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Informace pro občany

Po půl roce se opět setkáváme u Zpravodaje janovské 
radnice. Přináším Vám proto přehled nejdůležitějších 
usnesení od prosince 2015 do května 2016.

 • �Na�prosincovém� jednání�ZO�byly�usnesením�č.�83� schvá-
leny�termíny�řádného�jednání�ZO�na�první�pololetí�roku�
2016.�

 • �Usnesením�č.�89/2015�ZO�schválilo�rozpočtový�výhled�na�
roky�2015–2020.�

 • �Rozpočtové�provizorium�ve�výši�1/12�roku�2015�na�krytí�
nejnutnějších� výdajů� do� schválení� rozpočtu� na� rok� 2016�
bylo�schváleno�usnesením�č.�90/2015.�

 • �Usnesením�č.�92/2015�vzalo�ZO�na�vědomí�zprávu�pořizo-
vatele�Územního�plánu�Janov�n.�N.�o�dalším�postupu�při�
jeho�pořizování.�

 • �3.� komunitní� plán� sociálních� a� souvisejících� služeb� Jab-
lonecka� na� období� 2016–2019� schválilo� ZO� usnesením�
č.�93/2015.�

 • �Usnesení�č.�94/2015�k�němu�schvaluje�Akční�plán�na�rok�
2016.�

 • �Na� 1.� jednání� ZO� v� roce� 2016� usnesením� č.� 1/2016� byla�
schválena� Dohoda� o� narovnání� mezi� Obcí� Janov� nad�
Nisou�a�Severočeskými�vodovody�a�kanalizacemi,�a.s.�

 • �Usnesení�č.�2/2016�–�ZO�schvaluje�schodkový�rozpočet�s�tím,�
že� záporné� saldo� hospodaření� ve� výši� 12.201.686,64�Kč�
dorovná� zapojením� položky� 8115� stav� finančních� pro-
středků�z�minulých�let.�Konečná�výše�rozpočtu�obce�pro�
rok�2016�je�na�příjmech�i�výdajích�29.765.086,64�Kč.�

 • �Usnesením� č.� 8/2016� ZO� schválilo� „� Pravidla� pro� posky-
tování� finančních� příspěvků� z� rozpočtu� obce� Janov� nad�
Nisou�2016�–�projekty“.�

 • �ZO�schvaluje�podmínky�a�vyhlášení�programu�k�předklá-
dání�žádostí�o�dotaci�včetně�povinných�příloh�k�předklá-
dání�žádosti�na�rok�2016�–�Volnočasové�aktivity�v�Janově�
nad�Nisou�2016�s�předpokládanou�částkou�k�rozdělení�ve�
výši�90.000,-�Kč�usnesením�č.�9/2016.�

 • �Smlouvu� o� spolupráci� při� zajištění� dopravní� obslužnosti�
Libereckého� kraje� pro� rok� 2016� č.� OLP/2566/2015� mezi�
Obcí�Janov�nad�Nisou�a�Libereckým�krajem�schválilo�ZO�
usnesením�č.�10/2016.�

 • �Na� 2.� zasedání� ZO� 24.2.2016� byly� usnesením� č.� 14/2016�
schváleny�náklady�na�vodné�a�stočné�v�roce�2015�a�následně�
usnesením�15/2016�ZO�schválilo�cenu�vodného�–�69,23�Kč�
s�DPH�a�stočného�–�50,04�Kč�s�DPH�pro�rok�2016.�

 • �Zastupitelstvo� obce� schválilo� „Pravidla� pro� poskytování�
finančních� příspěvků� z� rozpočtu� obce� Janov� nad� Nisou�
2016�–�příspěvky“�usnesením�č.�16/2016.�Následně�usnese-
ním�č.�17/2016�schválilo�podmínky�a�vyhlášení�programu�
k�předkládání�žádosti�o�příspěvek�včetně�povinných�příloh�
k�předkládání�žádosti�na�rok�2016�„Podpora�činnosti�NNO�
v�Janově�nad�Nisou�2016“�s�předpokládanou�částkou�k�roz-
dělení�ve�výši�80.000,-�Kč.�

