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Informace pro občany

Půl roku je opět za námi a já Vás vítám u sestřihu 
toho nejdůležitějšího z jednání Zastupitelstva 
obce Janov nad Nisou.

 • �Minulý� výčet� usnesení� jsme� zakončili� listopadovým� jed-
náním.�Na�prosincovém�jednání�schválilo�ZO�usnesením�
č.�83/2014�doplněný�jednací�řád�ZO.�Usnesení�č.�84/2014�se�
týkalo�schválení�neinvestiční�dotace�pro�Jizerskou�o.p.s.�ve�
výši�90.000�Kč.�Usnesením�č.�92/2014�ZO�určuje�pro�kontakt�
s� oddělením� územního� plánování� při� Magistrátu� města�
Jablonec� nad�Nisou� ve� věci� projednávání� územně�pláno-
vací� dokumentace� obce� Janov� nad�Nisou� pana� Ing.� Jana�
Zelenku.� Tříčlenný� kontrolní� výbor� schválilo� ZO� usne-
sením�č.� 93/2014�a�zároveň� jím�zvolilo� členy�–� Ing.�Olgu�
Hatašovou�a�Mgr.�Adama�Kulicha.�Dalším�usnesením�–�č.�
94/2014�zvolilo�ZO�sedmičlenný�finanční�výbor�a�zvolilo�
za�členy�MUDr.�Milana�Kvasničku,�Ing.�Jana�Čmejrka,�Ing.�
Pavla� Šarkovského,� Pavla� Pěničku,� Ing.� Petra� Krátkého�
a� Petra� Kordače�ml.� Usnesením� č.� 95/2014� schválilo� ZO�
rozpočtové�provizorium�ve�výši�1/12�rozpočtu�roku�2014�
na� krytí� nejdůležitějších� výdajů� do� doby� schválení� roz-
počtu�na�rok�2015.�Usnesení�č.�98/2014�–�schválení�nového�
cenového� výměru� za� sběr,� odvoz� a� odstranění� komunál-
ního�odpadu�platný�od�1.�1.�2015.�Příkaz�k�provedení�inven-
tarizace� za� rok� 2014� schválilo� ZO� usnesením� č.� 99/2014.�
Usnesení�č.�100/2014�–�ZO�bere�na�vědomí�rezignaci�členů�
správní�rady�Janovská�o.p.s.�(p.�R.�Vitvara,�p.�J.�Tkáče�a�p.�
D.�Davida)�k�9.�12.�2014�a�členů�dozorčí�rady�(p.�P.�Mlejnka�
a�p.�M.�Krištofa)�ke�dni�8.�12.�2014.�Usnesením�č.�101/2014�
jmenuje�do�správní�rady�Janovská�o.p.s.�pány�Milana�Kriš-
tofa�za�TJ�Sokol�Janov�nad�Nisou,�Adama�Kulicha�a�Pavla�
Kittela� za� obec� Janov� nad�Nisou.� Členy� dozorčí� rady� pí.�
Marii�Burgerovou�za�obec� Janov�nad�Nisou�a�p.�Daniela�

Davida�za�TJ�Sokol�Janov�nad�Nisou�jmenovalo�ZO�usne-
sením�č.�102/2014.

 • �A�máme�tu�leden�2015.�Usnesením�č.�7/2015�schválilo�ZO�
podání� žádosti� pod� názvem� „Oprava�mostu� a� místních�
komunikací�v�Janově�nad�Nisou“�do�Dotačního�fondu�Libe-
reckého�kraje,�Programu�č.�2�–�Program�resortu�hospodář-
ského�a�regionálního�rozvoje,�evropských�projektů�a�roz-
voje�venkova,�Podprogram�2.1�–�Program�obnovy�venkova�
ve�výši�300.000�Kč.�Vlastní�podíl�byl�zaplacen�z�prostředků�
rozpočtu�2014,�kde�bylo�s�opravou�počítáno�v�položce�2212�
5171�Oprava�a�udržování�a�v�rozpočtu�roku�2014�byla�alo-
kována�částka�3.000.000�Kč.�Schodkový�rozpočet�schválilo�
ZO� usnesením� č.� 8/2015� s� tím,� že� záporné� saldo� hospo-
daření� dorovnává� zapojením� položky� 8115� stav� finanč-
ních� prostředků� z�minulých� let.� Konečná� výše� rozpočtu�
obce�pro�rok�2015� je�na�příjmech� i�výdajích�30.992.139�Kč.�
Usnesením� č.� 9/2015� navrhlo� ZO� řediteli� Janovské� o.p.s.�
svolat�pracovní�skupinu�složenou�ze�zástupců�obce�Janov�
nad�Nisou,�TJ�Sokol�Janov�nad�Nisou�a�Janovské�o.p.s.�za�
účelem�vyřešení�současné�finanční�situace�a�nutnosti�zajiš-
tění� financování� investičních� akcí� v� budově� sokolovny.�
Usnesení�č.�10/2015�–�ZO�schvaluje�smlouvu�o�spolupráci�
při� zajištění� dopravní� obslužnosti� Libereckého� kraje� pro�
rok� 2015� s� Libereckým� krajem� a� pověřuje� starostu� obce�
podpisem�smlouvy.

 • �Na�únorovém�jednání�ZO�usnesením�č.�15/2015�schválilo�
náklady� na� vodné� v� roce� 2014� ve� výši� 27,815�Kč/m3� bez�
DPH�a�náklady�na�stočné�v�roce�2014�ve�výši�32,907�Kč/m3 
bez�DPH.�Na�toto�navázalo�usnesení�č.�16/2015�–�ZO�schva-
luje�cenu�vodného�a�stočného�pro�rok�2015�ve�výši�vodné�
32,31�Kč/m3�s�DPH�a�stočné�38,22�Kč/m3�s�DPH.�Usnesení�
č.�17/2015�–�ZO�schvaluje�v�rámci�podpory�volnočasových�
aktivit:

� a)�neinvestiční�finanční�podporu�na�činnost

Osada�Vyšehrad 1.000�Kč
TJ�Sokol�Janov�n.�N. 33.000�Kč
Český�svaz�žen� 1.000�Kč
SKI�Janov�–�Bedřichov� 15.000�Kč
Školní�sportovní�klub� 15.000�Kč
Česká�lyžařská�společnost� 5.000�Kč

Informace ze Zastupitelstva
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
opět se po půl roce setkáváme pro-
střednictvím těchto úvodních řádků 
prvního letošního vydání Zpravo-
daje janovské radnice.

Spolu� s� letním� počasím� se� poma-
lu�rozbíhá�i�stavební�sezóna.�V�Janově�
proběhne� letos�v�duchu�rekonstrukce�
a�zateplení�mateřské� školy,� spojených�
s�dlouho�plánovanou�přístavbou�nové�
školní� jídelny.� Realizace� těchto� úprav�

přinese� zlepšení� prostředí� školky,�
usnadní� zajištění� školního� stravování�
a� v� neposlední� řadě� přinese� také� vý-
znamné� úspory� provozních� nákladů.�
Stavební� práce� budou� pokračovat� po�
celé�prázdniny.�Připravuje�se�také�dru-
há�etapa�opravy�hřbitova,�v�rámci�které�
bude� rekonstruována� další� část� obvo-
dové�zdi.�Doufám,� že�obě�akce� zvlád-
neme� bez� nepředvídaných� komplika-
cí,�a�že�všichni�budeme�mít�trpělivost�
s�přechodnými�omezeními,�kterým�se�
nelze�zcela�vyhnout.��

V� plném� proudu� jsou� již� přípravy�
na�Janovský�jarmark,�který�se�bude�ko-
nat�27.�června.�Letos�se�opět�bude�ode-

hrávat� ve� znamení� významných� vý-
ročí.�Připomeneme�si�výročí�20� let�od�
založení�Spolku�přátel�obce�Janova�nad�
Nisou�a�zároveň�100�let�od�vybudování�
kostelíku� sv.� Josefa�v�Loučné,�o� jehož�
obnovu� se� právě� tento� spolek� velkou�
měrou� zasloužil.� Rád� bych� na� tomto�
místě� poděkoval� všem,� kteří� věnují�
svůj�čas�a�energii�tomu,�aby�se�nám�tu�
dobře�žilo.�Doufám,�že�se�počasí�vyda-
ří�a�jarmark�si�jako�každý�rok�společně�
v�hojném�počtu�užijeme.

Přeji� Vám� příjemné� prožití� prázd-
nin�a�dovolených.

Daniel David
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b)�neinvestiční�finanční�podporu�na�akce
 
Česká�lyžařská�společnost� 
–�Kvízový�běh�II.�ročník

1.500�Kč

Michal�Surkov�–�pálení�čarodějnic� 7.000�Kč
TJ�Sokol�Janov�n.�N.�–�Janov�OPEN�3.�ročník� 4.000�Kč
Český�svaz�žen� 
–�výlet�Janské�lázně�+�Černá�Hora�

4.000�Kč

Josef�Hanzlovič�–�turnaj�v�petangu 5.500�Kč

 • �Usnesením� č.� 18/2015� ZO� schválilo� Nařízení� č.� 1/2015�
o�zákazu�podomního�a�pochůzkového�prodeje.

 • �Na� březnovém� jednání� ZO� byla� usnesením� č.� 24/2015�
schválena�Obecně�závazná�vyhláška�č.�1/2015�o�stanovení�
systému� shromažďování,� sběru,� přepravy,� třídění,� využí-
vání�a�odstraňování�komunálních�odpadů�na�území�obce�
Janov�nad�Nisou.

