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Informace pro občany

Máme tu dobu adventní a tak již pravidelně vychází nové číslo Zpravodaje. 
V minulém čísle jsem Vás seznámila s nejdůležitějšími usneseními Zastu-
pitelstva obce do května 2015. Na červnovém zasedání byly odsouhlaseny 
termíny jednání na druhé pololetí, projednaly se prodeje a  záměry pro-
dejů a rozpočtová opatření. V červenci a srpnu se Zastupitelstvo nesešlo.

 •  Na svém prvním poprázdninovém 
zasedání 2. 9. 2015 usnesením č. 
61/2015 ZO rozhodlo o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu obce ve 
výši 90.000,-- Kč na akci „Jizerská 
magistrála 2015/16“ Jizerské o.p.s. 
a schválilo Smlouvu o poskytnutí 
peněžních prostředků poskytnu-
tých z rozpočtu obce č. 11/2015 mezi 
Obcí Janov nad Nisou a Jizerskou 
o.p.s. na projekt „Jizerská magistrála 
2015/2016“. 

 •  Usnesením č. 62/2015 ZO a) rozho-
duje o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu obce ve výši 1.100.000,-- 
Kč na akci „Rekonstrukce vytápění 
sokolovny“, TJ Sokol Janov n. N. Záro-
veň schválilo Smlouvu o poskytnutí 
peněžních prostředků poskytnutých 
z rozpočtu obce č. 12/2015 mezi Obcí 
Janov nad Nisou a TJ Sokol Janov nad 
Nisou na tento projekt. 

 •  Usnesení č. 64/2015 – ZO schva-
luje uzavření Smlouvy č. 15232173 
o poskytnutí podpory ze Stát-
ního fondu životního prostředí 
ČR v rámci Operačního programu 
Životní prostředí ve výši 82.205,90 Kč 
na akci „Snížení energetické nároč-
nosti v MŠ Janov nad Nisou“. ZO 
pověřilo starostu obce podpisem této 
smlouvy. 

 •  7. 10. 2015 na 8. jednání ZO byla 
usnesením 72/2015 schválena změna 
zřizovací listiny ZŠ a MŠ Janov 
nad Nisou, příspěvkové organi-
zace, včetně přílohy č. 1 „Vymezení 
majetku ve vlastnictví obce Janov 
nad Nisou, který se organizaci pře-
dává do správy k jejímu vlastnímu 
hospodářskému využití“. Listopa-
dové jednání se konalo 4. 11. 2015. 
Hlavními body programu byly 
prodej majetku a zprávy komisí 
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi hned na začátku tohoto úvodníku poděkovat všem, kteří neváhali 
obětovat svůj volný čas práci pro obec. Žádná z významných událostí, o kte-
rých se zmiňuji v následujících odstavcích, by se neobešla bez Vaší pomoci.

Letošní jarmark se opět vydařil. 
Zdá se, že zájem o něj roste jak mezi 
návštěvníky, tak i mezi prodejci, a tak 
je zde každý rok k vidění vždy něco 
nového. Jsem rád, že Vám ani vrtochy 
počasí nezkazily náladu a doufám, že 
v příštím roce se obejdeme i bez těch 
vrtochů. 

Uplynulý půlrok přinesl velké 
změny pro naši základní a mateřskou 
školu. Jistě jste zaznamenali, že se se 
začátkem prázdnin školka změnila 
ve staveniště, jehož poslední zbytky 
zmizely teprve nedávno. Budova byla 
nejen zrekonstruována, ale také roz-

šířena o nové prostory, do kterých se 
přestěhovala školní jídelna, družina se 
přemístila do školy. Děti tak od letoš-
ka budou pobývat ve dvou rekonstru-
ovaných budovách namísto tří a obec 
navíc ušetří nemalou část provozních 
výdajů školy.  

Prostory školní jídelny a družiny 
zůstávají prozatím prázdné. Malá tě-
locvična v budově je a bude i nadále 
v provozu pro cvičení dětí i dospělých, 
nájemní byty v domě nebudou ruše-
ny. Pro budovu jako celek nemá obec 
v tuto chvíli další využití. Jistě Vás 
napadne řada různých možností – já 

osobně považuji za důležité promyslet 
řešení do hloubky a myslet i na praktic-
ké aspekty a omezené možnosti obec-
ního rozpočtu. 

Podzimní měsíce letos přinesly dvě 
velká jubilea. Právě v těchto dnech 
oslavila zdejší základní škola 130. vý-
ročí od svého založení a při té příleži-
tosti jste mohli i Vy zavzpomínat na 
svá školní léta. Významnějším než ob-
vykle byl letos i tradiční závod v běhu 
do vrchu Janovských 11 a 19 km, který 
se letos přehoupl do svého 40. ročníku.  

Pomalu se blíží konec roku. To s se-
bou obvykle přináší sněhovou nadíl-
ku, pečení cukroví, sváteční pohodu 
ale i předvánoční shon. Již tradičně se 
v průběhu adventu odehrají v loučen-
ském kostelíku koncerty, které přispějí 
k navození vánoční atmosféry. Dovol-
te mi popřát Vám již nyní, aby sváteč-
ní pohoda převálcovala předvánoční 
shon a aby Vám ta pohoda vydržela 
i po celý příští rok.

Daniel David

Pytle na tříděný 
odpad

Jen pro připomenutí – občané si 
mohou na Obecním úřadě Janov 
n. N. vyzvednout pytle na tří-
děný odpad z domácností, a to 
žlutý pytel na plasty z domác-
ností, oranžový na nápojové kar-
tony, průhledný na textil  a šedý 
na kovový odpad. Pytle jsou 
pro občany zdarma a plné se 
odkládají na dvou stanovištích, 
do sběrné kovové klece v Janově 
u zastávky autobusu Samoob-
sluha a v Loučné u zastávky 
autobusu Modrý Dunaj.

PM

Kotlíkové dotace v Libereckém kraji 
Smyslem projektu je snížit znečištění ovzduší z lokálního vytápění domácností a zlepšit 
tak kvalitu ovzduší i života v Libereckém kraji. 
 