 • �30.�března�2016�usnesením�č.�23/2016�ZO�schválilo�podání�
žádosti� pod� názvem� „Oprava� místní� a� účelové� komuni-
kace� v� Janově� nad� Nisou“� do� Dotačního� fondu� Liberec-
kého� kraje,� program� 2.1� –� Program� obnovy� venkova� ve�
výši�300.000,-�Kč.�Vlastní�podíl�bude�hrazen�z�prostředků�
rozpočtu�roku�2016,�kde�je�s�opravou�počítáno�v�paragrafu�
2212�Silnice.�

 • �Usnesením� č.� 24/2016� ZO� rozhodlo� o� poskytnutí� účelové�
neinvestiční�dotace�z�rozpočtu�obce�v�rámci�dotačního�pro-
gramu�Volnočasové�aktivity�v�Janově�n.�N.�2016�níže�uvede-
ným�žadatelům�a�schválilo�vzor�smlouvy�o�poskytnutí�této�
dotace�mezi�Obcí�Janov�nad�Nisou�a�těmito�žadateli.�

ŽADATEL PROJEKT VÝŠE 
PODPORY

Spolek přátel obce 
Janov n. N.

Loučenský advent 10.000 Kč

Muzeum skla  
a bižuterie

Mariánská sklářská pouť 4.690 Kč

Michal Surkov Čarodějnice 8.000 Kč
Eva Kořánová Promítání a povídání 2.640 Kč
Josef Hanzlovič Petangový turnaj 9.016 Kč

Informace ze Zastupitelstva

Zpravodaj janovské radnice, povoleno MK ČR E 17716, vydává Obec Janov nad Nisou, červen 2016, náklad 200 ks, výtisk zdarma, členové 
redakční rady a redaktoři: Renata Mádlová, Mgr. Jana Tomešová, Michal Surkov. Kontakt: podatelna@janov-n-n.cz.  Tiskne Jan Macek a Pavel 
Kusala, www.tiskem.cz

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jaro je opět v  plném proudu a  léto už stojí za dveřmi. 
Počasí je zatím dost nestálé, ale doufejme, že se v příštích 
dnech umoudří. Na sobotu 25. června je připraven dnes 
již tradiční janovský jarmark, tak snad nezmokneme. 

V�těchto�dnech�panuje�v�obci�čilý�stavební�ruch.�Z�podně-
tu�zastupitelů�a�komise�péče�o�krajinu�byla�zahájena�úprava�
parkového�prostranství�před�radnicí�a�rekonstruují�se�dřevě-
né�herní�prvky�na�dětském�hřišti�na�Berkově�louce.�Zároveň�
probíhá�oprava�mostu�poblíž�vjezdu�na�Berkovu�louku,�kte-
rý�se�ocitl�v�havarijním�stavu,�a�oprava�další�části�hřbitovní�

zdi.�Z�dalších�plánovaných�investic�bych�rád�zmínil�opravu�
místní�a�účelové�komunikace�v�Hraničné,�okolo�staré�školy.

V� posledním� zpravodaji� bylo� nadneseno� téma� dalšího�
využití� budovy� bývalé� družiny.� Z� diskuzí� o� jejím�dalším�
využití�vzešlo�rozhodnutí�upravit�původní�prostory�školní�
jídelny�a�družiny�na�další�tři�byty,�z�toho�jeden�–�bezbariéro-
vý.�Objekt�tedy�zůstane�i�nadále�v�majetku�obce,�což�umožní�
využívat�malou�tělocvičnu,�která�se�zde�nachází,�v�nezměně-
ném�režimu.