 • �4.�jednání�ZO�se�konalo�29.�4.�2015.�Usnesením�č.�25/2015�
schválilo� ZO� účetní� závěrku� příspěvkové� organizace� ZŠ�
a�MŠ�Janov�nad�Nisou�za�rok�2014.�Následně�usnesením�
č.� 26/2015� ZO� schválilo� výsledek� hospodaření� příspěv-
kové�organizace�ZŠ�a�MŠ�Janov�nad�Nisou�za�rok�2014�ve�
výši� +275.466,83� Kč,� odsouhlasilo� převedení� zlepšeného�
výsledku� hospodaření� ve� výši� +102.004,18� Kč� do� rezerv-
ního� fondu� školy� a� zároveň�nařídilo�příspěvkové�organi-
zaci�převedení� částky�+�173.462,65�Kč� (ve�výši� snížených�
výdajů� za� mandatorní� položky)� zřizovateli� školy.� Dále�
usnesením�č.�27/2015�ZO�nařizuje�příspěvkové�organizaci�
ZŠ�a�MŠ�Janov�nad�Nisou�převedení�částky�+�15.996�Kč�/
odpisy/� z� fondu� reprodukce� majetku� školy� zřizovateli�
školy.�Také�následující�usnesení�se�týká�školy.�ZO�usnese-
ním�č.�28/2015�jmenuje�pana�Pavla�Khaila�a�paní�Bc.�Marii�
Burgerovou� za� členy� školské� rady� při� ZŠ� a�MŠ� Janov� n.�
N.,�přísp.� organizace.�Usnesením�č.� 36/2015�ZO�souhlasí�
s� poskytnutím� dotace� Nadaci� pro� záchranu� a� obnovu�
Jizerských�hor�ve�výši�50.000�Kč.�S�umístěním�provozovny�
na�výrobu�dutých�skleněných�perel�v�objektu�Janov�n.�N.�

č.�p.�38�za�předpokladu�souhlasu�všech�dotčených�orgánů�
vyjádřilo�ZO�souhlas�usnesením�č.�37/2015.�Usnesením�ř.�
39/2015� ZO� deleguje� na� všechny� valné� hromady� Severo-
české�vodárenské�společnosti�a.s.�konané�v�období�květen�
2015�–� říjen�2018�pana�Mgr.�Daniela�Davida.�Delegovaný�
je�oprávněn�v�uvedeném�období�jménem�obce�vykonávat�
všechna�akcionářská�práva�na�všech�valných�hromadách�
výše�uvedené�společnosti.

 • �Květnové� –� 5.� jednání� ZO� začalo� usnesením� č.� 40/2015�
ve� kterém� ZO� souhlasilo� s� převedením� částky� 200� tisíc�
Kč� z� rezervního� fondu� školy� na� účet� školy.� Usnesení� č.�
44/2015�potěší�hlavně�řidiče.�Zastupitelé�jím�vyjádřili�pod-
poru�a�schválili�provádění�chemického�posypu�při�zimní�
údržbě�silnice�III/29029�v�úseku�od�ulice�Janovská�od�mostu�
29029-4�přes�Bílou�Nisu�na�křižovatku�se�silnicí�III/29022�
v� Bedřichově� do� 30.� 4.� 2020.� Usnesením� č.� 45/2015� ZO�
schválilo�Závěrečný�účet�obce�Janov�nad�Nisou�za�rok�2014�
spolu� se�Zprávou�o�výsledku�přezkoumání�hospodaření�
obce�za�rok�2014�bez�výhrad.�Na�základě�dobrého�hospo-
daření�obce�ZO�usnesením�č.�46/15�udělilo�starostovi�obce�
finanční�dar.�Usnesení�č.�47/2015�má�dvě�části�a)�ZO�rozho-
duje�o�poskytnutí�účelové�dotace�z�rozpočtu�obce�ve�výši�
311.000�Kč�na�akci�„Výstavba�ČOV�a�projektová�dokumen-
tace�na�rekonstrukci�vytápění�sokolovny“�TJ�Sokol�Janov�
nad�Nisou�a�b)�ZO�schvaluje�Smlouvu�o�poskytnutí�peněž-
ních�prostředků�poskytnutých�z�rozpočtu�obce�Janov�n.�N.�
č.�10/2015�mezi�Obcí�Janov�nad�Nisou�a�TJ�Sokol�Janov�nad�
Nisou�na�tuto�akci.�Usnesením�č.�49/2015�ZO�pověřuje�sta-
rostu�obce�k�přihlášení�do�dotačního�programu�Podpora�
jednotek�požární� ochrany�obcí�Libereckého�kraje� a� záro-
veň�k� jednání�s�vítěznou�firmou�ve�výběrovém�řízení�na�
Technické�zhodnocení�–�rekonstrukce�Tatry�815�–�CAS�32�
o�uzavření� smlouvy� s�odkladným�účinkem�vázaným�na�
úspěch�v�dotačním�programu�Podpora� jednotek�požární�
ochrany�obcí�Libereckého�kraje�na�částku�600.000�Kč.

 • �Tolik�poslední�zprávy.�Další�jednání�ZO�se�koná�24.�6.�2015.�
Těšíme�se�na�Vás.

RM

2 hodiny, 
15 lidí, 
1 pes 

a tradiční jarní  
procházka sdružení 

Osada Vyšehrad  
od Silky na kopec

Hledači pokladů
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Koťata informují

Jak se žije Koťatům v roce 2015
S novým kalendářním rokem se nám obměnil učitelský sbor v naší mateřské škole. Ve třídě u mladších 
dětí pracuje paní učitelka Leona Králová a paní učitelka Magda Svobodová, kterou od září nahradí nová 
začínající učitelka. Ve třídě starších dětí pracuje vedoucí učitelka Taťána Chvalinová a paní učitelka Eva 
Krejcarová, která nastoupila v březnu. Přijít během roku do tzv. „rozjetého vlaku“, není vůbec jednoduché. 
Paní učitelka je snaživá a nápaditá a práce si cení. Bude se nám dobře spolupracovat. Poslední změnou 
byl nástup nové školnice paní Mileny Hartigové. Stávající paní školnice si našla práci ve svém oboru a my 
jí přejeme hodně úspěchů.

Po�loňské�špatné�zimě�se�letos�děti�
těšily�na�lyžařský�výcvik.�Počasí�nám�
přálo,� sněhu�bylo�dost�a�děti� si� lyžo-
vání� užily.� Letošní� sněhová� nadílka�
nám� poskytla� prostor� pro� zimní�
radovánky�i�stavění�sněhuláků.�Děti�
se�dostatečně�na�naší�pěkné�zahradě�
vyřádily.

Od� konce� března� do� začátku�
května,�nejstarší�děti�absolvovaly�pla-
vecký�výcvik.�Byly�šikovné,�statečné�
a� odvážné.� Velký� zážitek� byla� jízda�
na�tobogánu�a�plavání�v�řece.�Tři�děti�
letos� uplavaly� víc� než� 10� metrů� ve�
velkém�bazénu.�Všem�blahopřejeme.

Jakmile�nám�začalo�krásné�počasí�
lákající� do� přírody,� i� my� vyrazili�
na� první� výlet.� Autobusem� jsme� se�
nechali� vyvést� � ke� kapličce.� Odtud�
jsme� putovali� na� Dřevonu.� Zde� si�
děti�prohlédli�MINI�ZOO�a�na�vlastní�
oči�viděli�velblouda,�pumu,�klokana,�
mívala� i� zebru.� Z� domácích� zvířat�
prasátka,� slepice�a�husy�s�kachnami,�
ale� i� vzácné� zlaté� bažanty� s� barev-
ným� peřím� a� taky� trochu� smut-
ného� páva,� který� bez� svého� nádher-
ného� ocasu� působil� velmi� obyčejně.�
Velkým�zážitkem�pro�děti�byla� jízda�

na�koních.�Pěšky�jsme�se�vrátili�zpět�
do�školky.

Starší� děti� navštívily� hospodář-
ství�u�paní�Mádlové,�kde�si�prohlédli�
telátko�i�dospělé�krávy.�

Dne� 22.�5.� jsme� všichni� odjeli� na�
celodenní� výlet.� Zámek� Loučeň� nás�
přivítal� pěkným� počasím.� Zde� pro�
nás�byla�připravena�pohádková�pro-
hlídka.� Po� obědě� jsme� se� vydali� za�
dobrodružstvím,� do� zahrady� laby-
rintů.� Strávili� jsme� krásné� chvíle�
v� přírodě� a� plni� zážitků� jsme� se�
všichni�vrátili.�Na�poslední�červnový�
měsíc�máme�ještě�naplánováno�něko-
lik� menších� výletů� do� našeho� krás-
ného�okolí.

Nový�kalendářní�rok�jsme�zahájili�
„Tříkrálovým�zpíváním“.�Tři�nejstarší�
děti�převlečené�za�krále,�zazpívaly�ve�
třídách�i�v�kuchyni.�Zimní�dny�jsme�
uzavřeli�karnevalovým�veselím.���Ve�
třídách�děti�tančily�jako�na�diskotéce,�
s�vlastnoručně�vyrobenými�maskami.�
Velký� karneval� proběhl� v� sobotu�
odpoledne� v� penzionu� pana� Čecha,�
který� nám� zapůjčil� prostory� a� pan�
Tkáč� nám� zprostředkoval� hudbu.�
Díky�štědrosti�rodičů�měly�děti�úžas-

nou� tombolu.�Užily� si� tance,� soutěží,�
zapojili�se�i�rodiče.�A�sladkou�tečkou�
na�konec,�bylo�ochutnání�výborného�
dortu� od� paní� Adamcové.� Prožili�
jsme� příjemné� odpoledne.�V� březnu�
jsme� se� vyfotili.� Někteří� naposled�
a�proto� jsme�pozvali� i�paní�učitelku,�
která�ve� školce� skončila,� ale� s�dětmi�
prožila�tři�roky.

� Před� velikonočními� svátky� si�
rodiče� se� svými� dětmi� mohli� vyro-
bit�drobné�dárky�na�výzdobu�svých�
domácností.�A�protože�nás�pozlobilo�
počasí� a� začalo� před� Velikonocemi�
chumelit,�děti� si�nadílku�hledaly�po�
třídách.�I�tak�to�bylo�napínavé.

Na�konci�dubna�jsme�si�užili�čaro-
dějnický� rej,� tancovali� jsme,� prošli�
jsme� jako� čarodějnický� průvod� naší�
vsí�a�nakonec�jsme�spálili�na�zahradě�
slaměnou� čarodějnici.�Na� zakončení�
jsme� se� pustili� do� čarodějnického�
guláše�od�paní�kuchařky.

Ke� Dni� matek� jsme� připravili�
vystoupení.�Starší�děti�nacvičily�dra-
matizaci� k� říkankám� o� mravencích.�
Šátky� pro� Ferdy� nám� ochotně� ušila�
paní�Říhová,�za�což�ji�děkujeme.�Moc�
nás�potěšilo,�že�přišli�k�chuti�i�sušenky,�
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které�jsme�upekli�společně�se�žáky�9.�
třídy.�Mladší� děti� tancovaly,� zpívaly�
a� přednášely.� Všechny� maminky�
si� odnášely� dárečky� a� věříme,� že� si�
odnesly�i�krásný�zážitek.

V� polovině� dubna� navštívili�
předškoláci� své�kamarády�v� 1.� třídě.�
Nastávající� paní� učitelku� už� znají�
a� práce� ve� třídě� se� jim� moc� líbila.�
Vypracované�úkoly�si�odnesly�domů.

Děti� z� 2.� třídy� využily� pozvání�
paní� Morávkové� a� navštívili� její�
zubní� ordinaci.� Dozvěděli� se� jak�
správně� čistit� chrup,� vyzkoušely� si�
být� lékařem� i� pacientem.� Velice� si�
tuto�návštěvu�užili�a�jistě�si�budou�víc�
svých�zubů�hledět.