Přidělené prostředky:  cca 140 mil. Kč s plánem výměny min. 940 kotlů 
Vyhlášení programu:   předpokládané datum vyhlášení prosinec 2015 až leden 2016 

Příjem žádostí: písemně nejdříve měsíc po vyhlášení programu na podatelně 
Krajského úřadu Libereckého kraje 

Oprávněný žadatel:   fyzická osoba – vlastník „rodinného domu“ specifikovaného 
programem 

Předmět podpory:   výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za  
- tepelné čerpadlo, 
- kotel na pevná paliva, 
- plynový kondenzační kotel, 

 
+   instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo        

přípravu TUV, 
+     realizace „mikro“ energetických opatření.   

  

 Dotaci nelze poskytnout na výměnu kamen a krbů. 

Výše dotace: 70% - 85% způsobilých výdajů projektu z maximální částky      
150 tis. Kč, výdaje jsou způsobilé od 15.7.2015 

 

 

 

 

 
 
Kontaktní informace: Krajský úřad Libereckého kraje, (U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec 2) 

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů  
Oddělení řízení grantových schémat  
Tel. 485 226 linky 579, 574, 344, 653  
kotliky@kraj-lbc.cz 

http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace  
(Na webových stránkách naleznete požadované dokumenty, informace o 
seminářích, seznam podporovaných výrobků, seznam energetických 
specialistů, zvýhodněné oblasti MŽP, seznam „mikro“ energetických 
opatření, informace k vyhlášení programu, atd…) 

Typ nově pořízeného kotle – ze seznamu podporovaných 
zařízení, schválených SFŽP % výše dotace 

Kotel výhradně na uhlí 70% 
Kombinovaný kotel (uhlí+biomasa), plynový kotel 75% 
Kotel výhradně na biomasu a tepelná čerpadla 80% 
Zvýhodněné oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, které 
stanovilo Ministerstvo životního prostředí (příloha č. 1 
závazných pokynů) 

+ 5% ke všem 
typům zdrojů tepla 

 

 

 

a výborů. Součástí těchto zpráv bylo 
udělení odměn členům jednotlivých 
komisí a výborů. Příští jednání ZO 
se bude konat 9. 12. 2015 a jste na 
něj srdečně zváni. 

 •  Jak jsem již předeslala na začátku, 
máme tu dobu adventní. Chtěla 
bych Vám všem popřát nejen v tomto 
období, ale také po celý příští rok 
hodně klidu, pohody, štěstí a zdraví. 

RM

Jak pracovaly naše výbory a komise

Kontrolní výbor 

Na základě informací od předsed-
kyně KV Mgr. Marie Bürgerové se 
výbor sešel celkem třikrát.  Pod-
něty k jednání vychází z jednání 
ZO. Zápisy jsou pořizovány a jsou 
k nahlédnutí na Obecním úřadě.

Finanční výbor

FV se do dnešního dne sešel čtyřikrát. 
V lednu – jednání o definitivní verzi 
rozpočtu a plánu investic. V dubnu 

- projednání žádosti o převod finanč-
ních prostředků do rezervního fondu 
a převedení odpisů zřizovateli pří-

spěvkové organizace ZŠ a MŠ Janov 
n. N., hodnocení hospodaření obce v r. 
2014, Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření, Závěrečný účet obce za 
rok 2014, Rozpočtový výhled na roky 
2016–2020. V červnu byly projednány 
rozpočtové změny a kontrola hospo-
daření za první pololetí roku 2015.  Na 
srpnovém jednání – kontrola hospo-
daření obce za 7/2015, dopis hejtmana 
LK, návrh rozpočtových změn.

Komise pro kulturu a sport

Do listopadu 2015 jsou toto hlavní 
činnosti této komise

 •  2 x aktualizace a úprava grantových 
pravidel v souladu se změnou zákona

 •  Návrh na rozdělení grantů na činnosti
 •   Návrh na rozdělení grantů na pro-

jekty (jaro, podzim)
 •   Kontrola vyúčtování těchto grantů
 •   Organizace Janovského jarmarku
 •  Konzultace a pomoc s organizací 

pro další akce (čarodějnice, Loučen-
ský advent apod.)

Komise péče o krajinu

Na začátku funkčního období se 
komise sešla a udala směr, jakým se 
bude ubírat. Vytipovala možná místa 
parkových úprav. Následně kontak-
tovala zahradnické firmy, aby dodaly 
konkrétní návrhy a rozpočty. Bohužel, 
tyto firmy do dnešního dne návrhy 
nedaly. Komise proto osloví další firmy 
a doufá, že v příštím roce dojde ales-
poň k částečné realizaci jejích plánů.

Sbor pro občanské záležitosti

SPOZ pracuje v obci již 65 let. Jsou 
vedeny společenské kroniky s foto-
grafiemi o činnosti Sboru. 2 x ročně se 
koná vítání občánků. V roce 2015 bylo 
přivítáno 15 nových občánků Janova 
nad Nisou. K dalším činnostem patří 
návštěva občanů u příležitosti jejich 
životních jubileí. Letos členky SPOZu  
navštívily 75 jubilantů.

Komise rozvoje a výstavby

Tato komise se jako tradičně schází 
nejčastěji. Pravidelně jednou měsíčně 
připravuje materiály pro jednání ZO.  
Na svých jednáních vyráží i do terénu 
na místní šetření. Řeší stavební věci, 
pronájmy a  prodeje pozemků.

RM
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Český svaz žen / Mateřská škola Mateřská škola

Život v mateřské škole
Mateřská škola je umístěna v krásném klidném prostředí v bezprostřední 
blízkosti lesa. Je dvoutřídním zařízením, kde jsou děti do tříd rozděleny 
dle věku. Kapacita školky je 50 dětí. Úzká spolupráce s  rodinou je 
předpokladem úspěchu ve výchovné práci s dětmi.

O Vaše děti se starají kvalifi ko-
vané učitelky Králová L., Lipšová A., 
Bc. Krejcarová E. a Svobodová M., 
školnicí je Medňanská P. a v moderně 
vybavené kuchyni jsou Kýčková Holá 
G., Šefrová P., Kuncová D. a ved. stra-
vování je Mádlová R. 

V říjnu jsme byly s dětmi v horole-
zeckém centru MAKAK, kde se dětem 

velmi líbilo, další akcí byla návštěva 
u hasičů v Jablonci nad Nisou. Plá-
novaný Halloween na Královce nám 
moc nevyšel. Počasí nám vůbec 
nepřálo. Ve středu 11. 11. 2015 k nám 
přijel bílý kůň – bohužel pro děti, sníh 
nepřinesl. 

