální politice novými 
tvářemi (Jaroslav Jansa, Bc. Marie 
Bürgerová, Ing. Petr Mlejnek).

V koaliční smlouvě jsme se do-
hodli, že do křesla starosty bude 

zvolen i námi Mgr. Daniel David. Na 
post místostarosty jsme navrhovali 
Bc. Marii Bürgerovou, která chtěla 
veřejnosti nabídnout úřední hodiny 
pro vyřizování jejích záležitostí. Ten-
to návrh byl volební stranou Nezá-
vislí kandidáti a starostové pro Janov 
nad Nisou předběžně odmítnut a na 
místo byla navržena a zvolena paní 
Renata Mádlová. 

Obsazení výborů a komisí se 
bude schvalovat na dalším zastupi-
telstvu.

Snahou naší koalice bude pro-
sazovat cíle, které jsme nabídli ve 
volební kampani, a dokázat, že si 
zasloužíme Vaši důvěru. Nesmíme 
však zapomenout, že naše cíle prosa-
zujeme proti pěti mandátům z devíti. 
Přesto věřím, že se nám podaří usku-
tečnit řadu věcí, které přinesou pozi-
tivní změny. Vždyť naším společným 
cílem je spokojený občan.

Za sdružení politické strany „Pro 
lepší Janov“

Bc. Marie Bürgerová

Janovské podzimní protahování

Touto říkankou jsme se přivítali 
na akci „Janovské podzimní prota-
hování aneb pojďte s námi na roz-
cvičku“. Pozvala nás na ni batolata, 
navštěvující lekce cvičení pro rodiče 
s dětmi, spolu se svými maminkami, 
tatínky a prarodiči. Akce se uskuteč-
nila v úterý 4. listopadu v tělocvičně 
ve školní družině a byla určena kaž-
dému, kdo holduje pohybu, kdo rád 
aktivně tráví volný čas, kdo si po 
ránu potřebuje protáhnout kosti… 
Kromě toho bylo cílem přilákat do 
našich řad další zájemce o cvičení.  

Při podzimním protahování, 
ostatně jako při každé jiné lekci, jsme 

cvičení doprovodili básničkami 
a písničkami, a to jak novými, tak 
generacemi prověřenými, kterými se 
bavili už naši dědové a babičky (např. 
Kolo, kolo mlýnský). 

Cvičení je pak pro děti zajíma-
vější a stává se v podstatě hrou. Nej-
menším dětem pomáhá nenásilnou 
formou včlenit se do dětského kolek-
tivu a zároveň se při něm mimoděk 
zdokonalují v řeči.

Rádi bychom touto cestou podě-
kovali obci, že Janovské podzimní 
protahování finančně podpořila. 
Z příspěvku byly zakoupeny nové 
pomůcky na cvičení. Děti z nich 

měly velkou radost a hned je náležitě 
vyzkoušely.

V tomto roce v rámci cvičení pro 
rodiče s dětmi ještě chystáme „Čer-
tovské cvičení“ (2. prosince 2014) 
a vánoční cvičení s besídkou (16. 
prosince 2014). V příštím roce nás 
v únoru čeká cvičení v maskách 
a v dubnu bychom rádi uspořádali 

„Jarní protahování“.
Pokud jste letošní podzimní pro-

tahování nestihli, nevadí, můžete se 
přijít protáhnout, zacvičit si a získat 
inspirativní náměty pro dová-
dění s vašimi dětmi každé úterý  
od 8.15 hod.

Kdo si dělá rozcvičku,
ten je zdravý jako rybka.

Ten má dobrou kondičku,
nesklátí ho žádná chřipka.
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Koťata informují

Co nového s novým školním rokem  
v Mateřské škole „Koťata“ Janov nad Nisou

Jmenuji se Taťána Chvalinová a od srpna letošního roku jsem byla jmenována vedoucí MŠ. Mám za sebou 
třicetiletou praxi u dětí a dvanáct let ve vedení mateřské školy v Jablonci nad Nisou.