Ani� v� této� části� roku� jsme� neza-
pomněli�na�kulturní�vyžití.�Na�konci�

ledna�do�naší�školičky�zavítalo�diva-
dlo�Matýsek� s�nádhernou�„Hodinář-
skou�pohádkou“.

V� dubnu� jsme� se� vydali� do�měst-
ského� divadla� v� Jablonci� nad�Nisou�
na�pohádku�„O�líném�Honzovi“.

Dne� 18.�5.� jsme� navštívili� letos�
poslední� divadelní� představení�
v� Městském� divadle� v� Jablonci� nad�
Nisou� „� Rákosníček� a� jeho� rybník“.�
Bylo� krásné� počasí� a� tak� vyniklo�
i�slavnostní�oblečení,�které�děti�měly.�

Koncem�roku�pro�nás�hasiči�chys-
tají� cvičení� na� školní� zahradě.� 1.�6.�
pro� nás� žáci� 9.� třídy� chystají� oslavu�
Dne�dětí.�Už�se�těšíme.�Čeká�nás�ještě�
zajímavá� přednáška� „Zdravá� pětka“,�
o�konzumaci�zdravých�jídel,�návštěva�
cvičených� pejsků,� rozloučení� se� ško-

láky�a�spaní�v�MŠ,�polodenní�výlety�
a� rozloučení� se� školkou� před� prázd-
ninami.

Zápis� do�mateřské� školy� proběhl�
v� polovině� dubna� a� naše� mateřská�
škola�je�opět�naplněna.�

Začátkem� května� jsme� svolali�
schůzku,� kde�byli� rodiče� seznámeni�
s�organizací�přístavby�a�změn�v�naší�
mateřské� škole.� Děkujeme� všem� za�
pochopení� a� už� se� těšíme� na� nově�
opravenou�školku�v�září.

Z� důvodu� rekonstrukce� se� MŠ�
uzavírá� už� 29.�6.�2015.�Ale� těšíme� se�
na� vás� a� vaše� děti� opět� po� prázdni-
nách.�

�Přejeme�všem�krásné�prázdniny.
Zástupce ředitelky pro MŠ

Taťána Chvalinová

Postřehy Obecní policie: listopad 2014 – květen 2015
Zdravíme Janováky z naší služebny. Vzácná to chvíle, kterou praktikujeme pouze při příchodu do 
služby, odchodu, a nebo k sepsání tohoto článku do zpravodaje! Jinak jsme stále mezi vámi, vašimi 
obydlími a hlídáme váš klid.

Od� našeho� posledního� písemného�
setkání� opět� uběhlo� půl� roku.� Šest�
měsíců,�které�někomu�mohly�připadat�
běžně� poklidné,� někomu� uspěchané.�
My� jsme� se� na� podzim� s� předpoklá-
danou� pravidelností� připravovali� na�
obvyklý�frmol�zimních�akcí,� jako� jsou�
adventy,� lyžařské� závody,� dopravní�
potíže�a�podobné.�Samozřejmě,�že�takto�
s�předstihem�kujeme�i�pikle�proti�pod-
zimním� zlodějům,� kteří� chodí� obdivo-
vat� krásu�našich�horských� chalup,� ale�
zevnitř.�

No,�a�jakmile�napadl�sníh�jen�trošku�
vhodný� pro� skluznici,� naše� aktivity�
měly� podobu� šílenství!� Chvilka,� nežli�
na� sebe� po� ránu� hodíme� uniformu,�
oknem� sledujeme� kolony� aut,� která�
se� ženou� mezi� Vašimi� domy� vzhůru�
k� Bedřichovu,� kde� vzniká� dopravní�
kolaps� a� nervozita� mezi� řidiči,� obslu-
hou� parkovišť,� majiteli� pozemků…�
Trochu� dlouhé� souvětí,� že?�A� dalo� by�
se�dále�a�dále�rozvíjet,�až�by�náš�rajon�
praskl!� Sněhu� letos� sice� nebylo� tak�
moc,�ale�některé�víkendy�proběhly�ve�
znamení� vypuštěných� či� propícha-
ných�pneumatik�u�aut�na�soukromých�
pozemcích,�potyček�mezi�jejich�majiteli�
či�dopravních�nehod�nesoucích�štempl�
hlouposti�a�arogance�některých�řidičů.�
Rozhodně�nesympatizujeme�s�násilím,�
ale�kéž�by�strážník�měl�povoleno�řešit�
některé�situace�fackou!����

Nyní� se� podíváme� na� malý� výčet�
kriminality�v�tomto�období:

V�listopadu�2014�bylo�odcizeno�vozi-
dlo� -� bílá� Škoda�Rapid�v�Bedřichově� –�
auto� si�místní�majitelka� pořídila� před�
pár�měsíci.

V� prosinci� 2014� jsme� se� zaměřili�
na� častější� kontroly� příjezdové� cesty�
k�lomu�v�Hraničné.�Sjížděli�se�zde�večer�
auty� mladší� lidé� a� zbyly� po� nich� na�
místě�injekce�a�podobné�svinstvo.

20.�12.�2014�–�muž�40–45� let,� tmavé�
vlasy,� hnědé� oči,� brýle,� trochu� šilhal,�
světle� hnědá� kožená� bunda� do� pasu,�
rifle� –� zkoušel� kliku� zadního� vchodu�
ze�zahrady�v�jedné,�z�určitých�důvodů�
nejmenované� chalupě,� zrovna� když�
majitelka� u� nich� zevnitř� stála.� Muž�
se� rozkoktal,� že� shání� ubytování.�
Majitelka� nám� ihned� zatelefonovala.�
Podivný�týpek�na�nás�raději�nepočkal�
a�ztratil�se�směrem�k�Liberci.�

21.�12.�2014� -�večer�přijímáme�ozná-
mení� o� incidentu� s� rychlými� jezdci,�
kteří� si� hrají� na� rallye�od�Kapličky�ke�
Královce.� Ohrožovali� turisty� okolo�
Kapličky� na� Hraběticích,� a� někteří�
návštěvníci� se� k� jejich� nebezpečnému�
řádění� ohradili.� Reakce� jezdců� byla�
agresívní,� že� téměř� došlo� k� násilí.�
Závodníci� však� ujeli� ještě� před� naším�
příjezdem.

V� lednu�2015�zaznamenáváme�stíž-
nosti� na� vozidlo,� které� se� projíždí� po�

obecních� loukách� v� CHKO� v� Loučné�
a�směřuje�přes�lesy�do�Mšena.�Obdobná�
stížnost� přišla� i� na� mladíka� na� černé�
čtyřkolce,� který� si� svůj� stroj� vozí� na�
přívěsu�z�Prahy�na�chalupu�k�nám�do�
Janova,� a� prohání� se� s� kamarádkou�
po� loukách�a� lesích�v�CHKO.�Největší�
radost� zřejmě�měl� z� likvidace� čerstvě�
nasázených�stromků�nad�Liščí�Farmou�
v� Janově.� Stopy� jeho� čtyřkolky� byly�
zaznamenány� po� loukách� až� ke� Krá-
lovce.� � Je�alarmující,� jak�často�býváme�
požádáni�o�součinnost�při�řešení�těchto�
případů�arogance,�hulvátství�a�tuposti.�
Vždyť�pokuty�se�zde�pohybují�většinou�
v�pětimístných�cifrách!

Organizace� dopravy� kolem� Jizer-
ské�50�proběhla�opět�díky�našim�hasi-
čům� � bezchybně.� Tedy,� stejně� jako�
v�loni�musíme�konstatovat:�„Jak�to�bylo�
možné�někdy�dělat�bez�nich?“�

Ke� konci� ledna� se� nám� zde� obje-
voval� starý� černý�Mercedes� s� vlekem,�
jehož�posádka�v�rajonu�kradla�kovové�
předměty.�Netrvalo�dlouho�a�došlo�na�
setkání� s�naší�hlídkou� -� toto�auto,�ani�
řidič� se� u� nás� už� neobjeví!� Pokud� by�
k�této�anomálii�došlo,�volejte�nám.

24.�1.�2015�-�k�ránu�byl�odcizen�dva�
roky� starý� Ford� Focus� na� Tanvaldské�
ulici.�

3.�2.�2015� hlášena� krádež� –� Ford�
Transit�r.�v.�2013�na�Hraběticích�a�Ford�
Focus�kombi�v�Bedřichově.

pokračování na straně 6
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Z� důvodu� těchto� netypických� krá-
deží� organizujeme� s� PČR� opatření.�
Prověřují� se� vozidla,� osoby,� které� se�
v�rajonu�pohybují,�a�jde�se�po�každém�
podezřelém� vozidle� v� nočních� hodi-
nách.� Práce� je� značně� ztížená,� jelikož�
v�tomto�období�počasí�nadělilo�ledovky�
na� silnicích,� příliv� turistů� dopravní�
zácpy�a�nehody�a�organizovaným�zlo-
dějům�tak�příležitosti.�Proto�jsme�i�při-
vítali� víkendové� pomoci� policejních�
hlídek�i�Krajské�dopravní�policie.�

V� průběhu� měsíce� byla� odcizena�
ještě� dvě� vozidla� značky� Ford� posled-
ních� typů�v�našem�rajonu�a,�dle� infor-
mací�policie,�další�v�ostatních�okrscích�
až�po�Harrachov.�Spolupráce�s�polskou�
policií�přinesla� informace,�že�by�mělo�
jít�o�organizovanou�skupinu�z�Polska.

15.�3.�2015�–�oznámení�podezřelého�
muže� ve� sportovním� oblečení.� Tento�
muž� se� procházel� celý� den� po� Bed-
řichově� a� Janově,� tu� a� tam� nakoukl�
a� u� jedné� otevřené� chalupy� se� šel�
podívat� chodbou� až� do� kuchyně.� Leč�
v�kuchyni�pod� stolem� ležel�pes,� který�
mu� vysvětlil� svůj� názor� na� jeho�
návštěvu.� Muž� vystřelil� z� chalupy�
a�vymlouval� se�majitelům,�že� se� chtěl�
zeptat� na� cestu� do� Janova� a� pelášil�
cestičkami,� jakoby� to� tu� dobře� znal.�
U�Sklárny�v�Janově�došlo�k�setkání�naší�
hlídky� s� tímto� celkem� běžně� vypada-
jícím�mužem,�který�by�se�mezi�turisty�
v� našem� rajonu� ztratil.� Naše� další�
úkony�vedly�k�informacím,�že�se�jedná�
o�celostátně�hledaného�recidivistu�pře-
vážně�majetkové�trestné�činnosti,�který�
má� dokonce� v� některém�městě� zákaz�
pobytu.�CVAK!�CVAK!