V listopadu máme vánoční focení 
a přijede k nám divadlo s pohádkou 

O Sněhurce a samozřejmě je Den ote-
vřených dveří. V prosinci nás navštíví 
Mikuláš, pak připravujeme vánoční 
dílničku a v druhé polovině měsíce 
nás navštíví kouzelník. Tak plyne čas 
Vašich dětí v nově rekonstruované MŠ.

Za mateřskou školu Magda Svobodová

Poděkování za rekonstrukci MŠ
Děkuji všem pedagogickým i provozním zaměstnancům mateřské školy, kteří se ve svém volném čase podíleli 
na rekonstrukci. Bez jejich pomoci si nedokážu představit otevření školky na začátku nového školního roku, 
alespoň v takovém stavu jako se nám podařilo letos. Mezi další, kterým bych chtěla poděkovat, patří janovští 
hasiči v čele s p. R. Nagyem. Jejich nezištná pomoc a ochota nezůstala bez povšimnutí.

Velmi děkuji také svému manže-
lovi, který mi byl fyzickou i psychic-
kou oporou po celou dobu rekon-
strukce  –  dík za tvou trpělivost.

Můj vděk patří i všem sponzorům 
podporujícím MŠ většími či menšími 
dary. Bez Vaší pomoci by nebyla naše 
MŠ tak dobře vybavená. V nepo-

slední řadě děkuji i panu starostovi 
a zastupitelstvu za vynaložené úsilí 
a podporu v průběhu revitalizace 
prostředí mateřské školy.

Vím, že tento článek vychází před 
Vánocemi, takže mi dovolte, abych 
všem popřála radostné a klidné 
Vánoce, hodně štěstí, zdraví a pilné 

Rekonstrukce MŠ

Nikoho z nás ani ve snu nena-
padlo, jak složité to všechno bude. 
V červnu vyklidíme družinu, jídelnu 
a školku a poslední týden v srpnu 
už budeme v novém. Pěkně se to 
poslouchalo a fi rma přislíbila, že to 
tak i bude. Bohužel, nikdo z nás si 
neuměl představit, co nás čeká. 

Možná si řeknete, že se tentokrát školka přetřásá v  každém článku. 
V letošním roce však tato akce svým rozsahem i fi nancemi byla jednou 
z nejvýznamnějších v naší obci. Každý se o ní zmínil, ale zdálo se mi, že 
jen okrajově. Ten kdo se nezúčastnil osobně, nepochopí. PROTO Vám 
chci přiblížit tuto akci z pozice nás, zaměstnanců, kterých se to týkalo. 

Za pomoci hasičů, kmenových 
zaměstnanců a chlapů z obecní 
party se první červencový týden vše 
vystěhovalo z MŠ do malé tělocvičny 
a jídelny v budově školní družiny. 
Nesmím opomenout pomoc pana 
Petra Krátkého při stěhování těch nej-
těžších technologií. Prázdniny utekly 

jak voda, fi rma jela naplno. Předpo-
slední týden v srpnu však v otevření 
školky na termín věřil jen málokdo.

A opět ti, kteří pomohli s vystě-
hováním, pomohli vše nastěhovat 
zpět. Tím to však nekončilo. Úklid, 
příprava tříd a hlavně – kuchyň byla 
předána až první týden v září. Díky 
pochopení rodičů, učitelek ze školky 
i pracovnic hygieny byl zajištěn pro-
vizorní provoz ve staré kuchyni 
v budově družiny. Dětem ze školky 
byla připravena jídelnička v tělo-
cvičně a Vše se díky zvýšené hygieně 
zvládlo. První týden utekl jak voda 
a o víkendu jsme stihli vše nastěho-
vat a zprovoznit novou kuchyň. Ještě 
měsíc trvalo, než bylo vše tak, jak je 
potřeba. Ladilo se to, co přinesl plný 
provoz.  A opět musím poděkovat 
všem. Zaměstnancům, rodičům, pra-
covníkům stavební fi rmy. Nesmím 
zapomenout na toho, kdo se asi nej-
více zapotil při této akci, každý týden 
kontroloval postup prací a pomáhal 
nejen fyzicky, ale i psychicky – sta-
rostu naší obce. 

Je konec listopadu a provoz v naší 
školce už je v normálu. Myslím, že 
každý, koho zajímal konečný stav 
prací, se přišel podívat na Den ote-
vřených dveří 14. 11. 2015. Ohlasy 
podle zápisu v návštěvní knize byly 
veskrze kladné.  Nám – zaměstnan-
cům školky – se tu líbí. Máme novou 
školku, jídelnu a kuchyň. Teď záleží 
jen na nás, aby jste také Vy – rodiče, 
děti, strávníci – byli spokojeni.

Takže ještě jednou díky všem.
RM

ruce do nového roku 2016. (Práce je 
před námi stále dost).

Magda Svobodová
Zástupce ředitele pro MŠ

PS: Omlouvám se těm, kteří nejsou 
výše jmenováni a rekonstrukce se 
zúčastnili. Děkuji.

Výlet 
na Černou horu

Koncem měsíce května letošního 
roku pořádal Český svaz žen  
v Janově n. N. za spoluúčasti Obce 
Janov n. N. výlet do Janských 
lázní a  lanovkou na Černou horu. 
O  výlet byl velký zájem nejen 
mezi členkami svazu, ale i občany 
Janova, a  tak jsme zaplnili velký 
autobus.

Odjezd byl naplánován v 8 hodin 
od janovské pošty. Na místě jsme byli 
po desáté hodině a Černá hora nás 
přivítala čepicí z mlhy. I přesto málo-
kdo odolal  jízdě na její vrchol nově 
zrekonstruovanou lanovkou. Ti zdat-
nější šli z jejího vrcholu pěšky přes 

Kolínskou boudu do Pece pod Sněž-
kou. Cestou nás chytil nepříjemný 
déšť a vítr, ale po zdolání této cesty na 
nás vykouklo sluníčko. Při zpáteční 
cestě jsme se zastavili v Příchovicích 
na Cimrmanově majáku, a kdo chtěl 
vyšlapat schody nahoru, potěšil se 
krásnou vyhlídkou na okolí a zbytek 

se občerstvil v přilehlé restauraci. 
Myslím si, že až na to počasí se zájezd 
vydařil a podle ohlasu se líbil. 

 Proto bych chtěla za všechny touto 
cestou poděkovat zastupitelům obce 
za poskytnutí fi nančního příspěvku 
na tento zájezd.