Rád�bych�ještě�dopředu�poděkoval�všem�dobrovolníkům�
za� účast� na� uspořádání� nadcházejícího� jarmarku.� A� také�
bych�rád�poděkoval�panu�Michalu�Surkovovi�a�našim�hasi-
čům�za�přípravu�letošního�pálení�čarodějnic,�které�nepřeka-
zilo�ani�deštivé�počasí.

Daniel David
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 • 27.�4.�2016�ZO�rozhodlo�usnesením�č.�25/2016�o�poskytnutí�
účelové�neinvestiční�dotace�z� rozpočtu�obce�v� rámci�dotač-
ního� programu� Volnočasové� aktivity� v� Janově� nad� Nisou�
2016�níže�uvedeným�žadatelům�o�dotaci�na�projekt�a�zároveň�
schválilo�vzor�smlouvy�mezi�Obcí�a�těmito�žadateli.

ŽADATEL SÍDLO IČ PROJEKT VÝŠE 
PODPORY

TJ Sokol 
Janov n.N.

Janov n.N. 
504

44223692 Turnaj přá-
telství

2.490 Kč

TJ Sokol 
Janov n.N.

Janov n.N. 
504

44223692 Silvestrovský 
turnaj

2.760 Kč

TJ Sokol 
Janov n.N.

Janov n.N. 
504

44223692 Janov OPEN 4.150  Kč 

Janov-
ských 11 
a 19 km

Janov n.N. 
535

22608737 11 a 19 km 
,běh a turis-
tický pochod

14.400 Kč

TJ Sokol 
Janov n.N.

Janov n.N. 
504

44223692 Volejbalový 
ples

6.640 Kč

 • �Usnesení�č.�26/2016�–�ZO�rozhoduje�o�poskytnutí�účelové�
dotace�z�rozpočtu�obce�v�rámci�dotačního�programu�Pod-
pora�činnosti�NNO�v�Janově�n.�N.�2016�a�zároveň�schvaluje�
vzor� smlouvy�po�skytnutí�dotace�níže�uvedeným�žadate-
lům.�

ŽADATEL POČET ČLENŮ VÝŠE PODPORY
TJ Sokol Janov 122 30.000 Kč
Lyžařská společnost 14 3.000 Kč
Český svaz žen 35 8.000 Kč
Spolek přátel Janova 9 2.500 Kč
Janovských 11 a 19 km 7 2.500 Kč
SKI Janov - Bedřichov 53 15.000 Kč
Školní sportovní klub 51 15.000 Kč

 
 • Usnesením�č.�30/2016�ZO�schválilo�účetní�závěrku�příspěv-
kové�organizace�Základní�škola�a�Mateřská�škola�Janov�nad�
Nisou�za�rok�2015.�
 • �Výsledek� jejího� hospodaření� ZO� schválilo� usnesením�
č.�31/2016.� Zároveň� souhlasilo� s� převedením� zlepšeného�
výsledku� hospodaření� ve� výši� +16.217,43� Kč� do� rezerv-
ního� fondu� školy� a� nařídilo� příspěvkové� organizaci� pře-
vedení�částky�+80.571,-�Kč�/snížené�výdaje�za�mandatorní�
položky/�zřizovateli�školy.�

 • �Usnesením�č.�32/2016�nařídilo�ZO�příspěvkové�organizaci�
Základní� škola� a� Mateřská� škola� Janov� nad� Nisou� pře-
vedení� částky� 15.996,-� Kč� /odpisy/� z� fondu� reprodukce�
majetku�zřizovateli�školy.