Školní rok jsme zahájili s rodiči a jejich dětmi pozvá-
ním kouzelníka a pak opékáním vuřtů. Byla to úžasná 
akce na seznámení s rodiči a také na vzájemné popoví-
dání o prožitých prázdninách. K žádným velkým organi-
začním změnám nedošlo. Jen bych ráda poděkovala panu 
Nagyovi a jeho dobrovolným hasičům za vyčištění spodní 
zahrady a přípravu na její vylepšení. Čeká nás přístavba 
a rekonstrukce budovy MŠ. Pak bude prostor na změny.

Přáním všech zaměstnanců školy jsou spokojené děti 
i rodiče. Důležitá je spolupráce rodičů a školy, protože děti 
nejlépe znají jejich rodiče. Domnívám se, že přínosem bylo 
setkání rodičů s logopedkou, kterou nám zprostředko-
vala paní ředitelka ZŠ. Rodičům, kteří měli zájem, podala 
logopedka odbornou konzultaci, jak s dětmi pracovat.

Snahou pedagogů je mladší děti seznámit s pro-
středím, novými kamarády, pravidly a vůbec dětem co 
nejvíce zpříjemnit odloučení od svých rodičů. Důležité 
je hovořit s dětmi o činnosti v MŠ, co je ten den zaujalo, 
pobavilo nebo co se naučily.

Pro starší děti je kromě denních programů a pro-
jektů připraveno několik zájmových aktivit, probíhají-
cích v odpoledních hodinách. Výborná je spolupráce se 
ZŠ.  Děti mohou každé úterý, po celý rok, pracovat s paní 
učitelkou v Předškoličce. Velký důraz bude od letošního 
roku kladen na mluvní průpravu a logopedickou pre-
venci, protože děti s vadou řeči mají pak zbytečné pro-
blémy ve škole.

Školní rok jsme zahájili společným výletem do Jičína. 
Zde děti shlédly krásný dětský muzikál a viděly vystou-
pení psů. Prošli jsme si různé dílničky, ze kterých si děti 
přinesly výrobky. Počasí bylo trochu nevlídné, ale my si 
to pěkně užili.

Každý měsíc připravujeme nějakou slavnost a často 
zapojíme i rodiče. V říjnu jsme začali Kloboukovou slav-
ností.  Ta byla doplněna ochutnávkou dobrot z jablek, 
které připravili rodiče se svými dětmi. Děkujeme všem, 
kteří se zapojili a pekli, sušili křížaly nebo vyrobili krásné 
výrobky na výstavu. Tento den nám přálo počasí a děti si 
užily soutěže, závody a spoustu legrace.

Od začátku roku jsme navštívili divadelní představení 
v Městském divadle a jedno představení v Eurocentru. 
Návštěva divadla je událost, na kterou se zase moc těšíme.

V listopadu nás čeká Martinská slavnost, na kterou 
jsou zváni rodiče. Moc se těšíme, jak se jim bude líbit, co 
jsme pro ně připravili. S velkými dětmi nás čeká výstava 
Včela v Liberci. A pro všechny děti máme připraven 
výlet na výstavu betlémů, která nás přehoupne do času 
adventního, zakončeného Vánocemi. V tomto období nás 
čeká Mikulášská nadílka, Vánoční dílna pro rodiče a děti, 
vánoční pohádka, nadílka pod vánočním stromečkem 
a pak úžasné vánoční prázdniny. Těšíme se, že bude sníh 
a že si je náramně užijeme.

VOP Taťána Chvalinová

Kloboučková slavnost

Výlet na Královku

Barevné dny
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Informace ze školy 

Informace ZŠ

Školní rok 2014-2015 ve škole začal v  pondělí  
1. září 2014. Ve škole jsme společně se starostou 
obce Janov nad Nisou, členkami SPOZ a  Svazu 
žen přivítali dvanáct prvňáčků. Celkem do školy 
nastoupilo 139 dětí.