 Frková Jana
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ZŠ informuje SDH Janov

Školní rok 2015–2016 v janovské škole
Školní rok 2015-2016 ve škole začal v úterý 1. září 2015. Ve škole jsme přivítali deset prvňáčků. 
Popřát jim hodně úspěchů přišli také členky SPOZ, Svazu žen a starosta obce Janov nad Nisou. 
Celkem do školy nastoupilo 141 dětí.

Složení pedagogického sboru je 
následující: 1. třída – Mgr. Gabri-
ela Nováková, 2. třída – Mgr. Pavla 
Michková, 3. třída – Mgr. Lenka 
Vondrová, 4. třída – Mgr. Jana Gar-
čeková, 5. třída – Mgr. Kateřina Šípa-
lová, 6. třída – Mgr. Petra Davidová, 
7. třída – Mgr. Adam Kulich, 8. třída 

– Lukáš Blažej, 9. třída – Mgr. Petr 
Chlup. I v letošním školním roce 
máme zřízenu pozici asistenta peda-
goga v 5. třídě. Zástupce ředitele 
školy je Mgr. Hana Ticháková, školní-
kem Jaromír Janda. Zástupce ředitele 
školy pro mateřskou školu je Magda 
Svobodová, o děti v mateřské škole se 
starají paní učitelky Leona Králová, 
Eva Krejcarová a Andrea Lipšová, 
školnicí je Petra Medňanská. Vedoucí 
vychovatelkou ve školní družině je 
Alexandra Trojáková. Vedoucí škol-
ního stravování pro obě školská zaří-
zení je Renata Mádlová, kuchařky 
pro obě školní jídelny jsou Gabriela 
Kýčková Holá, Petra Šefrová a Dana 
Kuncová.

 V letošním školním roce probíhá 
celoroční projekt „ Náš kraj – téma 
voda“, do kterého jsou zapojeni 
všichni žáci v rámci jednotlivých 
předmětů. Děti budou i v letošním 
školním roce navštěvovat diva-
delní představení pro ně připravená 

v Městském divadle v Jablonci nad 
Nisou. Zúčastňují se sportovních 
akcí okresního a krajského formátu. 
Škola je zapojená do projektů Doto-
vané školní mléko a mléčné výrobky, 
Ovoce do škol a Zdravé zuby.

 Škola se zapojila také do projektu 
„Cesta objevů II“ v rámci Operačního 
programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost, který je zaměřen 
na rozvoj čtenářských a jazykových 
dovedností.

Od května do října letošního 
roku probíhala rekonstrukce mateř-
ské školy, proto došlo k několika 
změnám v umístění součástí příspěv-
kové organizace.

Od 1. září 2015 je školní družina 
v budově základní školy. Po rekon-
strukci keramické dílny (bývalý byt 
školníka) máme nové oddělení školní 
družiny a multifunkční třídu, ve 
které děti, navštěvující školní dru-
žinu, mají zájmové činnosti. Jídelna 
pro školní děti včetně nových šaten 
a sociálního zázemí je v přistavěné 
části mateřské školy. Pro žáky školy 
i děti mateřské školy se vaří v jedné, 
nové kuchyni. Od letošního školního 
roku nemá škola žádné školní zaří-
zení v budově dřívější školní dru-
žiny v Hraničné 247. V příštím roce 
se chceme zabývat úpravami ven-

kovních prostor a zahrady mateřské 
školy, plánujeme nové herní prvky na 
dolní zahradě u školky.

V sobotu 14. listopadu 2015 byl 
Den otevřených dveří v základní 
a mateřské škole u příležitostí výročí 
130 let od založení školy v Janově nad 
Nisou. Do školy se přišlo podívat víc 
jak sto hostů, v jednotlivých třídách 
pro ně byly nachystány ukázky učeb-
nic a učebních pomůcek, na inter-
aktivních tabulích běžely digitální 
učební materiály. Také mohli nahléd-
nout do kronik školy a na fotografiích 
viděli akce pořádané školou v posled-
ních pěti letech. Oslava výročí školy 
byla slavnostně zahájena hudebním 
vystoupením pana F. Lamače. Ve 
škole se sešli bývalí učitelé, ředitelé 
školy, bývalí žáci a veřejnost, kterou 
život školy zajímá.

Závěrem bych chtěla všechny 
pozvat na vystoupení školního 
pěveckého sboru v loučenském kos-
telíku první adventní neděli 29. listo-
padu 2015. 

Další informace a aktuální 
zprávy o škole naleznete na  

www.zsjanovjbc.com.

Mgr. Jana Tomešová, ředitelka školy

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

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 naposledy loučil, bylo před školními prázdninami a já Vás zval na akci 
s názvem Ukončení prázdnin s hasiči.

Snažili jsme se pro Vás připravit 
pestrý program a spoustu ukázek 
složek IZS, ale i Vězeňské služby, jejíž 
členové dorazili jako vždy se služeb-
ními psovody a ukázali jak služební 
kynologii, tak i vyhledávání omam-
ných látek. Dále zde byli k vidění hasiči, 
záchranná služba, potápěči a další. 
Zlatým hřebem celého programu byla 
dynamická ukázka práce Vězeňské 
služby České republiky, a to eskorta 
zvláště nebezpečné osoby. I přes 
velkou četnost takovýchto akcí jste 
nám zachovali přízeň a přišli jste za 
námi na Berkovku, za což Vám děku-
jeme a slibujeme, že se budeme snažit 
o zpestření programu. Poslední akcí, 
na které jsme se aktivně podíleli, byl 
závod Janovských 11 a 19 km.

V uplynulém období jsme měli 
také několik výjezdů. K naší radosti se 
nejednalo o závažné události. Z mého 
pohledu byl rok 2015 velice těžkým, 
složitým, ale hlavně hektickým. Byť 
to tak na první pohled nevypadá, byl 
i pestrý na výjezdy. Naše jednotka 
zasahovala u požárů, popadaných 
stromů, odčerpávali jsme vodu z neby-
tových prostor. Pátralo se také po 
pohřešovaných osobách. Zúčastnili 
jsme se cvičení s názvem Kristiánov 
2015. Jednalo se o požár rekreačního 
zařízení v těžce přístupné lokalitě a se 
špatnými povětrnostními podmín-
kami. Takže je skutečně vidět, že co se 
týče výjezdů, nejednalo se o klidný rok. 
Po všech těchto událostech jsem neza-

znamenal negativních připomínek ze 
strany vedení obce ani ze strany HZS.