 • �Dodatek� č.� 2� o� uzavírání� smluv�mezi� podnikateli� a� obcí�
Janov� nad� Nisou� ke� smlouvě� o� zajištění� provozu� sys-
tému�shromažďování�sběru,�přepravy,�třídění,�využívání�
a� odstraňování� komunálních� odpadů� schválilo�ZO�usne-
sením�č.35/2016.�Zároveň�k�tomu�dodatku�schválilo�ceník.�

 • �25.�května�se�konalo�5.�jednání�ZO.�Usnesením�č.�36/2016�
ZO�Schvaluje�Závěrečný�účet�obce�Janov�nad�Nisou�za�rok�
2015�spolu�se�Zprávou�o�výsledku�přezkoumání�hospoda-
ření�obce�za�rok�2015�bez�výhrad�a�zároveň�bere�na�vědomí,�
že�nebyly�zjištěny�žádné�závažné�chyby.�

 • �Účetní� závěrku� k� 31.�12.�2015� schválilo� ZO� usnesením�
č.�37/2016.�Usnesením� č.� 43/2016�ZO� rozhoduje� o� poskyt-
nutí�účelové�dotace�z�rozpočtu�obce�ve�výši�16.873,-�Kč�pro�
Centrum�pro�zdravotně�postižené�Libereckého�kraje.�Další�
dotaci,� tentokrát�ve�výši�10.000,-�Kč� schválilo�ZO�Nadaci�
pro� záchranu� a� obnovu� Jizerských� hor.� A� dočkáme� se�
možná�nového�„multivozítka“.�

 • �Usnesením�č.�45/2016�ZO�souhlasí�s�nákupem�nákladního�
auta�kategorie�N1�s�třístranným�sklápěčem�a�pohonem�4x4.

 • �Tolik�to�nejdůležitější�z�jednání�ZO.�Další�jednání�se�koná�
29.�6.�2016� od� 17.00� hodin� v� jednací� síni� OÚ� Janov� nad�
Nisou�a�tímto�Vás�srdečně�zvu.�

RM

Začátkem jara byl realizován prořez lipové 
aleje směrem k Trništi. Lípy se musely prořezat 
poměrně radikálně, protože v  minulosti byly 
ořezány nevhodně a dále nebyly upravovány, 
boční větve příliš zesílily a  hrozilo, že se 
stromy rozlomí.

Zpráva o činnosti  
Komise péče o krajinu

S�CHKO�Jizerské�hory�bylo�vyřízeno�povolení�na�
odstranění�náletů�ze� starého�hřiště,� aby�nezarůstala�
plocha�pro�sportování.�Vyřezání�náletů�provedli�bri-
gádně� Petr� Kordač�ml.� a� Pavel�Hrabánek�ml.,� děku-
jeme.

Probíhá� úprava� parku� před� radnicí� dle� návrhu�
zahradníka,�upraveného�po�projednání�se�zastupiteli�
obce.�

Letos ještě plánujeme:
•��zahuštění�zábradlí�a�instalace�roštů�na�vyhlídce�
Trniště,

•��doznačení��turistické�trasy�na�Trniště,�
•��úpravu�louky�nad�hřbitovem,�vč.�odpočinkového�
místa�u�hřbitovní�zdi.

Petr Mlejnek
Předseda Komise péče o krajinu
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Novinky v Janovské sokolovně

Plochu� podél� sokolovny� jsme� srovnali� a� vyseli� zde�
trávu.�Plánujeme�sem�časem�umístit�venkovní�posilovací�
náčiní�–�pokud�by�se�našel�sponzor,�budeme�rádi.

Vyměnili� jsme� boční� vchodové� dveře� do� klubovny,�
které�byly�v�havarijním�stavu�a�nešly�opravit.

Vybudovali� jsme� a� vybavili� nový� boxerský� koutek�
v�tělocvičně.�K�dispozici�pro�box�a�další�kondiční�sporty�
jsou� zavěšené� boxerské� pytle� a� pytel� pro� boj� na� zemi,�
činky,� hrazda� a� tatami.� Bojové� a� kondiční� sporty� jsou�
v� současné� době� velmi� žádané� a� vybavené� prostory� na�
tréninky� chybí.� Sokolovna� je� nyní� nabízí� –� pro� místní�
sportovce�i�sportovní�soustředění.