Týden� nato� jsme� potkali� tři� opilé�
mladíky,� kteří� táhli� Janovem.�Chovali�
se�sice�relativně�slušně,�leč�jejich�komu-
nikace� a� vzezření� pasovala� na� lumpy�
včera�puštěné�z�kriminálu.�Proto� jsme�
byli� svým� slíděním� kolem� nich� tak�
otravní,�že�radši�odtáhli�pryč�z�rajonu.

24.�3.�2015� –� plnili� jsme� úkoly� ve�
spolupráci� s� PČR.� To� pan� prezident�
poctil�návštěvou�náš�Janov!��Prý�mu�na�
Prezidentské�chatě�chutnalo.

26.�3.�2015� –� návštěva� organizova-
ného� zločinu� –� odcizena� Škoda� Yeti�
z�Velkého�Semerinku.

Úterý� 31.�3.�2015� –� husté� sněžení�
omezuje�dopravu� tak,� že� ranní� školní�
autobus�končí�pod�školou�a�je�třeba�ho�
stáhnout�bezpečně�dolů�na�rovinu.�Celé�
dopoledne�pak�autobusy�na�Bedřichov�
nejezdí� a� my� usměrňujeme� dopravu,�
aby�nedošlo�k�průšvihům.�A�došlo!�Na�
Velkém� Semerinku� se� vyvrátil� velký�
smrk,� zalehl� dvě� zahrady� a� strhl� el.�
vedení�ze�sloupů.�Takže�uzavíráme�sil-
nici�a�hasiči�s�pracovníky�ČEZu�mají�co�
dělat.

Pozoruhodné� je� hlášení� postá-
vajícího� červeného� auta� Mitsubishi�
v� našem� rajonu,� v� kterém� posádka�
dlouho� sedí,� pokuřuje� a� sleduje� okolí.�
Dle�RZ�je�auto�registrováno�na�romku�
z�Teplic,�která�má�postižení�očí…

8.�4.�2015� –� náhodné� setkání�
s�36letým�mužem�a�19letou�dívkou�na�
Velkém�Semerinku.�Muž�byl� tak�opilý,�
že�střídal�ve�styku�se�zemí�dvě�až�čtyři�
končetiny,�a�nesl�si�dvoje�jelení�parohy�
dvanácteráka,� které� jistě� v� příkopu�
nenašel,� i� alkohol,� kterým� se� upravil�
na� cestu.� Kontrola� osoby,� a� hele!� Tři�
stránky�vloupaček�v�rejstříku!�A�dál�je�
Vám�to�opět�jasné.

Jsou� to� někdy� zajímavá� setkání�
v�tom�našem�klidném�Janově.

25.�4.�2015� -� Čarodějnice� pod� tak-
tovkou� našich� hasičů� sklidily� velmi�
pozitivní� ohlas.� Jen� ve� 2:30� hod.� dva�
mladíci�a�dvě�děvčata�zapálila�dřevěný�
monument� u� hotelu� Epocha.� Naštěstí�
šla�tou�dobou�z�akce�domů�okolo�Jano-
vačka�H.K.,�kterou�toto�ničení�rozlítilo�
tak,�že�před�jejím��hněvem�čtyři�pacha-
telé�prchli�kamsi�do�lesa,�že�jsme�je�ani�
my� s� hlídkou�PČR�nenašli!�Děkujeme�
za�statečnost.

A� opět� chudák� Vojta� Janoušek,� co�
pase� krávu� u� Kapličky� na� Hraběti-
cích!� Rozzuřený� telefonoval,� že� se�
u� něho� opět� objevili� lumpové,� co� ho�
v� loni�okradli�o�40�tisíc.�Údajně�přijeli�
v�nažloutlém�autě�s�cizí�RZ,�byli�tmavší�
pleti� a� nebylo� jim� pořádně� rozumět.�
Opět�nabízeli�motorové�pily�a�podobně.�
Zalarmovali�jsme�i�policii�na�Smržovce�
a�v�Tanvaldu�a�udělali�vítr�i�v�okolních�
rajonech.

1.�5.�2015� –� oznámení� na� Roma,�
který� si� v� Hraničné� za� Pomníkem�
v� lese� nějakou� hořlavou� tekutinou�

polil�kabely,�které�zapálil.�Kolemjdoucí�
paní�s�vlčákem�ho�inspirovala�k�útěku�
i�s�doutnajícími�kabely�do�lesa.�Později�
byl�viděn�nad�lomem�v�Hraničné,�kde�
chtěl�pokračovat.�Když�zjistil,�že�je�sle-
dován� hlídkou� strážníků,� opět� prchl.��
Ach,�ti�otravní�strážníci!

V� květnu� zde� zaznamenáváme�
pohyb� aut� s� registračními� značkami,�
které�patří�na�jiná�auta.�Tyto�poznatky�
okamžitě� oznamujeme� PČR� a� krimi-
nálce� a� další� postupy� konáme�ve� spo-
lupráci�s�nimi.

Celkem�často�nám�oznamujete�ote-
vřená� okna� na� objektech� sousedů,� či�
si� jich� všimnete� při� procházce.� Velmi�
dobře!� Vždy� se� spojíme� s� majitelem�
a�objekt� zajistíme�díky�Vám�včas,�než�
si� zapomenutých� otevřených� oken�
všimne�nějaký�zloděj.

Ještě� na� závěr� ve� výčtu� lumpáren�
musíme� zmínit� vloupání� do� chalupy�
na�Hraběticích,� které�majitel� zjistil� 11.�
května,� když� po� zimě� přijel.� Zloděj�
zde�ukradl�staré�hodiny�kukačky�a�pár�
drobností.� Do� chalupy� vnikl� malým�
záchodovým� okénkem,� a� podle� nepo-
řádku� uvnitř� to� vypadá,� že� spadl� do�
záchodu.

Červen� pomalu� tluče� na� dveře�
a�blíží�se�JANOVSKÝ�JARMARK!�Proto�
si,� přátelé,� na� tuto� kulturní� sbližující�
akci�připravte�dobrou�náladu,�chuť�na�
voňavou� klobásu� a� orosenou� sklenici,�
a� ruce� pro� potlesk� kapelám,� které� se�
budou�snažit�o�vaše�uznání…

…a�my�budeme�při� Jarmarku�dohlí-
žet�na�režim,�včetně�pitného!

 
S pozdravem Vaši strážníci

Vráťa a Aleš

Obecní policie

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 
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Janovská o.p.s. 
JANOVSKÁ o.p.s. je obecně prospěšná společnost založená obcí Janov nad Nisou, která provozuje 
sportovní areál Janovská sokolovna vč. turistické ubytovny a  parkoviště Kaplička v  Hraběticích. 
Činnost JANOVSKÉ o.p.s. je tedy financována z příjmů z parkoviště, z ubytovny a z pronájmu sportovišť.

V� prosinci� 2014� jmenovalo� zastu-
pitelstvo� obce� Janov� n.� N.� nové� členy�
správní� a� dozorčí� rady� JANOVSKÉ�
o.p.s.

Novými�členy�správní�rady�se�stali�
Pavel� Kittel� (předseda),� Milan� Kriš-
tof,�Adam�Kulich.�Členy�dozorčí� rady�
Marie�Bürgerová,�Daniel�David,�Radek�
Jelínek� (předseda).� Správní� radou�
byl� poté� jmenován� novým� ředitelem�
JANOVSKÉ� o.p.s.� Petr� Mlejnek� (ve�
funkci�od�1.�1.�2015).

Prvními�cíli�nového�vedení�JANOV-
SKÉ�o.p.s.�bylo:�
•� �Zprovoznit� v� co� nejbližší� době� klu-

bovnu�a�kuchyň�v�sokolovně,�které�
se�nacházely�v�dezolátním�stavu.�Jen�
tak�bylo�možné�zajistit�odpovídající�
služby� nasmlouvaným� sportovním�
pobytům�a�občerstvení�sportujícím.�

•� �Vymalovat�a�ošetřit�stěny�tělocvičny,�
které�byly�z�větší�části�pokryty�plísní�
–�hrozilo,�že�škola�a�sportovní�oddíly�
přestanou�sokolovnu�využívat.�

•� �Reorganizovat� provoz� parkoviště�
a� snížit� poruchovost� parkovacího�

systému.� Změnili� jsme� uspořádání�
parkovacích�míst,�aby�se�plocha�par-
koviště�maximálně� využila.�Zrušili�
jsme�časová�pásma�a�zavedli� jedno-
rázové� parkovné.� Výsledkem� bylo�
nejen�snížení�poruchovosti�a�snížení�
nákladů� na� obsluhu,� ale� také� vyšší�
výběr� parkovného� oproti� minulým�
letům.�Díky�tomu�jsme�byli�schopni�
realizovat� výše� zmíněné� opravy�
v�sokolovně.�
K�30.�1.�2015�se�podařilo�zprovoznit�

klubovnu,� v� týdnu� školních�prázdnin�
začátkem� února� 2015� vymalovat� tělo-
cvičnu,�20.�2.�2015�zprovoznit�kuchyň.

Následně� JANOVSKÁ� o.p.s.� inici-
ovala� vznik� pracovní� skupiny,� která�
na� základě� jednání� zástupců� obce,�
JANOVSKÉ�o.p.s.�a�TJ�Sokol�Janov�n.�N.�
podniká�kroky�vedoucí�k�rekonstrukci�
odkanalizování�a�vytápění�sokolovny.�

V� nejbližší� možné� době� plánuje�
JANOVSKÁ� o.p.s.� začít� s� opravami�
sociálek.

Naším� cílem� je� vybudovat� z� Janov-
ské�sokolovny�moderní�sportovní�areál�

s� travnatým� fotbalovým� hřištěm,� udr-
žovaným�antukovým�kurtem,�dětským�
hřištěm� a� kvalitním� zázemím,� který�
bude�lákat�ke�sportu�místní�obyvatele�
a�umožní�i�sportovní�pobyty�na�dobré�
úrovni.� Chceme,� aby� zde� bylo� místo�
setkávání�Janováků,�místo�konání�spo-
lečenských� a� sportovních� akcí,� místo,�
kde�můžou�strávit�příjemný�čas�rodiny�
s� dětmi,� dát� si� pohár� nebo� něco� dob-
rého�na�grilu.