Samostatnou kapitolu bych rád 
věnoval našemu sportovnímu týmu. 
Minulý rok jsem končil blok o spor-
ťácích ,,Více srdíčka a méně nervů!!!''. 
I přesto, že tým trpěl nedostatkem členů, 
dařilo se mu dosahovat velice dobrých 
výsledků. Tři závody před koncem byla 
situace doslova dramatická. A v tom 
přišel velký zázrak jménem Ondřej 
Masopust, který o požárním sportu 
nevěděl vůbec nic. Prostě se převlékl 
a po krátkém školení šel na start a bylo 
to dobré. Co dobré, bylo to výborné, 
protože si přivezl z prvních závodů stří-
brnou medaili. A s tímto objevem roku 
si naši borci vystřihli osobní rekord 
v čase 19:63. Po pěti letech se podařilo 
to, co se Janovským hasičům historicky 
nepodařilo nikdy. Na slavnostním 
vyhlášení FNC, které se konalo v Čisté 
u Mladé Boleslavi, byl v kategorii PS-12 
Ondřej Masopust vyhlášen nerychlej-
ším proudařem, náš útok byl vyhlášen 
jako nejrychlejší a to nejhlavnější je cel-
kové prvenství v této kategorii. Musím 
zde zmínit také osmého člena tohoto 
týmu a tím je Petr Vittek. Bez jeho 
srdeční podpory by to nebylo jistě ono 
a dovolím si říci, že ty si to zlato Peťáku 
právem zasluhuješ také.

Přijměte prosím velké poděkování 
za šíření dobrého jména naší jednotky 
a zároveň dobrou prezentaci naší obce.

Myslím si osobně, že je mou povin-
ností poděkovat všem členům našeho 

sboru a toto je ten správný okamžik. 
Děkuji za obětavou práci a to nejenom 
při samotných výjezdech, ale i napří-
klad při úklidu místních komunikací, 
vyřezávání nebezpečně vzrostlých 
stromů a údržbě zeleně. V letošním 
roce probíhala velká rekonstrukce MŠ. 
Hasiči se velkou měrou aktivně podí-
leli na stěhování nábytku a technologií 
pro vaření. V neposlední řadě proře-
zali zeleň a posekali trávník. A proč 
ne. Kdo ví, možná z malých Janováků 
vyrostou také hasiči. Tak proč nejít 
příkladem právě těm nejmenším. Je 
nutno podotknout, že naši členové 
vše dělají bez jakéhokoliv nároku na 
finanční odměnu a na úkor svého 
osobního volna, za což jim patří velké  
poděkování.

Protože se blíží čas vánoc a Nový 
rok, tak mi na závěr dovolte, abych 
Vám všem jménem hasičů popřál 
klidné prožití právě těchto 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 2016 v žádném případě 
nepotřebovali pomoc složek IZS.

S pozdravem 
Radek NAGY, Jitka NAGYOVÁ 
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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 

Postřehy Obecní policie: červen – listopad 2015
S krásně barevným podzimem Vás opět zdravíme ze služebny Obecní policie. Zavzpomínáme-li na letošní 
červen, kdy jsme se těšili na teplo, však netušíc jaké o prázdninách přijde peklo, soucítíme s Vámi, kdož do 
vyschlých studen smutně hledí… Klima nám tu připravilo tedy pěknou patálii s vodou, vezmeme-li v úvahu, 
že žijeme v oblasti, která se nazývá územím přirozené akumulace vod.

Ale přejděme k červnovým událos-
tem, které stojí za zmínku. Ta první se 
týká také tekutiny. 8. června byla nahlá-
šena olejová skvrna na silnici na Velký 
Semerink. Nešlo o nějaký únik z jedou-
cího auta, ale o skvrnu rozlitou na místě. 
Jako vždy jsme na místě řídili dopravu, 
než hasiči olej zlikvidovali. Zajímavé 
však je, že oznamovatel je hasičům 
znám jako žhář z Jablonce, který rád 
zapaluje odpadkové koše, kontejnery, 
klestí apod., a zrovna tou dobou praco-
val na Semerinku na jedné chalupě…

Poprvé, co zde sloužíme, se někdo 
vloupal do Liščí Farmy v Loučné. V cha-
lupě zloději způsobili značný nepořádek, 
odnesli spoustu věcí a další si připravili 
na příští návštěvu, ke které skutečně po 
nějakém čase došlo, ale majitelé si objekt 
zajistili tak, že tato návštěva zlodějů 
byla neúspěšná.

27. června – Janovský Jarmark – 
z našeho pohledu se nestala žádná 
nepříjemná událost, která by narušila 
chod akce a zábavu, až na odpole-
dní déšť. Mnoho návštěvníků se však 
nevzdalo a počkalo si na svou kapelu, 
a nakonec i na konec deště.

29. června byly nalezeny registrační 
značky z vozidla, u kterých bylo zjiš-
těno, že pochází z odcizeného vozidla 
ve Mšeně. Navíc čerstvě probuzený 
majitel odjezd svého auta ten den kolem 
4. hodiny ranní viděl. Ve stejný den 
další majitel auta ohlásil krádež dalších 
RZ v Bedřichově. Tušili jsme možnou 
souvislost a po okamžité součinnosti 
s PČR bylo odcizené vozidlo nalezeno 
odstavené v Liberci, samozřejmě na 
druhých RZ. 

V průběhu června a července byla 
v našem rajonu odcizena dvě vozidla – 
Škoda Octavia a Superb.

Naše prázdninové služby byly 
z velké části orientované na pěší zóny 
v oblasti Hrabětic, Královky a dále 
v okolí Nové Louky a Černé Nisy, kde 
neukáznění návštěvníci, řidiči, způso-
bovali dopravní kolapsy a devastaci pří-
rody porušováním a ignorací doprav-
ního značení. Zejména v oblasti Černé 
Nisy sehrály velkou roli nevhodné 
články a informace na internetu, které 
způsobily obrovský příliv turistů na 
určitá místa, kde nyní dochází k nebý-
vale rychlé devastaci a likvidaci krás-

ných koutů přírody. Tento bezmyšlen-
kový lidský omyl, či pomstu kohosi, se 
teď s námi snaží řešit Správa CHKO 
Jizerských hor a LČR.