Stejně�tak�jako�vykonávám�zadarmo�práci�v�JANOVSKÉ�
o.p.s.,� rozhodl� jsem�se�věnovat�odměny�obecního�zastupi-
tele/předsedy�Komise�péče�o�krajinu�symbolicky�na�účely�
obnovy�a�péče�o�krajinu.�Dosavadní�odměny�jsem�daroval�
na�nákup�a�výsadbu�7�okrasných�stromů�u�sokolovny�(cca�
17�tis.�Kč).�Jsou�to�odolné�myrobalány,�které�už�příští�jaro�
budou�krásně�kvést.

Závěrem�připomínám,�že�veškeré�informace�o�JANOV-
SKÉ� o.p.s.,� sokolovně,� obsazenosti� haly,� atd.� najdete� na�
www.janovskaops.net.

Petr Mlejnek
ředitel JANOVSKÁ o.p.s.

Na fotbalovém hřišti jsme opravili střídačky, svařili a vyměnili zrezivělé části plotu, aby jím už 
nepropadávaly míče. Momentálně instalujeme novou vjezdovou bránu na hřiště. Je potřeba 
ho uzavírat, neznámí motoristé si tam dělají školu smyku a poškozují povrch hřiště.

Informace pro občany

Slavnostní vítání nových občánků
V sobotu 30. dubna 2016 se v naší obřadní 
síni konalo slavnostní uvítání nových 
občánků do života. 

A že jich bylo - čtyři holčičky a sedm kluků. 

Tolik dětí jsme už dlouho na jednou nevítali. 
Atmosféra byla báječná. Svým vystoupením 
k ní přispěli také žáci základní školy, kteří si při-
pravili krátký program. 

Chtěla bych všem dětem i  jejich rodičům 
popřát hodně zdraví, pohody a  radosti do 
života. 
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Pálení čarodějnic

I�v�počasí�jako,�když�se�čerti�ženili,�jsme�bojovali�na�
košťatech�a�vědomostních�soutěžích�o� titul�Miss�čaro-
dějnice.

Ani� hranice� s� čarodějnicí� nechtěla� vzplanout,� vše�
však� nakonec� dobře� dopadlo.� Opekli� jsme� si� buřtíky�
a�po�malém�ohňostroji�nám�svůj�rej�s�ohni�předvedla�
spousta�čertíků�a�čertic�skupiny�Wild�fire.

Chtěl� bych� touto� cestou� ještě� jednou� poděkovat�
všem,� kteří� se� zúčastnili,� ať� bojovali� v� soutěžích,� či�
pomohli�vytvořit�celovečerní�program.�Doufám,�že�se�
spolu�znovu�sejdeme�snad�za�lepšího�počasí�25.�června�
na�Janovském�Jarmarku.

M. Surkov

Dne 23. dubna 2016 proběhlo tradiční 
pálení čarodějnic. Sešli jsme se před radnicí 
a  v  lampionovém průvodu v  čele s  nejstarší 
adeptkou na upálení jsme vyrazili na Berkovu 
louku.
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Obecní policie / SDH Janov

Postřehy Obecní policie
Tímto Vás zdravíme z naší služebny Obecní policie. Ke konci loňského roku naše řady opustil strážník Vratislav 
Lelek, který zde sloužil od samotného založení Vaší Obecní policie od roku 2008. Na jeho místo byl přijat po 
výběrovém řízení strážník s letitými zkušenostmi v policejním oboru, jedná se o strážníka Jana Samka, dříve 
sloužícího v Liberci.

V� letošní� mírné� zimě,� kdy� sněhu�
nebylo� dle� představ� ubytovatelů� ani�
vlekařů� mnoho,� jsme� zaznamenali�
poměrně� dost� výjezdů� a� oznámení� na�
špatně�parkující�vozidla,�která�byla�často�
řidiči� odstavena� na� vjezdech� k� jejich�
objektům,�a�dále�pak�řidiči�nerespekto-
vali�zónu�zákazu�stání�ve�snaze�ušetřit�
poplatek�za�parkovné,�což�se�jim�vzápětí�
vymstilo�naší�přítomností�a�dalším�řeše-
ním�v�blokovém�řízení.