Doufáme,�že�není�daleko�doba,�kdy�
JANOVSKÁ�o.p.s.�bude�natolik�úspěšná,�
že�bude�financovat�třeba�i�činnost�míst-
ních� sportovních� oddílů� –� výměnné�
zájezdy,�soustředění,�apod.�

Rád� bych� tímto� poděkoval� Vám�
všem,� kteří� jste� nám� podali� pomoc-
nou� ruku� anebo� nás� podpořili� třeba�
i�jen�pozitivním�slovem.�S�Vaší�pomocí�
a�nadšením�se�podařilo�za�krátký� čas�
uskutečnit� řadu� změn.� Díky� Vám�
vidíme,�že�naše�činnost�není�pro�Janov�
zbytečná.

Petr Mlejnek, 
ředitel, JANOVSKÁ o.p.s.

Janovská o.p.s. / SPOZ

Krátké zprávy ze SPOZu
Slavnostní vítání nových občánků organizujeme�dvakrát�
ročně,�na�jaře�a�na�podzim.�V�roce�2014�jsme�přivítali�deset�
nových�občánků� a�na� jaře� 2015� jich� bylo� již�devět.�Další�
přivítáme�na�podzim.� Je�vidět,� jak�se�náš� Janov�rozrůstá�
a�omlazuje.

Děkujeme� tímto� rodičům,� že� naše� pozvání� přijali� a� též�
děkujeme� paní� učitelce� Lence� Vondrové� za� přípravu�
programu� a� dětem� ze� Základní� školy� za� jejich� milé�
kulturní�vystoupení.�
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Školní rok 2014-2015 v janovské škole
Další školní rok se blíží ke konci, a tak bych vás chtěla seznámit s tím, co se ve škole zvládlo a co 
nás ještě čeká.

V�současné�době�navštěvuje�školu�
139�žáků,�pedagogický�sbor�je�stabilní.�
V�tomto�školním�roce�se�uskutečnilo�
mnoho�různých�aktivit.�Chtěla�bych�
zmínit� alespoň� některé,� například��
projektové�dny.�Žáci�8.�a�9.�třídy�jsou�
zapojeni�do�projektu�„G�10�podpora�
přírodovědného�a� technického�vzdě-
lávání� v� Libereckém� kraji“,� pravi-
delně�dojíždějí�do�SUPŠS�v�Železném�
Brodě�a�do�SPŠT�v�Jablonci�nad�Nisou,�
kde� získávají� další� pracovní� kompe-
tence.� Při� pokusech� si� osvojují� labo-
ratorní� techniky� a� postupy,� ověřují�
si� v� praxi� dovednosti,� které� získali�
v�hodinách�chemie.�V�dílnách�si�osvo-
jují� základní� pracovní� dovednosti�
a�návyky.�Uskutečnily� se�projektové�
dny�Vánoční� dílna� 15.�prosince� 2014�
a� Velikonoční� dílna� 1.�dubna� 2015,�
Ekologický�den�školy�spojený�s�úkli-
dem�odpadků�v�obci�a�okolí,�ukončený�
opékáním� buřtů� na� Starém� hřišti,�
Sběrová� aktivita� školy� v� říjnu� 2014�
začátkem�května�2015,�také�program�
vzdělávání�v�rámci�environmentální�
výchovy�„Vztah�člověka�k�životnímu�
prostředí“� pro� 1.� až� 6.� ročník.� Pro-
bíhá� celoroční� školní� projekt� „Náš�
kraj“�v�rámci�kterého�ještě�čeká�žáky�
několik� zajímavých� exkurzí,� napří-
klad�do�Liberce�„Za�historií�techniky�
v�Libereckém�kraji“,�také�do�Jablonce�
nad�Nisou�„Architektura�1.�poloviny�
20.� století�v� Jablonci“.�Dále�celoroční�

projekt� „Zdravé� zuby“� pro� žáky�
1.�stupně,�projekt�„Zdravá�pětka“�pro�
žáky�1.�i�2.�stupně�školy,�žáci�5.�třídy�
se� zúčastnili�projektu�„Dny� s�dopra-
vou“� na� Dětském� dopravním� hřišti�
v� Jablonci�nad�Nisou.�Žáci�1.� stupně�
u�příležitosti�„Dne�české�hračky“�byli�
v�továrně�Detoa�v�Albrechticích.

�Lyžařský�výcvik�7.�třídy�a�8.�třídy�
proběhl� na� Bedřichově� od� 16.� do�
20.�února.�Ve� čtvrtek� 12.� února� 2015�
byl� ve� škole� Den� otevřených� dveří�
a� zápis� do� 1.� třídy� pro� školní� rok�
2015�–�2016,� zapsáno� bylo� celkem�
jedenáct� dětí,� rodiče� jednoho� zapsa-
ného�dítěte��požádali�o�odklad�školní�
docházky.�Ve�2.�pololetí�proběhl,�tak�
jako� každoročně,� plavecký� výcvik�
žáků�2.�a�3.�třídy.�V�pondělí�1.�června�
2015� byla�Akademie� 1.� stupně� školy�
v� janovské� sokolovně,� na� které�
vystoupily�děti�pro�své�rodiče�a�veřej-
nost�a�v�úterý�23.�června�2015�se�na�
školní�Akademii�rozloučí�žáci�9.�třídy�
se�svojí�školou,�takže�bych�Vás�touto�
cestou�chtěla�pozvat�na�jejich�vystou-
pení.

Žáci� školy� se� zúčastnili� okres-
ních� kol� olympiád� a� soutěží.� Svými�
výsledky� dělají� dobré� jméno� janov-
ské�škole.�V�matematické�olympiádě�
obsadil�V.�Tkačenko�z�9.�třídy�desáté�
místo� a� v� chemické� olympiádě� tři-
nácté�místo,�T.�Hejkal�ze�7.� třídy�byl�
v� okresním� kole� matematické� olym-

piády� čtvrtý,� v� Logické� olympiádě�
obsadil� Antonín� Mizera� ze� 3.� třídy��
12.�místo� z� 497� účastníků� v� Liberec-
kém�kraji.�Žáci�se�zúčastnili�10.�dubna�
2015� korespondenční� soutěže� Mate-
matický� klokan,� Přírodovědného�
klokana� a� také� Pathagoriády,� dále�
Dopravní� soutěže� mladých� cyklistů,�
Helpíkova� poháru� 2015� a� výtvarné�
soutěže� „Lipan� se� vrací� do� jizersko-
horských�vod“,�ve�které�M.�Žďárková�
z� 5.� třídy� obsadila� 2.� Místo.� Celá�
třída�se�pak�zúčastnila�slavnostního�
vyhlášení�vítězů�a�vypouštění�lipanů�
do�řeky�v�Chrastavě.�Děti�navštěvují�
pravidelně�divadelní�představení�pro�
ně� připravená� v� Městském� divadle�
v�Jablonci�nad�Nisou.�8.�a�9.�třída�byla�
na�Veletrhu� vzdělávání� � Euroregion�
AMOS� 2014� v� Jablonci� n.� N.� a� Vele-
trhu�vzdělávání�a�pracovních�příleži-
tostí�EDUCA�2014�v�Liberci.

Ve� dnech� 22.� a� 23.� dubna� 2015�
proběhla� přijímací� řízení� na� střední�
školy,� všichni� žáci� 9.� třídy� byli� při-
jati�na�učiliště�a�střední�školy,�kam�si�
podali�přihlášky.

Zřizovatel�školy�u�příležitosti�Dne�
učitelů�uspořádal� společné�posezení�
s�učiteli�na�penzionu�UKO�na�Bedři-
chově.

Školní�sportovní�klub�již�tradičně�
zorganizoval�veřejné�závody�v�běhu�
na�lyžích�„O�Aladinovu�lampu“,�kde�
malí� sportovci� školy� obsadili�medai-
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lová� místa,� a� Krajské� kolo� závodu�
v�běhu�na�lyžích�družstev�AŠSK.�Také�
v� tomto� roce� pokračují� závody� hor-
ských� kol� Decathlon� cup� Bedřichov,�
letos� již� XIV.� ročník.� První� závod�
byl�v�neděli� 24.�května,�druhý�bude�
14.� června� a� třetí� 20.� září� 2015.� Spor-
tující�děti,�členové�ŠSK�jsou�v�těchto�
závodech�úspěšní.�Chtěla�bych�touto�
cestou� pozvat� i� další� zájemce� z� řad�
dětí�na�tuto�sportovní�akci.

ŠSK� získal� účelovou� dotaci�
z�Dotačního�fondu�Libereckého�kraje�
podprogram�3.5�–�Pravidelná�činnost�
sportovních� a� tělovýchovných� orga-
nizací,� č.� OLP/3114/2014� pro� školní�
sportovní�oddíly.�Z�těchto�finančních�
prostředků� jsme� zakoupili� pro� spor-
tující� děti� florbalové� sety,� florbalové�
brány,� lední� brusle,� inline� brusle�
a�chrániče�na�brusle.

Žáci� školy� reprezentují� na� spor-
tovních� akcích� pro� ně� připravených�
i� jinými� organizacemi.� Byli� úspěšní�
například�ve�florbalovém�turnaji�pro�
chlapce�8.�a�9.�třídy�a�také�pro�chlapce�
1.� stupně.� Sportovci� školy,� členové�
ŠSK,�měli�soustředění�na�Malé�Skále,�
od� 29.�5.� do� 31.�5.�2015,� zaměřené� na�
cyklistiku,� turistiku,� inline� brusle�
a� horolezectví� spojené� se� sjížděním�
řeky�Jizery.

Škola� se� zapojila� do� dalších� pro-
jektů�spolufinancovaných�EU:

Především� projekt� „Zdravý�
životní� styl� a� dopravní� výchova�
v�Libereckém�kraji“�dle�výzvy�MŠMT�
ČR� číslo� 53� pro� Operační� program�
Vzdělávání� pro� konkurenceschop-
nost,�Oblast�podpory�1.1�–�Zvyšování�

kvality� ve� vzdělávání,� 1.3.� –� Další�
vzdělávání� pedagogických� pra-
covníků� škol� a� školských� zařízení.�
V�rámci�tohoto�projektu� jsme�získali�
jízdní� kola,� která� mohou� využívat�
žáci�školy�a�v�současné�době�probíhají�
výchovné�bloky�k�tématice�zdravého�
životního�stylu�ve�všech�ročnících.�

Projekt� „Vzdělávání� dotykem“�
výzvy�č.�51�z�Operačního�programu�
Vzdělávání� pro� konkurenceschop-
nost,�Prioritní�osy�1�–�Počáteční�vzdě-
lávání,� Oblasti� podpory� 1.3� –� Další�
vzdělávání� pracovníků� škol� a� škol-
ských� zařízení,� Vyhlašovatel� výzvy�
je� MŠMT� ČR,� probíhá� od� září� 2014�
a�bude�ukončen�v�červenci�2015.