5. srpna jsme obdrželi oznámení 
o opilci s velkým nožem, který v Janově 
v jednom nájemním domě vyhrožuje 
sousedům zabitím, a navíc prořízl na 
cizím autě pneumatiku. Jeho nebez-
pečné počínání skončilo cvaknutím 
pout a odvozem do cely. Dále obvině-
ním… a ještě se zpět do Janova nevrátil 
a doufáme, že dlouho nevrátí!

Během srpna a září došlo k vloupání 
do pěti chalup v oblasti hrabětické louky 
a Tanvaldské ulice. Hubený pachatel 
vzácně nebyl ničitel. Do objektů se vět-
šinou dostal rozbitím či vypáčením 
dosti malých okének. Zde ukradl jídlo 
a starožitnosti na prodej, které v batohu 
odnesl. Naposled však na místě nechal 
spoustu cenných věcí a ukradl horské 
kolo v hodnotě 30 000 Kč. S policií ČR 
byly zajištěny možné stopy pachatele, 
a my jsme se pustili do zvýšeného hlíd-
kování v této oblasti, ve dne i v noci.

Naše víkendové služby v těchto 
měsících, kromě usměrňování a řešení 
dopravy v nejvíce navštěvovaných 
oblastech našeho rajonu, byly jako vždy 
směřovány k zajištění akcí jako je Mari-
ánská pouť na Kristiánově, Jizerská 50 
běh, Decatlon Cup, Vejšlapy, Author 
Cup a mnoho dalších.

Na základě stížností jsme v říjnu 
v oblasti Hrabětic – přes Královku 

s dopravní policií měřili rychlost vozi-
del v pěší zóně. Pohybuje se zde mnoho 
pěších turistů a dětí, a někteří řidiči 
mívají „těžkou nohu“.

Nová pěkná silnice z Bedřichova 
do Hrabětic začíná lákat rychlé noční 
jezdce. Zrovna nedávno zde byly spat-
řeny tři vozidla BMW, jejichž řidiči si 
zde zkoušeli své řidičské schopnosti. 
Pletení si tohoto úseku se závodní 
dráhou tedy opět povede ke spolupráci 
s dopravní policií a měřením!

5. října jste nám oznámili dva muže 
s vozidlem a vlekem, kteří na Velkém 
Semerinku u jedné chalupy naložili 
traverzy. Po chvíli si již naše hlídka opi-
sovala jejich údaje! Samozřejmě, že oba 
jsou v policejních kruzích dobře známí. 
Jejich nynější používané auto je modrá 
Škoda Felicia Pickup s bílou nástavbou 
a dvounápravový stříbrný vlek. Popis 
tohoto vozidla s netypickým vlekem 
nám byl hlášen již nedávno, v oblasti 
Janova a pod Slovankou, kde se reno-
vují objekty. Tedy spousta materiálu 
k odcizení.

Počasí je poměrně teplé a proto díky 
této přízni klimatu lze na Vašich obyd-
lích vykonat ještě mnoho práce. Buďte 
obezřetní a nedovolte takovýmto nene-
chavcům Vaše plány před zimou zhatit. 
Rádi Vám v tomto budeme nápomocni.

S listopadovým větrem, co očesává 
barevné stromy kolem nás, se s Vámi 
prozatím loučí vaši strážníci 

Vráťa a Aleš. 

Janovská o.p.s.

Janovská sokolovna  

Tímto článkem Vás chci informovat o dění ve sportovním areálu Janovská sokolovna v průběhu roku 
2015. Kromě běžných činností jsme pracovali také na 2 větších akcích, konkrétně na rekonstrukci 
topného systému a na výstavbě čističky odpadních vod.

Začalo se v únoru 2015, kdy na 
popud JANOVSKÉ o.p.s. vznikla pra-
covní skupina složená ze zástupců 
obce, TJ Sokol a o.p.s. Skupina se shodla 
na následujícím:
1)  Petr Mlejnek zajistí vypracování 

dokumentace k výstavbě čističky 
odpadních vod. Náklady na pro-
jektovou dokumentaci uhradí TJ 
Sokol Janov nad Nisou. Po odsou-
hlasení tohoto technického řešení 
vodoprávním úřadem v Jablonci 
n. N. předloží TJ Sokol na nejbliž-
ším možném zasedání ZO žádost 
o financování této akce obcí Janov 
nad Nisou.

2) Petr Mlejnek zajistí realizaci.
3)  V případě rekonstrukce topení 

a výměny kotle se bude postupovat 
stejným způsobem.

Vše zdárně proběhlo a obec 
poskytla příspěvek na rekonstrukci 
topení a čističku odpadních vod. Obě 
akce jsou nyní před dokončením a již 
teď je jasné, že se značně zvýší kvalita 
zázemí  pro sportovce a děti z janovské 
ZŠ, které docházejí do sokolovny na 
hodiny tělocviku. 

JANOVSKÁ o.p.s. opravila šatny, 
jejichž součástí jsou i moderní sprchy. 
Renovovali jsme všechny dveře v pří-

zemí budovy a zapracovali i na okolí 
sokolovny - oprava zábradlí, instalace 
laviček u fotbalového hřiště a antuky, 
dřevěných schodů k antuce, odstranění 
náletů a úprava zadní části pozemku 
u sokolovny.

V nejbližší době vyměníme boční 
vchodové dveře do klubovny a od 
ledna do dubna 2016 proběhne oprava 
sociálních zařízení v přízemí a snad 
i v patře. Tak bude možné oddělit 
sociální zařízení pro sportovce a uby-
tované, spokojené budou obě strany 
a podstatně se zlepší úroveň nabíze-
ného ubytování. Zvýšení tržeb z uby-
tovny je velmi žádoucí proto, aby byl 
dostatek financí na nutné opravy 
budovy a další modernizaci areálu. 
Když vše půjde podle našich představ, 
do tří až čtyř let by mohla být hotová 
výměna oken, oprava fasády, střechy 
a rozšíření sportovních možností.

Rekonstrukce topného systému 
v tak krátké době a za provozu byla 
vcelku náročným úkolem, všem 
zúčastněným děkuji!  Na realizaci se 
podíleli: topenářské práce Aquamont 
M. Lepeška, zednické práce J. Štefán a J. 
Sodomka, elektro M. Beneš a V. Ulrich, 
zemní práce J. Groh, kominické práce P. 
Pilz, zámečnické práce L. Pavelka, dík 
patří také L. Blehovi za pomoc a koor-

dinaci, R. Jelínkovi za TJ Sokol Janov za 
podporu a zpracování žádosti o dotaci 
a samozřejmě starostovi D. Davidovi, 
zastupitelům obce a tedy všem Janová-
kům za poskytnutí dotace. 