Složení pedagogického sboru je následující: 1. třída 
– Mgr. Pavla Michková, 2. třída – Mgr. Lenka Vondrová, 
3. třída – Mgr. Jana Garčeková, 4. třída – Mgr. Kateřina 
Šípalová, 5. třída: Mgr. Gabriela Nováková, 6. třída – 
Mgr. Adam Kulich, 7. třída – Mgr. Lukáš Blažej, 8. třída 

– Petr Chlup, 9. třída – Mgr. Petra Davidová. Další posi-
lou sboru je Mgr. Jitka Kostelníková, která vyučuje na 2. 
stupni německý jazyk, od letošního školního roku máme 
také nově zřízenou pozici asistenta pedagoga ve 3. třídě. 
Zástupcem ředitelky školy je Mgr. Hana Ticháková, škol-
níkem Jaromír Janda. Zástupcem ředitelky školy pro 
mateřskou školu je Taťána Chvalinová, o děti v mateřské 
škole se dále starají paní učitelky Iva Voháňková, Leona 
Králová, Patricie Trojáková, školnicí je Veronika Střiží-
ková. Vedoucí vychovatelkou ve školní družině je Alexan-
dra Trojáková. Vedoucí školního stravování pro obě škol-
ská zařízení je Renata Mádlová, kuchařkami ve školní 
jídelně základní školy jsou Petra Šefrová a Dana Kuncová 
a v jídelně mateřské školy Gabriela Kýčková Holá. 

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. Škola je zapojená do projektů Dotované školní 
mléko a mléčné výrobky, Ovoce do škol a Zdravé zuby.

 Škola se zapojila do Projektu Vzdělávání dotykem, 
který se zaměřuje na zvyšování kompetencí a profesní 
rozvoj pedagogických pracovníků základních škol 
v oblasti informačních a komunikačních technologií ve 
výuce. Dále do projektu „Zdravý životní styl a dopravní 
výchova v Libereckém kraji“. Školní sportovní klub si 
zažádal o finanční prostředky z Dotačního fondu Libe-
reckého kraje, podprogram č. 3.5 na vybavení pro členy 
sportovních oddílů. 

Vzhledem k plánované rekonstrukci mateřské školy 
v roce 2015 začala již o prázdninách rekonstrukce pro-
storů ve škole, kde bude od příštího školního roku zřízeno 
oddělení školní družiny.

Závěrem bych chtěla všechny pozvat na vystoupení 
školního pěveckého sboru v loučenském kostelíku první 
adventní neděli 30. listopadu 2014. 

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

Mgr. Jana Tomešová, ředitelka školy

Dýňobrání

Kroužek PC

Chlapci z 8. a 9. třídy na LIAZU I
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Zpráva o činnosti SDH Janova nad Nisou
za druhé pololetí roku 2014

Dobrý den, milí občané, máme zde podzim a já mám tu milou povinnost seznámit Vás opět s činností 
naší jednotky.

Když jsem se s Vámi loučil napo-
sledy, bylo před školními prázdninami 
a já Vás zval na naši akci s názvem 
Ukončení prázdnin s hasiči. Snažili 
jsme se pro Vás připravit pestrý pro-
gram a spousty ukázek složek IZS 
i Vězeňské služby, jejíž zástupci dora-
zili jako vždy se služebními psovody 
a ukázali jak služební kynologii, tak 
vyhledávání omamných látek. Jako 
velká rarita k nám dorazili psovodi od 
Celní stráže, kteří předvedli ukázku 
vyhledávání peněz. Řekli byste, že se 
jedná o samozřejmou věc, ale je nutno 
podotknout, že takto vycvičení psi jsou 
u nás v ČR pouze dva. Z toho jeden 
slouží na pražském letišti a druhý byl 
právě na naší ukázce. Pak zde byli 
ještě k vidění hasiči, záchranná služba, 
potápěči a další. Přesto, že nám počasí 
nepřálo, zachovali jste nám přízeň 
a přišli jste za námi na Berkovku, za 
což Vám děkujeme a slibujeme, že se 
budeme snažit o zpestření programu. 