Operační� program� „OP� Vzdě-
lávání� pro� konkurenceschopnost“�
výzva�číslo�56,�finanční�podpora�z�OP�
VK� –� IP� oblasti� podpory� 1.1� –� unit�
costs,� č.� prioritní� osy� 7.1.� počáteční�
vzdělávání,�oblast�podpory�7.1.1�zvy-
šování� kvality� ve� vzdělávání,� vyhla-
šovatel� je�MŠMT�ČR.�Škola�se�zapojí�
do�dvou�šablon�klíčových�aktivit�a�to�
zajištění� zahraničních� jazykových�
kurzů�pro�učitele� anglického� jazyka�
a�vytvoření�čtenářské�dílny�jako�pro-
středku� ke� zkvalitnění� čtenářství�
a�čtenářské�gramotnosti.

Závěrem� bych� Vás� chtěla� infor-
movat�o�rekonstrukci�mateřské�školy�
a�s�tím�souvisejících�změnách.

Dne�12.�května�2015�byla�zahájena�
rekonstrukce�mateřské�školy.�V�letoš-
ním� roce� dojde� k� velkým� změnám�
v�našem�školním�zařízení.�Již�od�loň-
ského�podzimu�připravujeme�v�sute-

rénu� školy� prostory� pro� školní� dru-
žinu.�Z�bývalé�keramické�dílny�(kdysi�
byt� školníka)� a� dílny� na� pracovní�
činnosti� bude� nové� oddělení� školní�
družiny� a� multifunkční� třída,� která�
bude�využívána� jak�dětmi�ze� školní�
družiny,�tak�pro�potřeby�pracovních�
činností,� výtvarné� výchovy,� chemie,�
fyziky,� přírodovědných� praktik�
a�laboratorních�prací.�Školní�družina�
bude�tedy�od�příštího�školního�roku�
ve� škole,� školní� kuchyň� základní�
a� mateřské� školy� se� spojí� v� jednu�
v� budově� nově� zrekonstruované�
mateřské�školy.�V�přístavbě�u�školky�
bude� nová� jídelna,� šatny� a� sociální�
zařízení�pro� školní�děti.�Celý�objekt�
bude� mít� nová� okna� a� omítky.� Od�
příštího�školního�roku�bude�příspěv-
ková� organizace� ZŠ� a�MŠ� pouze� ve�
dvou�budovách.�Vzhledem�k�tak�roz-
sáhlé� rekonstrukci� bude� mateřská�
škola� uzavřena� od� 29.� června� do� 28.�
srpna�2015.�Chtěla�bych�touto�cestou�
poděkovat� všem� rodičům� školko-
vých�dětí� za�pochopení� a� vstřícnost.�
Od� září� budou� jejich� děti� chodit� do�
krásného� nového� zařízení� a� v� příš-
tím�školním�roce�začneme�také�řešit�
vzhled�celé�zahrady�kolem�školky.

Školní�rok�2014�–�2015�v�základní�
škole� bude� letos� z� organizačně� tech-
nických� důvodů� končit� v� pátek�
26.�června�2015.�

Rok�2015�je�pro�školu�výroční,�na�
podzim� chystáme� slavnostní� Den�
otevřených�dveří�u�příležitosti�130�let�
od�založení�školy.

Přeji všem krásné slunečné léto
Mgr. Jana Tomešová, ředitelka školy

Zpráva o činnosti SDH Janova nad Nisou
za první pololetí roku 2015

Dobrý den, píše se rok 2015 a je mou milou povinností Vás všechny v tomto roce přivítat a seznámit Vás 
se vším, co se v tomto roce již událo a co nás čeká.

V�úvodu�mi,�prosím,�dovolte,�abych�
Vám� poděkoval� za� hojnou� účast� na�
tradičním� Pálení� čarodějnic,� které� se�
každoročně� koná� na� Berkovce.� Počasí�
nám� přálo� a� z� Vaší� návštěvy� máme�
jako� vždy� velkou� radost.� Musím se 
zde zmínit, že za vším nejsou pouze 
hasiči, ale hlavně Obecní úřad Janova 
nad Nisou a skvělá parta lidiček 

kolem Michala Surkova, kteří si vždy 
připraví pestrý program.

V�tomto�roce�máme�za�sebou�i�něko-
lik� ostrých� výjezdů.� První� výjezd� byl�
vyhlášen� již�v� lednu.� Jednalo�se�o�pát-
rání�po�pohřešované�osobě�v�katastru�
obce� Bedřichov.� Po� příjezdu� na�místo�
shromaždiště� PČR� oznámila,� že� se�
pohřešovaná� osoba� našla� v� pořádku�

a� bez� zranění.�Druhý�výjezd�byl� také�
do�obce�Bedřichov.�Jednalo�se�o�požár�
rekreační� chaty� nad� Dolinou.� Díky�
včasnému� zásahu� hasičů� se� poda-
řilo� zachránit� 80�%�objektu.�Na�místo�
události� jsme� dorazili� současně� s� jed-
notkou� HZS� LK� Jablonce� nad� Nisou�

pokračování na straně 10



Zpravodaj janovské radnice / 10

a� významně� jsme� se� podíleli� na� likvi-
daci� požáru.� V� třetím� případě� se� jed-
nalo�o�požár�staré�trávy�v�katastru�naší�
obce.�V�daném�období�jsme�se�účastnili�
taktického�cvičení.�Cvičení�bylo�zamě-
řeno�na�požár� v� těžko�přístupné� loka-
litě,� a� dále� na� pátrání� po� pohřešova-
ných�osobách�v� Jizerských�horách.�Ze�
strany�kontrolních�orgánů�nebylo�shle-
dáno�žádných�negativních�připomínek�
k�naší�jednotce.

Začala�nám� také� sportovní� sezóna.�
Začátek� nebyl� úplně� jednoduchý.�
Sestava� našeho� týmu� doznala� urči-
tých�změn.�Koš:�David�Sýkora,� savice:�
Tomáš�Vrzák,�strojník:�Radek�Morávek,�
vedení� „B“:� Jan� Sajewicz,� rozdělovač:�
Martin� Morávek,� levý� proud:� Tomáš�
Fišer,�pravý�proud:�Pavel�Schmidt.�Jako�
velitel�sportovního�týmu�zůstal�Martin�

SDH Janov / Informace pro občany
Morávek.�Kluci�již�mají�za�sebou�první�
noční� závod,� který� se� uskutečnil�
u� Prahy.� Výsledný� čas� byl� 25,71� a� to�
stačilo� na� krásné� 13.�místo� z� 35-ti� při-
hlášených�jednotek.�Pevně�věřím,�že�se�
chlapi�sehrají�a�začnou�se�probojovávat�
na� přední� příčky.� Popřejme� jim� tedy�
klidnou�a�pohodovou�sezonu�se�spous-
tou�dobrých�úspěchů.

Jak� se� již� stalo� tradicí,� tak� jsme� si�
pro� Vás� pro� všechny,� nejenom� pro�
děti� –� místní� i� přespolní,� připravili�
akci� s� názvem� Ukončení prázdnin 
s hasiči, která se bude konat dne 
29. 8. 2015.�Bude�zde�k�vidění� spousta�
zajímavých� věcí,� například� technika�
HZS�LK,�Záchranná�služba,�Vězeňská�
služba�a�další�složky�IZS,�ale�ne�jenom�
to,� doufáme,� že� budou� k� vidění� i� zají-
mavé� ukázky� těchto� složek.�Nebudou�

chybět�ani�psovodi�s�ukázkou�služební�
kynologie.

Na�závěr�mi�prosím�dovolte,�abych�
Vás�pozval�na�blížící�se�akci�s�názvem�
Janovský jarmark,� který� se�koná�dne�
27.�6.�2015.,�kde�bude�pro�Vás�připraven�
pestrý� program,� živá� hudba� a� dobré�
občerstvení.

Vzhledem�k� tomu,�že�nastává� letní�
období� a� blíží� se� prázdniny,� tak� mi�
dovolte,� abych� Vám� všem� za� SDH�
Janova� nad� Nisou� popřál� krásné� léto�
a�příjemnou�dovolenou.

Brzy na viděnou
Velitel SDH Radek NAGY,  

Jitka NAGYOVÁ

Na jednáních Zastupitelstva obce Janov nad 
Nisou se často objevují dotazy týkající se stavu 
přepracovávaného Územního plánu. Ing. Jan 
Zelenka, který byl na prosincovém jednání 
ZO zvolen kontaktní osobou při jednáních 
s pořizovatelem, poskytl poslední informace.

„V  současné době bylo dokončeno dohadovací jednání 
s  dotčenými orgány. V  dubnu 2015 byly od pořizovatele 
Územního plánu Magistrátu města Jablonec nad Nisou, 
jako výsledek tohoto dohadovacího řízení, vydány instrukce 
k úpravě návrhu. Návrh ÚP podle těchto instrukcí musí být 
dopracován, znovu provedeno Vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí a poté by mělo následovat veřejné projednání. To 
lze očekávat nejdříve na podzim letošního roku.“

Víme, že se projednávání ÚP táhne již delší dobu. Ale 
musíme být trpěliví.

Informace o Územním plánu
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Spolek přátel Janova

Dvacet let Spolku přátel Janova n. N.
Dvacet let existence janovského Spolku dává dostatek prostoru ke zpětnému ohlédnutí za jeho 
činností, za tím, co se povedlo, co nepovedlo, co bylo úspěchem a co prohrou.

Je� to� tedy� již�dvacet� let,�kdy�se�na�
popud�paní�Marie�Blahoutové�a�paní�
Evy�Rydlové�v�janovské�Staré�vinárně�
sešlo�v�pátek�19.�května�1995�jedenáct�
janovských� nadšenců� (pro� připome-
nutí:�kromě�výše�uvedených�dam�ještě�
paní� Lédlová,� Petrásková,� Štěrbová,�
Šídová,�Šutrová�a�pánové�Štěrba,�Šnytr,�
Lhota,� Hermsdörfer),� aby� založili�
Spolek�přátel�obce� Janova�nad�Nisou.�
Do� vínku� si� dali� udržování� dobrého�
vztahu� obyvatel� a� návštěvníků� obce�
k� místu,� kde� společně� žijeme;� úmysl�
povzbuzovat� zájem� o� historické,� kul-
turní� a� přírodní� památky� v� obci,�
snahu� o� jejich� povznesení,� populari-
zaci�a�zpřístupnění.