Přijďte se do sokolovny podívat  
a nejlépe si i zasportovat :-)

Petr Mlejnek, 
ředitel JANOVSKÁ o.p.s.

blýská se na lepší časy 
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Motto: „Cokoliv děláš, dělej s rozumem...“
1. Kino

Svůj příspěvek začínám tímto 
mottem, protože po uskutečněné pro-
hlídce budovy kina mne pohltil smutek. 
Pamatuji si, že tento objekt pro nás 
v mládí znamenal promítání fi lmů 
a školní vystoupení pro veřejnost, na 
které jsme se vždy hrozně těšili. Nevím 
a nechci kritizovat, jestli muselo dojít 
k takovému zničení. Ale dost vzpo-
mínek a moje otázka je jen jediná – co 
s tím dál?

Obracím se na Vás, občany Janova 
nad Nisou, abyste nám pomohli najít 
řešení. Jak mi bylo řečeno, máme plán 
rozvoje obce, ale způsob jeho napl-
nění záleží jen na nás. Myslím, že není 
správné staré věci, které byly v určité 
době moderní a měly svoji funkčnost, 
jen tak zbourat, jak si myslí nejmeno-
vaní naši zastupitelé. Vše by se muselo 
řádně vyčíslit, kolik stojí likvidace 
a následné vybudování něčeho nového 
a jestli by nebylo lepší využít těchto 
peněz na záchranu kousku naší historie. 

Budova není v tak špatném stavu, 
aby ji nešlo zachovat, a v části, kde 
bydlel pan Budský, vybudovat tři byty. 
V prostoru hlediště by bylo možné 
vytvořit něco, co by se dalo využít 
k různým volnočasovým aktivitám 
a co by přineslo další rozvoj a reklamu 
Janovu nad Nisou. Při procházení 
budovy mě napadlo, že uvedené pro-
story by se daly využít k různým pod-
nikatelským aktivitám i v oblasti služeb. 
Může zde být místo pro kosmetiku, 
pedikúru, solárko či rehabilitaci. Větší 
prostory lze využít např. pro vybudo-
vání lezecké arény (MAKAK v Jab-
lonci nad Nisou je velice navštěvovaný) 
anebo vybudování střelnice. Zadní 
část budovy lze propojit můstkem přes 
potok s cyklostezkou spojující Janov 
s Jabloncem, která je do budoucna 

naplánovaná. Dále zde vidím možnost 
provozovat kavárnu, cukrárnu nebo 
čajovnu, sklad léčivých čajů z Peru nebo 
třeba pražírnu kávy. Bylo by to místo, 
kde by se každý cyklista i chodec mohl 
zastavit. Mohla by tu být také půjčovna 
koloběžek a elektrokol. 

Iniciativě se meze nekladou, tímto 
jsem pouze chtěla nastínit, k čemu 
všemu by tato budova mohla sloužit. 
Vytvořila by se další pracovní místa 
a obec by z pronájmu těchto prostor 
plynuly nějaké fi nanční prostředky. 
Budu ráda, podělíte-li se s námi o Vaše 
nápady a náměty.

2. Družina
Jednoho dne se na mne obrátila 

paní J. Frková s poznámkou, že jsme 
v naší volební kampani slibovali udělat 
něco pro důchodce, a nápadem využít 
k tomu budovu bývalé družiny. Nej-
dříve se mi tato představa moc nezdála, 
protože uvedená budova mi nepřipa-
dala k těmto účelům vhodná. Začala 
jsem o tom ale přemýšlet a musím říci, 
že přebudování na dům s pečovatel-
skou službou není špatný nápad. 

Dům je v hezkém, klidném místě 
nedaleko centra obce. Menší tělocvična, 
která je součásti objektu, by mohla přes 
den sloužit pro rehabilitaci seniorů a ve 
večerních hodinách i pro cvičení jiných 
menších skupin. Výhoda místa je také 
v tom, že v blízké kuchyni v mateřské 
školce by bylo možné zajistit pro seni-
ory obědy, eventuelně s donáškou jídla 
až do domu. 

Konečně bychom mohli pro naše 
seniory vytvořit plnohodnotný sociální 
program. V současné době do sociál-
ního programu patří to, že má obec 
uzavřenou smlouvu na poskytování 
odlehčovacích služeb (Centrum soci-
álních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.) 

a činnost SPOZ. Na základě žádosti 
a po písemném souhlasu obce Janov 
nad Nisou se může o tuto odlehčovací 
službu požádat, ale pouze za předpo-
kladu, že to umožní kapacita poskyto-
vatele. 

Když bude senior, občan Janova nad 
Nisou, potřebovat intenzivnější péči, 
bude se muset přestěhovat do domu 
s pečovatelskou službou v Jablonci nad 
Nisou. V „Metodice schválené usnese-
ním Rady města č. 292/2012 pro pro-
nájem bytů zvláštního určení pro seni-
ory a osoby se zdravotním postižením 
(tedy domy s pečovatelskou službou), 
které jsou ve vlastnictví statutárního 
města Jablonce nad Nisou“, se píše, že 
občan musí mít trvalý pobyt na území 
statutárního města Jablonec nad Nisou, 
který není pouze pobytem formálním 
a trvá min. 1 rok před předložením 
žádosti. V případě, že žadatel nemá 
trvalé bydliště v Jablonci nad Nisou, 
musí zaplatit fi nanční příspěvek městu 
Jablonec nad Nisou ve výši 50.000 Kč 
na náklady spojené se správou bytů 
zvláštního určení. Zpětná vazba na 
tuto skutečnost od naší obce zatím není, 
změnu v přístupu k našim občanům se 
budu snažit pro Vás prosadit. 

S vědomím výše zmíněného je 
zcela na místě uvažovat o přebudování 
družiny na byty zvláštního určení pro 
seniory a osoby se zdravotním posti-
žením, kde je plně zachován statut 
nájemního bydlení, Rozdíl těchto bytů 
od běžného bydlení je v tom, že sou-
středění v jednom domě a na jednom 
místě usnadňuje poskytování a doručo-
vání sociálních služeb a také dává větší 
pocit jistoty a bezpečí nájemníkům se 
sníženou soběstačností při zachování 
jejich plné svobody a odpovědnosti. 
Myslím si, že občané Janova nad Nisou, 
kteří zde zestárnou, si takovou možnost 
zaslouží. 