V uplynulém období jsme měli také 
několik výjezdů. K naší radosti se nejed-
nalo o závažné události. V jednom pří-
padě jsme se účastnili prověřovacího 
cvičení, které bylo zaměřené na požár 
ZŠ v Rýnovicích. Naše jednotka byla 
použita jak k evakuační činnosti, tak 
i k likvidaci samotného požáru. Nako-
nec bylo provedeno vyhodnocení veli-
telem zásahu a rozhodčím celého cvi-
čení. Naše jednotka byla hodnocena 
velice kladně a to ne jenom za dojez-
dový čas na místo události, ale i za 
samotnou činnost při zdolávání úkolů. 

Dne 14. 8. 2014 v 20:30 hod. byla naše 
jednotka požádána o pomoc při likvi-
daci lesního požáru v jabloneckých 
Břízkách. V době našeho příjezdu na 
místo události byl požár lokalizován 
jednotkou HZS Jablonce nad Nisou. 
Byli jsme posláni zpět na základnu.

V měsíci říjnu jsme se účastnili 
prověřovacího cvičení na Josefodolské 
přehradě. Toto cvičení proběhlo ve 
spolupráci s kolegy z Josefova Dolu. 
Zaměření tohoto cvičení bylo na prů-
zkum v labyrintu štol a zároveň na 
schopnosti dodávky hasebních látek 
na velkou vzdálenost. Vždy se od nás 

požaduje dodávka vody do velkého 
stoupání, ale zde jsme se museli vypo-
řádat s hloubkou cca 45 m. Museli jsme 
se tedy vypořádat pomocí technických 
prostředků s velkým tlakem, aby nedo-
šlo k poškození dopravního vedení, 
které dosahovalo úctyhodné délky 
bezmála 600 m.

Dne 01. 11. 2014 v 22.28 hod. jsme 
byli požádáni o pomoc při likvidaci 
požáru v obci Bedřichov. První infor-
mace, kterou jsme obdrželi, byla, že 
hoří Obecní úřad. Při jízdě na místo 
události jsme obdrželi informaci, že se 
nejedná o Obecní úřad, ale o objekt nad 
ním. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, 
že se jedná o planý poplach. Jednalo se 
o záznam Info kamery, kdy při silné 
mlze bylo nabyto dojmu, že se jedná 
o požár. To se naštěstí nepotvrdilo. 

Naposledy jsme asistovali při demo-
lici starého objektu v obci Bedřichov. 

Nemohu zde opomenout také čin-
nost našeho sportovního teamu. Mají 
za sebou celou sezonu a myslím si, že 
se jednalo o jednu z nejtěžších sezon. 
I přes různé obtíže obsadili v celko-
vém pořadí krásné 7. místo z 30 při-
hlášených teamů a dokonce z Karlinek 
přivezli stříbrný pohár s výsledným 
časem 20,77 s. Pro mne osobně drží to 
nejcennější prvenství a to je, že za 4 
roky závodění dokončili vždy všechny 

útoky, což z nich dělá skutečné hasiče 
a velké bojovníky.

Myslím si osobně, že toto je ten 
správný okamžik a je mojí povinností 
poděkovat všem členům našeho sboru, 
kterých je k dnešnímu dni 34. Poděko-
vání jim náleží za obětavou práci, a to 
nejenom při samotných výjezdech, ale 
i například při úklidu místních komu-
nikací, vyřezávání nebezpečně vzrost-
lých stromů a údržbě zeleně, nebo 
také za přípravu zahrady naší mateř-
ské školky po letních prázdninách 
pro naše nejmenší Janováky. Kdo ví, 
možná z nich vyrostou také hasiči, tak 
proč nejít příkladem právě těm nejmen-
ším. Musím podotknout, že vše dělají 
bez jakéhokoliv nároku na finanční 
odměnu a na úkor svého osobního 
volna, za což jim patří poděkování. 

Protože se blíží čas Vánoc a Nový 
rok, dovolte mi na závěr, abych Vám 
všem jménem hasičů popřál klidné 
prožití právě krásných svátků, hodně 
klidu a pohody. Do nového roku hlavně 
hodně zdraví, úspěchů a to i profesních 
v zaměstnání. A protože jsem hasič, tak 
si za Vás všechny přeji, abyste v nastá-
vajícím roce 2015 v žádném případě 
nepotřebovali pomoc složek IZS.