Dejme� teď� slovo� první� předsed-
kyni�Spolku,�paní�Blahoutové�:

„První myšlenkou bylo pokusit se ini-
ciovat opravu hlavního kostela sv. Jana 
Křtitele v Janově n. N., který je kulturní 
památkou chráněnou státem. Složitá jed-
nání však Spolek od tohoto záměru odra-
dila a tak se aktivity Spolku zaměřily na 
kostel sv. Josefa v Loučné. A vyvstaly před 
námi otázky: S čím začít? S vitrážemi, 
střechou, fasádou, interiérem? A seže-
neme vůbec sponzory? Nikoho z nás ani 
nenapadlo, že pohádka a přání, které stály 
na začátku, budou mít krásný a skutečný 
konec. Mimoto velice ráda vzpomínám na 
hodnotné kulturní koncerty v prostorách 
janovské radnice, na jejichž organizaci se 
Spolek též podílel – na nádherný adventní 
koncert operního mistra a sólisty Opery 
Národního divadla pana Luďka Veleho, 
na adventní povídání s herečkou Táňou 
Fišerovou, koncert Škampova kvarteta 
a zajímavý hudební večer na osvětleném 
schodišti naší krásné radnice.

Jsem ráda, že se o práci Spolku ví, že 
pokračuje v našich tradicích a že vyvíjí 
nové aktivity. Jako čestná předsedkyně 
přeji Spolku pracovité a obětavé členy, 
hodně dobrých nápadů do dalších let 
a hodně sil k jejich realizaci.“

V� lednu� 2002� byla� zvolena� novou�
předsedkyní� Spolku� paní� Renata�
Dudová.�

Přestože� se� nemůže� jako� rodačka�
z�polabských�nížin�pochlubit�dlouho-

letou� tradicí� k� Jizerským� horám,� její�
vyznání� je� krátké,� o� to� však� upřím-
nější:

„Moje přestěhování z Jablonce nad 
Nisou do Janova nad Nisou bylo mým 
dalším krokem k přírodě: a mým velikým 
a příjemným překvapením bylo, že i v tak 
poměrně malé obci, jakou Janov je, jsme 
byli přizváni – společně s manželem – do 
spolku aktivních lidí, Spolku přátel obce 
Janov nad Nisou. Naše svatba v kostele 
sv. Josefa se stala i pro nás příjemným 
soukromým závazkem do budoucna. I sku-
tečnost, že mi Spolek přátel svěřil předsed-
nictví, byla pro mne ctí a tímto děkuji za 
důvěru ve mně vloženou. Doufám, že jsem 
alespoň na krátkou dobu pomohla nést šta-
fetu historického odkazu Janova, Loučné 
i Hraničné směrem k dalším generacím 
a, přestože jsem svoje bydliště v poslední 
době přesunula ještě výše do Jizerských hor, 
zůstává ve mně Janov nad Nisou a parta 
aktivních lidí vážících si odkazu minulých 
generací trvalou hodnotou.

Přeji Spolku přátel Janova a všem jeho 
obyvatelům radost ze života v krásném 
místě s bohatou tradicí a doufám, že se 
budeme i nadále potkávat na loučenských 
adventech a při jiných veselých a pěkných 
společenských příležitostech.

V� únoru� 2004� jsem� převzal� před-
sednickou�štafetu�já�a�je�tedy�na�mně,�
abych�tento�článek�dokončil.

Protože� patřím� k� zakládajícím�
členům� Spolku,� vím,� že� nelze� jeho�
činnost�redukovat�pouze�na�znovuob-
novení� kostelíku� sv.� Josefa� v� Loučné.�
I� když� pochopitelně� to,� že� se� koste-
líku�po�desítkách�let,�kdy�sloužil�jako�
skladiště,� podařilo� opět� vdechnout�
život�–�ať� již� formou�adventu,�příleži-
tostných�koncertů�či�svateb�–�považuji�
za� největší� úspěch� činnosti� Spolku.�
Samozřejmě� vedle� rekonstrukce� kap-
ličky� v� Hraničné,� která� byla� její� fak-
tickou�záchranou.�A�poděkování�patří�
obci,� Nadaci� Via,� Petrovi� Horáčkovi�
a�mnoha� dalším� dárcům� za� finanční�
pomoc� a� také�mnohým� z� Vás� za� při-
loženou� ruku� k� dílu� při� společných�
brigádách.� Symbolické� zazvonění� na�
nově�instalovaný�zvonec,�kterým�jsme�

při�dětském�dnu�v�roce�2011�ukončili�
nejnáročnější� práce,� pak� bylo� příjem-
ným� koncem� dalšího� úspěšného� pro-
jektu.��

Vedle� toho� bychom� ale� neměli�
zapomínat� na� akci� Berkova� louka�
dětem,�na�obnovu�památníku�obětem�
první� světové� války� v� Hraničné,� na�
vydání� Janovských�kulturních� stezek,�
dlouholetý� zpravodaj� Janovské� echo,�
či�spolupráci�na�Janovském�jarmarku.

Ale� je� i�druhá�strana�mince:�napří-
klad�se�nepovedlo�dotáhnout�do�zdár-
ného� konce� projekt� janovských� cyk-
listických� stezek,� probudit� aktivitu�
kolem� využití� koupaliště� v� Loučné,�
zdůstojnit� hřbitov� v� Loučné� nebo�
zrestaurovat� oponu� kina.� A� asi� jako�
největší� neúspěch� osobně� vidím,� že�
se�nepodařilo�nadchnout�pro� činnost�
Spolku� více� občanů� Janova,�Hrabětic,�
Loučné� a� Hraničné,� že� ta� naše� parta�
zůstává� víceméně� stejná,� či� spíše� se�
ještě� redukuje.� A� nevím,� jestli� je� to�
způsobeno�tím,�že�program�Spolku�je�
natolik�nezajímavý,�nebo�jde�o�obecný�
jev,� kdy� se� lidé� opět� uzavírají� doma�
a�zpoza�svých�zahrádek,�chat�a�domků�
kritizují�poměry�v�obci,�městě,�společ-
nosti…

Takže� toliko� ohlédnutí.� A� co�
pohled�dopředu?

Samozřejmě�kostelík,�svatby�(snad�
i�nějaké�v�kapličce�v�Hraničné),�trochu�
oslav�se�stoletým�výročím�kostelíka�Sv.�
Josefa,� dokončení� venkovních� úprav�
u�kapličky�v�Hraničné…

A�víra,�že�ve�svém�snažení�o�vytvo-
ření� povědomí� spolusounáležitosti�
k� obci,� ať� již� historickému� či� součas-
nému,� nezůstaneme� jako� Spolek� osa-
moceni,� ale� že� se� k� nám�připojí� řada�
občanů�či�místních�organizací�a�sdru-
žení…

A� na� závěr� i� poděkování� mým�
předchůdcům,� kteří� tento� cíl� vyty-
čili,�a�poděkování�i�mým�kolegům�ve�
Spolku,� kteří� mi� cestu� k� tomuto� cíli�
pomáhají�uskutečňovat.

Zdeněk Hermsdörfer 
stávající předseda Spolku přátel Janova n. N.



 

 

 
 
 
 
 
 

T I S K O V Á   Z P R Á V A 

V Liberci dne 2. června 2015 

Opravu stezky u lomu Hraničná podpořila obec Janov nad Nisou 
 

Na jaře letošního roku byl vybudován i z příspěvku obce Janov nad Nisou nový fošnový chodník 
u lomu Hraničná. Díky němu tak byla opětovně zprůchodněna červeně značená původní turistická cesta, 
která se musela kvůli podmáčení terénu dlouhodobě obcházet. Nová dřevěná stezka tak zavede 
návštěvníky Jizerských hor do pěkných míst lokálního rašeliniště, kde se jim naskýtá krásný pohled na 
přírodní prostředí vodního biotopu. Zbudovaný fošnový chodník měří 116 m a opraveny byly i tři stávající 
kamenné svodnice. Celkově stála obnova úseku 395 674,- Kč a dotace obce byla 50 000,- Kč. "Velice si 
vážím příspěvku, který jsme obdrželi, i celkově vstřícnému postoje vedení obce. Musím říci, že společným 
dílem jsem nadšen a nově zbudovaná cesta se mi velice líbí," říká Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro 
záchranu a obnovu Jizerských hor, která projekt realizuje ve spolupráci se Společností pro Jizerské hory. 

Chodník u lomu Hraničná je součástí většího záměru obnovy návštěvnické infrastruktury 
v Jizerských horách. Projekt pomůže vylepšit zázemí pro turisty v tomto pohoří. To je mimo jiné nezbytné 
pro jejich bezpečný a vůči životnímu prostředí šetrný pohyb. Zároveň celá akce přispěje i potřebám 
ochrany přírody tohoto cenného území. Vytipováno je devět turisticky značených atraktivních lokalit, které 
již potřebují obnovit. „Na základě zkušeností, místních znalostí, ale i pečlivých konzultací se Správou 
CHKO JH a Lesy ČR, s.p. jsme vytipovali devět míst, kde již původní vybavení dožilo, bylo poničeno nebo 
zcela chybí. Následně jsme připravili projekt na jejich obnovu tak, aby mohly opětovně sloužit všem 
návštěvníkům Jizerských hor,“ vysvětlil Petrovský. 

Opravy se dočká také poničená studánka Karlov nebo odpočívadlo u Švédů pod Dračím vrchem. 
Koncem května byla slavnostně otevřena naučná stezka Oldřichovské bučiny, která vede z Oldřichovského 
sedla na Lysé skály a dále pak na Skalní hrad. V celkové délce 1,3 km došlo k opravám samotné cesty i 
různých schodišť, výstupů a protierozních svodnic. Zároveň byly Agenturou ochrany přírody a krajiny 
doplněny zajímavé interaktivní prvky, které návštěvníka vtáhnou do dění v lese prostřednictvím všech 
smyslů. Předána je již také výstupovka na Oldřichovský Špičák. Intenzivně se pracuje též na výstupovce 
na Ptačí kupy a Holubník nebo na stezkách na Frýdlantské cimbuří, Polední kameny nebo Paličník. Opravy 
se dočká zamokřená Umrlčí stezka nedaleko obce Jizerka, kde se dokonce propadl starý dřevěný mostek.  

Celá akce bude stát cca 5,5 miliónů korun a 90% prostředků poskytly fondy EU. Zbývajících 
550 000,- Kč však zbylo na Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor, která se je snaží získat od 
místních firem, obcí, jednotlivců i nadací. Projekt se připravoval dva roky, jeho realizace začala v loňském 
srpnu a dokončen má být do června tohoto roku. „Bez prostředků z EU si tuto akci nedovedu představit. 
Věřím, že se nalezne dostatek takto štědrých dárců jako v případě obce Janov nad Nisou,“ doufá 
Petrovský. 