Pokud se vám toto řešení líbí, nebo 
byste měli jiný nápad, dejte nám vědět. 

Své názory, náměty a návrhy 
na využití budovy kina a družiny 
prosím zašlete na email prolepsijanov@
centrum.cz nebo vhoďte v papírové 
podobě do krabice, která bude umís-
těna v samoobsluze a na poště. 

Děkuji vám předem, těšíme se na 
Vaše podněty. 

Mgr. Marie Bürgerová
Pro lepší Janov

Janovských 11 a 19 km

Pochvalu si zaslouží nejen krásné 
počasí, ale hlavně široká řada pořada-
telů a sponzorů. I díky nim se letos do 

Již tradičně poslední říjnovou sobotu, 31. 10. 2015, se konal za podpory 
obce Janov nad Nisou a Libereckého kraje 40. ročník běhu a turistického 
pochodu ELEVEN Janovských 11 a 19 km ČSOB. 

Lyžařská výstava s dalšími výjimečnými exponáty
Za značné podpory obce probíhal u nás v Janově n/N ve dnech 28. 10. – 3. 11. 2015 v bývalém kulturním domě 
druhý ročník Lyžařské výstavy. I když se výstava znovu zaměřila především na běžecké lyžování, nabídla 
návštěvníkům oproti loňskému roku mnoho dalších zajímavých exponátů. Navíc byla doplněna o část, která 
se věnovala čtyřicetileté tradici běhu Janovských 11 a 19 km.

Fotografi e autorů Josefa Stránského 
a Jaroslava Poloprutského byly dopl-
něny dalšími a k dokreslení pováleč-
ného období byly využity kromě řady 
medailí i tehdejší časopisy Lyžařství.

K nejzajímavějšímu, co mohli letos 
návštěvníci na výstavě vidět, patřila 
určitě bohatá sbírka nejcennějších 
medailí mistra světa v běhu na lyžích 
na 50 km Martina Koukala. Kromě 
medailí z mistrovství světa a světo-
vých pohárů byla vystavena i jeho nád-
herná neobvyklá medaile ze Zimních 
olympijských her ve Vancouveru, která 
vážila více než půl kilogramu. Jablo-
necká rodačka Kateřina Smutná zase 
poskytla medaili z letošního celkového 
vítězství v seriálu dálkových běhů 
Swix Ski Classics a skleněný pohár za 
vítězství v Jizerské padesátce.

K výzdobě výstavy opět přispěly 
děti z naší základní školy a na základě 

hlasování byly rozdány ceny třinácti 
dětem. Spolupráce našeho spolku 
s janovskou školou tak po jarním Kví-
zovém běhu nadále úspěšně pokračuje.

Své místo měli na výstavě i další 
naši „Janováci“, ať už jde o děti z lyžař-
ského oddílu Ski Janov-Bedřichov 
nebo chlapíci ze skútru, kteří hrají 
důležitou roli při přenosech z lyžař-
ských dálkových běhů jdoucích do 15 
zemí po celém světě. Kromě vedení 
obce bychom chtěli poděkovat i těm 
bezejmenným, kteří se podíleli na 
zabezpečení výstavy a montáži vitrín. 
Především fi rma MH  - protect při-
spěla k nezbytnému elektronickému 
zajištění exponátů, které bychom jinak 
těžko mohli veřejnosti ukázat.

Výstavu shlédlo asi 460 návštěv-
níků, mezi nimiž byly i známé spor-
tovní osobnosti, například olympijská 
medailistka Helena Balatková-Šiko-

lová, Kateřina Smutná nebo biatlo-
nistka Veronika Vítková. Uvítali jsme 
také trenérské legendy, některé z nich 
i se svými svěřenci. Očekávali jsme 
však, že přijde o něco více „domácích 
Janováků“. I když šlo o výstavu lyžař-
skou, určitě byla zajímavá i pro příz-
nivce jiných sportů či pro ty, kteří se 
jinak o sport příliš nezajímají. Byla 
to výjimečná příležitost vidět vzácné 
medaile na vlastní oči anebo nostal-
gicky zavzpomínat prohlížením foto-
grafi í a novinových ústřižků v albech 
jednoho ze zakladatelů Janovské jede-
náctky Vráti Zajíčka, dokumentujících 
úctyhodných 40 let tradice v naší obci. 
Nejspíš je to výzva pro náš spolek, aby-
chom příště lépe a konkrétněji informo-
vali o tom, co mohou lidé při návštěvě 
námi pořádaných akcích očekávat.

Za spolek Česká lyžařská společnost o. s.
Ivana Zelenková

Zamyšlení Sport v Janově

závodu přihlásil rekordní počet startu-
jících. Pod dohledem předsedy závodu 
Vratislava Zajíčka byly připraveny tratě 

2, 6, 11 a 19 km, 2 km handicapovaných 
a novinkou bylo zařazení stále více 
oblíbeného Canicrossu na 6 a 19 km. 

Poděkování patří také Janovské 
sokolovně a jejímu provozovateli Janov-
ské o.p.s za nově vybudované zázemí, 
které závodníci hojně využívali. 

Letošní ročník byl pro nás výji-
mečný svou „40“ na začátku, vše má 
však svoje „ale“. Předseda spolku 
Janovských 11 a 19 km Vráťa Zajíček 
se rozhodl předat svoje žezlo mladším, 
jak veřejně oznámil v rozhovoru pro 
Českou televizi. Tímto veřejně děku-
jeme za důvěru a budeme usilovně pra-
covat na tom, aby tato sportovní akce 
i nadále rostla, rozvíjela se a domů se 
z ní vraceli spokojení závodníci a hrdí 
pořadatelé. 

Budeme se těšit poslední říjnovou 
sobotu v roce 2016.

Organizační tým 
Janovských 11 a 19 km

www.11a19.cz
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CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI
(školní rok 2015/2016)

Janov nad Nisou
(tělocvična v bývalé družině, Hraničná č.p. 247)

Nezaháleli jsme ani o letních prázdninách 
a několikrát jsme si zacvičili  

na louce nad Janovem.

Zveme všechny janovské děti, ať si s námi  
přijdou zaskotačit a pohrát do tělocvičny.

 µ  hravou formou s říkankami, 
písničkami a dobrou náladou

 µ  vhodné pro děti ve věku  
cca 1 – 4 roky

 µ  cena za 1 lekci 20 Kč,  
přezůvky s sebou

každou středu  
8.30 – 9.30 hod.