S pozdravem
Radek NAGY, Jitka NAGYOVÁ

SDH Janov nad Nisou
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Postřehy Obecní policie: květen 2014 – listopad 2014
Po čase opět zdravíme obyvatele Janova s informacemi o stavu kriminality, nepravostí a naší práce 
v rajonu.

V květnu jsme zařídili insta-
laci několika dopravních značek na 
Vyšehradu a v Hraničné, které byly 
potřebné k zajištění rozumného parko-
vání a bezpečného stavu provozu vozi-
del. Tento rok byl hojný i na nalezené 
psy a kočky, které bylo nutno umístit 
do útulků. Vždy se co nejvíce snažíme 
nalézt ve spolupráci s útulky majitele, 
protože za umístění zvířete v útulku 
se platí. Ale pokud se to nepodaří, nic 
jiného nezbývá. 

V květnu zloděj navštívil dvě cha-
lupy v Bedřichově poblíž úpravny vody 
a jednu chalupu na Hraběticích. Někdy 
Vám z těchto důvodů ukazujeme fotky 
možných pachatelů, které máme k dis-
pozici, abyste nás informovali v pří-
padě výskytu těchto osob. Díky tomu 
jste nás často přivedli na dobrou stopu! 
25. května byl vykraden kiosek na Krá-
lovce, kde zloději zanechali nepředsta-
vitelnou spoušť. Pachatelé údajně jeli 
šedým či stříbrným pickupem.

V červnu nám bylo oznámeno 
několik provrtaných nádrží, většinou 
na autech Škoda Felicia, ze kterých 
byl odcizen benzín, a to na Malém 
a Velkém Semerinku. 

Červenec začíná oznámením stří-
brné Škody Octavia kombi se čtyřmi 
muži tmavé pleti, kteří po půlnoci 
obcházeli Královku a okolní objekty. 
Značka jejich auta byla zjištěna jako 
odcizená před mnoha lety v Železném 
Brodě a patřící na jiné vozidlo. 11. 7. 
bylo oznámeno vniknutí do chalupy 
pod Královkou. 

Červenec a srpen pro nás zna-
mená, kromě obvyklé práce, ještě zvý-
šený dohled v pěších zónách a zónách 
zákazu stání v horních partiích katas-
tru, kde se pohybuje velké množství 
vozidel a turistů. 

Zaznamenáváme rovněž velký 
počet stížností na vozidla plná pasa-
žérů tmavé pleti pohybující se v horách, 
kteří jezdí likvidovat rozměrnými 
hřebeny borůvčí. Toto řešíme ve spo-
lupráci s Lesy ČR a policií. Prosíme 
lesáky, aby zavírali závory, a s ředi-
telem LČR dohadujeme obnovení 
a instalace nových zákazových značek, 
které mnohdy chybějí nebo jsou staré 
a zničené. Dozvídáme se, že závory 
i značky často uvedení návštěvníci ničí 

a demolují, aby se se svými autovraky  
dostali do hor. 

Musíme se opakovat a opět děku-
jeme za včasná oznámení podezřelých 
osob a vozidel. Jedno srpnové odpo-
ledne k nám zavítala červená Felicia, 
jejíž majitel se díky Vašemu oznámení 
nestačil ani porozhlédnout po našem 
krásném okolí. Když zjistil, že víme 
o jeho aktivitách, což jsou třeba řízení 
v opilosti, výtržnictví a vloupání 
do vozidel, rychle opustil za našeho 
doprovodu Janov!

Začal podzim, majitelé většinou 
opustili chaty a chalupy a ty se stá-
vají lákadlem pro zloděje. 2 září došlo 
k vloupání do dvou chalup na Velkém 
Semerinku. Na místě se sjela hlídka 
policie, technik z kriminálky a samo-
zřejmě naše šťouravá Obecní policie. 
Po hodině čmuchání jsme měli v ruce 
fotografii vozidla pachatele… a druhý 
den už seděl ve vyšetřovací vazbě! 4. 
října – vloupání do dvou chalup – Velký 
Semerink a Bedřichov. 13. - 14. října – 
vloupání do dvou chalup na Bedřichově. 
Následovalo noční hlídkování a stra-
žení pastí, jelikož jisté indicie nám napo-
věděly, že se pachatel vrátí. Zde byl totiž 
vytipován možný pachatel, kterého 
jsme 15. října “dostali“ za mříže.