V Jizerských horách je velice bohatá síť turisticky značených cest, které jsou každoročně využívány 
stále větším množstvím turistů. V posledních letech se na jejich obnovou vynakládají nemalé prostředky 
tak, aby odpovídaly potřebám návštěvníků hor. „Kvalitní a udržovaná návštěvnická infrastruktura je 
potřebná pro spokojenost a bezpečnost turistů, ale zároveň je nezbytné respektovat potřeby ochrany 
přírody. Naší snahou je, aby tyto dva zájmy dokázaly vedle sebe koexistovat v rovnováze,“ uzavřel 
Petrovský. 

 

Více informací: Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor,  
         tel.: 605 701 503, e-mail: jizerky@ecn.cz, www.jizerky.ecn.cz 
 

Opravu stezky u lomu Hraničná podpořila obec Janov nad Nisou
Na�jaře�letošního�roku�byl�vybudován�

i�z�příspěvku�obce�Janov�nad�Nisou�nový�
fošnový�chodník�u�lomu�Hraničná.�Díky�
němu� tak� byla� opětovně� zprůchodněna�
červeně�značená�původní�turistická�cesta,�
která�se�musela�kvůli�podmáčení�terénu�
dlouhodobě� obcházet.� Nová� dřevěná�
stezka�tak�zavede�návštěvníky�Jizerských�
hor�do�pěkných�míst�lokálního�rašeliniště,�
kde�se�jim�naskýtá�krásný�pohled�na�pří-
rodní�prostředí�vodního�biotopu.�Zbudo-
vaný�fošnový�chodník�měří�116�m�a�opra-
veny�byly�i�tři�stávající�kamenné�svodnice.�
Celkově� stála� obnova� úseku� 395�674,-�Kč�
a� dotace� obce� byla� 50�000,-�Kč.� „Velice si 
vážím příspěvku, který jsme obdrželi, i celkově 
vstřícnému postoje vedení obce. Musím říci, 
že společným dílem jsem nadšen a nově zbu-
dovaná cesta se mi velice líbí,“� říká�Ondřej�
Petrovský,� ředitel� Nadace� pro� záchranu�
a� obnovu� Jizerských� hor,� která� projekt�
realizuje�ve�spolupráci�se�Společností�pro�
Jizerské�hory.

Chodník�u�lomu�Hraničná�je�součástí�
většího� záměru� obnovy� návštěvnické�
infrastruktury� v� Jizerských� horách.� Pro-
jekt�pomůže�vylepšit�zázemí�pro� turisty�
v�tomto�pohoří.�To�je�mimo�jiné�nezbytné�
pro�jejich�bezpečný�a�vůči�životnímu�pro-
středí� šetrný� pohyb.� Zároveň� celá� akce�

přispěje� i� potřebám� ochrany� přírody�
tohoto� cenného� území.� Vytipováno� je�
devět� turisticky� značených� atraktivních�
lokalit,� které� již� potřebují� obnovit.� „Na 
základě zkušeností, místních znalostí, ale i 
pečlivých konzultací se Správou CHKO JH a 
Lesy ČR, s.p. jsme vytipovali devět míst, kde 
již původní vybavení dožilo, bylo poničeno 
nebo zcela chybí. Následně jsme připravili 
projekt na jejich obnovu tak, aby mohly opě-
tovně sloužit všem návštěvníkům Jizerských 
hor,“�vysvětlil�Petrovský.

Opravy� se� dočká� také� poničená� stu-
dánka�Karlov�nebo�odpočívadlo�u�Švédů�
pod�Dračím�vrchem.�Koncem�května�byla�
slavnostně�otevřena�naučná�stezka�Oldři-
chovské� bučiny,� která� vede� z� Oldřichov-
ského�sedla�na�Lysé�skály�a�dále�pak�na�
Skalní�hrad.�V�celkové�délce�1,3�km�došlo�
k�opravám�samotné�cesty�i�různých�scho-
dišť,� výstupů� a� protierozních� svodnic.�
Zároveň�byly�Agenturou�ochrany�přírody�
a�krajiny�doplněny�zajímavé�interaktivní�
prvky,� které� návštěvníka� vtáhnou� do�
dění�v�lese�prostřednictvím�všech�smyslů.�
Předána� je� již� také�výstupovka�na�Oldři-
chovský�Špičák.�Intenzivně�se�pracuje�též�
na�výstupovce�na�Ptačí�kupy�a�Holubník�
nebo�na�stezkách�na�Frýdlantské�cimbuří,�
Polední� kameny� nebo� Paličník.� Opravy�

se�dočká�zamokřená�Umrlčí�stezka�neda-
leko�obce�Jizerka,�kde�se�dokonce�propadl�
starý�dřevěný�mostek.�

Celá� akce� bude� stát� cca� 5,5� miliónů�
korun�a�90�%�prostředků�poskytly�fondy�
EU.� Zbývajících� 550�000,-�Kč� však� zbylo�
na�Nadaci� pro� záchranu� a� obnovu� Jizer-
ských� hor,� která� se� je� snaží� získat� od�
místních�firem,�obcí,�jednotlivců�i�nadací.�
Projekt�se�připravoval�dva�roky,�jeho�rea-
lizace�začala�v�loňském�srpnu�a�dokončen�
má� být� do� června� tohoto� roku.�„Bez pro-
středků z EU si tuto akci nedovedu představit. 
Věřím, že se nalezne dostatek takto štědrých 
dárců jako v případě obce Janov nad Nisou,“ 
doufá�Petrovský.

V� Jizerských� horách� je� velice� bohatá�
síť� turisticky� značených� cest,� které� jsou�
každoročně� využívány� stále� větším�
množstvím� turistů.� V� posledních� letech�
se�na�jejich�obnovou�vynakládají�nemalé�
prostředky� tak,� aby� odpovídaly� potře-
bám� návštěvníků� hor.� „Kvalitní a udržo-
vaná návštěvnická infrastruktura je potřebná 
pro spokojenost a bezpečnost turistů, ale záro-
veň je nezbytné respektovat potřeby ochrany 
přírody. Naší snahou je, aby tyto dva zájmy 
dokázaly vedle sebe koexistovat v rovnováze,“ 
uzavřel�Petrovský.

Více informací: Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, 
tel.: 605 701 503, e-mail: jizerky@ecn.cz, www.jizerky.ecn.cz

 

 

 
 
 
 
 
 

T I S K O V Á   Z P R Á V A 

V Liberci dne 2. června 2015 

Opravu stezky u lomu Hraničná podpořila obec Janov nad Nisou 
 

Na jaře letošního roku byl vybudován i z příspěvku obce Janov nad Nisou nový fošnový chodník 
u lomu Hraničná. Díky němu tak byla opětovně zprůchodněna červeně značená původní turistická cesta, 
která se musela kvůli podmáčení terénu dlouhodobě obcházet. Nová dřevěná stezka tak zavede 
návštěvníky Jizerských hor do pěkných míst lokálního rašeliniště, kde se jim naskýtá krásný pohled na 
přírodní prostředí vodního biotopu. Zbudovaný fošnový chodník měří 116 m a opraveny byly i tři stávající 
kamenné svodnice. Celkově stála obnova úseku 395 674,- Kč a dotace obce byla 50 000,- Kč. "Velice si 
vážím příspěvku, který jsme obdrželi, i celkově vstřícnému postoje vedení obce. Musím říci, že společným 
dílem jsem nadšen a nově zbudovaná cesta se mi velice líbí," říká Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro 
záchranu a obnovu Jizerských hor, která projekt realizuje ve spolupráci se Společností pro Jizerské hory. 

Chodník u lomu Hraničná je součástí většího záměru obnovy návštěvnické infrastruktury 
v Jizerských horách. Projekt pomůže vylepšit zázemí pro turisty v tomto pohoří. To je mimo jiné nezbytné 
pro jejich bezpečný a vůči životnímu prostředí šetrný pohyb. Zároveň celá akce přispěje i potřebám 
ochrany přírody tohoto cenného území. Vytipováno je devět turisticky značených atraktivních lokalit, které 
již potřebují obnovit. „Na základě zkušeností, místních znalostí, ale i pečlivých konzultací se Správou 
CHKO JH a Lesy ČR, s.p. jsme vytipovali devět míst, kde již původní vybavení dožilo, bylo poničeno nebo 
zcela chybí. Následně jsme připravili projekt na jejich obnovu tak, aby mohly opětovně sloužit všem 
návštěvníkům Jizerských hor,“ vysvětlil Petrovský. 

Opravy se dočká také poničená studánka Karlov nebo odpočívadlo u Švédů pod Dračím vrchem. 
Koncem května byla slavnostně otevřena naučná stezka Oldřichovské bučiny, která vede z Oldřichovského 
sedla na Lysé skály a dále pak na Skalní hrad. V celkové délce 1,3 km došlo k opravám samotné cesty i 
různých schodišť, výstupů a protierozních svodnic. Zároveň byly Agenturou ochrany přírody a krajiny 
doplněny zajímavé interaktivní prvky, které návštěvníka vtáhnou do dění v lese prostřednictvím všech 
smyslů. Předána je již také výstupovka na Oldřichovský Špičák. Intenzivně se pracuje též na výstupovce 
na Ptačí kupy a Holubník nebo na stezkách na Frýdlantské cimbuří, Polední kameny nebo Paličník. Opravy 
se dočká zamokřená Umrlčí stezka nedaleko obce Jizerka, kde se dokonce propadl starý dřevěný mostek.  

Celá akce bude stát cca 5,5 miliónů korun a 90% prostředků poskytly fondy EU. Zbývajících 
550 000,- Kč však zbylo na Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor, která se je snaží získat od 
místních firem, obcí, jednotlivců i nadací. Projekt se připravoval dva roky, jeho realizace začala v loňském 
srpnu a dokončen má být do června tohoto roku. „Bez prostředků z EU si tuto akci nedovedu představit. 
Věřím, že se nalezne dostatek takto štědrých dárců jako v případě obce Janov nad Nisou,“ doufá 
Petrovský. 

V Jizerských horách je velice bohatá síť turisticky značených cest, které jsou každoročně využívány 
stále větším množstvím turistů. V posledních letech se na jejich obnovou vynakládají nemalé prostředky 
tak, aby odpovídaly potřebám návštěvníků hor. „Kvalitní a udržovaná návštěvnická infrastruktura je 
potřebná pro spokojenost a bezpečnost turistů, ale zároveň je nezbytné respektovat potřeby ochrany 
přírody. Naší snahou je, aby tyto dva zájmy dokázaly vedle sebe koexistovat v rovnováze,“ uzavřel 
Petrovský. 

 

Více informací: Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor,  
         tel.: 605 701 503, e-mail: jizerky@ecn.cz, www.jizerky.ecn.cz 
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