16. října – propagační akce o byli-
nách v budově Obecního úřadu. Akce 

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 

Obecní policie

dokladovaná na pozvánce – NEJEDNÁ 
SE O PRODEJNÍ AKCI! Velitel Obecní 
policie, pan starosta, nás prozřetelně 
pověřil dohledem nad touto akcí. Jak 
se ukázalo, přítomnost strážníka 
byla přednášejícímu značně nepří-
jemná, protože měl své auto nacpané 
zbožím, které Vám chtěl určitě “levně 
a výhodně“ prodat. Pan K. S. pokuko-
val po strážníkovi zlověstně, zkrátil 
svou návštěvu na minimum a zmizel… 
zřejmě osvětit svými “neprodejními“ 
schopnostmi někoho důvěřivějšího.

A tak s nedůvěřivostí pokračujeme 
dále, například u dva dny zaparko-
vaného vozidla Citroen Picasso stří-
brné barvy se spoustou rzi na Velkém 
Semerinku u seníku. Zjištěný majitel 
z Tanvaldu má za sebou § výtržnic-
tví, § ohrožení pod vlivem návykové  
látky, …

27. října – odcizení vozidla Škoda 
Yetti německého majitele na Velkém 
Semerinku.

Byť malý výčet těchto událostí Vás 
možná trochu děsí, statistika od roku 
2008, kdy jsme byli zřízeni, stále jasně 
hovoří o poklesu kriminality v našem 
rajonu, na což jsme hrdí! Je to i Vaše 
zásluha. 

S pozdravem Vaši strážníci
Vráťa a Aleš
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Poděkování za 
lyžařskou výstavu

Chtěl bych touto cestou podě-
kovat organizaci Spolek Česká 
lyžařská společnost o.s. za uspo-
řádání lyžařské výstavy ve dnech 
25. - 28. 10 2014 v  prostoru býva-
lého kulturního domu, kterou 
navštívilo přes 520 návštěvníků.

M. Surkov

Sport v Janově

Lyžařská výstava a další aktivity  
spolku Česká lyžařská společnost o. s.

Výstava se věnovala hlavně bě-
žeckému lyžování a k vidění byly 
zajímavé exponáty z počátku dva-
cátého století až po lyže z letošních 
ZOH v Soči. Za čtyři dny trvání vý-
stavy jsme napočítali přibližně 520 
návštěvníků.

Exponáty na výstavu zapůjčila 
řada osobností našeho lyžování, na-
příklad první olympijská medailist-
ka v běhu na lyžích Helena Balatko-
vá-Šikolová, trojnásobná olympijská 
medailistka Květa Pecková-Jeriová 
a další olympionici Radim Nyč, Pavel 
Benc, Alena Bartošová, či Gabriela 
Soukalová-Svobodová. Návštěvníci 
výstavy mohli shlédnout také lyže 
našeho nejlepšího dálkového běžce 
Stanislava Řezáče, se kterými  vy-
bojoval ve finiši 3. místo na legen-
dárním devadesátikilometrovém 
Vasově běhu ve Švédsku v roce 2012, 
v němž byl dosažen rekordní čas zá-
vodu. Mezi rarity patřila kombinéza 
s ustřiženými rukávy Lukáše Bauera 
z Mistrovství světa ve Val di Fiemme, 
lyžařské medaile z roku 1912 nebo 
originální oznámení o úmrtí „syna 
hor“ Bohumila Hanče v roce 1913. 
Nedílnou součástí výstavy byly foto-

Ti, kteří sledují dění v obci, nejspíš již zaznamenali, že zde od minulého roku působí nová 
nezisková organizace. Spolek Česká lyžařská společnost o. s. se především zabývá zma-
pováním historie lyžování na našem území. Lyžařská výstava, uspořádaná ve dnech  
25. - 28. 10. 2014 v prostorách bývalého kulturního domu, byla zatím naší největší akcí, kterou 
jsme dosud organizovali.

grafie, zejména autorů Josefa Strán-
ského a Jaroslava Poloprutského.

Prostor zde byl věnován také na-
šemu místnímu lyžařskému oddílu 
SKI Janov – Bedřichov, který v loň-
ském roce oslavil plných čtyřicet let 
od svého založení. Rádi jsme uvítali 
pamětníky, kteří přišli na své začátky 
v oddílu zavzpomínat.

K výzdobě přispěly i děti z naší 
základní školy. Jejich výtvarná dílka 
návštěvníci často obdivovali a hod-
notili. Rozdáno bylo celkem 176 hla-
sů, nejvíce jich nakonec získala Ště-
pánka Kýčková ze 7. třídy.

Spolupráce s janovskou základní 
školou byla navázána již na jaře le-
tošního roku. V květnu jsme pro děti 
uspořádali Kvízový běh, tedy akci, 
kde jsou důležité rychlé nohy i chyt-
rá hlava. Děti při běhu řešily otázky 
z oblasti lyžování a potřebná byla 
také znalost našeho regionu Jizer-
ské hory. Ti nejúspěšnější pak obdr-
želi diplom s podpisem mistra světa 
Martina Koukala.  Je zde na místě 
všechny děti pochválit za jejich sna-
hu a bojovnost.

V uplynulé zimě jsme dva dny 
věnovali dětem z vodáckých oddílů 

v Berouně, které jezdí do Jizerek na 
lyžařské soustředění, a seznámili 
jsme je se základy mazání lyží a tech-
niky jízdy na lyžích.

Jsme rádi, že se nám dostává pod-
pory ze strany obce, a věříme, že 
naše činnost i v budoucnu bude pro 
janovské i další obyvatele prospěšná. 
Myslíme si, že je třeba připomínat 
osobnosti nedávné sportovní historie. 
Zejména ti, kteří měli či mají určitý 
vztah k našemu kraji, si naši pozor-
nost jistě zaslouží!

Iva Zelenková
www.muzeum-lyzovani.cz
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39. ročník Janovských 11 a 19 
Za krásného podzimního počasí se 25. 10. 2014 uskutečnil již 39. ročník Janovských 11 a 19 km.

Tato sportovně společenská akce 
je pořádána bez přestávky od roku 
1976. Jedná se o jednu z nejznáměj-
ších akcí tohoto druhu v celostát-
ním měřítku. 

Zajímavý turistický pochod 
podzimní přírodou, okořeněný 
současně běžeckým závodem, 
začíná v poslední době vyhledávat 
stále více účastníků nejen z Jab-
lonecka a Liberecka. Tradicí jsou 
desítky startujících ze zahraničí. 
Pro letošní rok přichystali pořada-
telé několik novinek. A to napří-
klad rozšíření závodních tratí o dva 
a šest kilometrů, aby si atmosféru 

"Janovské" mohlo vychutnat více  
závodníků. 

Novinky jsou určeny nejen pro 
žákovské kategorie, ale i pro pří-
chozí v rámci tzv. Buď fit běhu. Již 
probíhající a také tradiční turis-
tický pochod organizátoři zpestřili 
především dětským programem na 
vybraných stanovištích. "Ale plnit 
úkoly zde mohli i dospělí," doplňuje 
s úsměvem Vratislav Zajíček, před-
seda organizačního výboru, který 

organizuje toto klání již od samého 
začátku. A vlastně každý rok se mu 
společně s týmem pořadatelů daří 
přilákat na start stále více závod-
níků. Jen od roku 2005 do loňska 
stoupl jejich počet o téměř třetinu. 
Letošního ročníku se zúčastnil 
rekordní počet startujících. Z cel-
kového počtu 1082 registrovaných 

účastníků bylo 752 závodníků a 330 
chodců. 

Pořadatelé – Obec Janov nad 
Nisou a Janovských 11 a 19 km z. s. 
děkují všem za účast v letošním 
ročníku a těší se na Váš start v jubi-
lejním 40. ročníku, který se bude 
konat opět poslední říjnovou sobotu  
tj. 31. 10. 2015.
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