Také�jsme�registrovali�několik�ozná-
mení�o�krádežích� lyžařského�vybavení,�
které� si� lidé� většinou� nechali� volně�
odložené� před� penziony� a� restaurač-
ními�zařízeními.�Naštěstí�těchto�krádeží�
každým�rokem�ubývá.�

Tak� jako� každé� jaro,� dostali� jsme�
několik�oznámení�o�vloupání�do�rekre-
ačních�objektů,�kdy�z�naší�strany�bylo�na�
tato�oznámení�přijato�opatření,�kterým�
bylo�provádění� častější� kontroly� těchto�
objektů.� V� rámci� zmíněného� opatření�
byl�dále�vyhodnocen�kamerový�systém�
Obecní�policie�a� jeho�výsledek�pak�byl�

předán� k� dalšímu� využití� Policii� ČR�
(PČR).�Ve�spolupráci�s�PČR�byl�pachatel�
této�majetkové�trestné�činnosti�zadržen.�
„Nekalý“� recidivista� je� velice� zkušený�
rozlamovač�zámků�a�rozbíječ�okenních�
výplní.� Za� toto� jednání� mu,� doufejme,�
u�soudu�naloží�pár�let�a�my�ho�v�našem�
rajónu�už�neuvidíme.

Dále� jsme�přijali� oznámení� z� jedné�
větší� stavby� restauračního� zařízení,�
a� to� o� krádeži� diamantových� zemních�
vrtáků.�K�této�události�mělo�dojít�v�noč-
ních� hodinách� pod� rouškou� tmy.� Celá�
věc� byla� na� místě� předána� OO� PČR�
Mšeno.

Jednoho�krásného�víkendového�dne,�
kdy� několik� řidičů� opět� chtělo� ušetřit�
za�parkovné�a�svá�vozidla�odstavila�na�
místo,�kde�by�to�rozumně�smýšlejícího�
člověka� ani� nenapadlo,� bylo� stání� vozi-
del� zadokumentováno� a� vozidla� byla�
označena�výzvou�k�jednání.�Po�uplynutí�
cca�dvou�hodin�se�naše�hlídka�na�místo�
opětovně�vrátila�a�všimla�si,�že�na�místě�
přibylo� další� vozidlo.� Když� jsme� při-

stoupili�blíže�k�tomuto�novému�vozidlu,�
zjistili� jsme,� že� vozidlo� je� již� označeno�
výzvou.� Na� základě� toho� jsme� vyhod-
notili� předešlou� fotodokumentaci�
z�místa,�kterou�jsme�si�předtím�pořídili.�
Bylo� zjištěno,� že� dané� vozidlo� prvotně�
na� místě� nestálo� a� výzva� pocházela�
z�jiného�již�označeného�vozidla.�K�vozi-
dlu� se� po� nějakém� čase� dostavil� řidič�
a� ten� se� hlídce� po� trapném� vymlou-
vání�nakonec�přiznal,�že�si� tuto�výzvu�
sloupl�z�jiného�vozidla,�a�nalepil�na�své�
v�domnění,�že�si�toho�nevšimneme�a�on�
bude�parkovat�zdarma.�Toto�se�mu�ale�
vymstilo� a� za� svůj� neuvážený� čin� byl�
patřičně�ohodnocen.� S� tímto� jednáním�
jsme� se� za� celou� svou� policejní� praxi�
nesetkali.

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

 
S pozdravem Vaši strážníci

Aleš a Honza

Zpráva o činnosti SDH Janova nad Nisou
Dobrý den vážené dámy, pánové, milí občané. Je mou milou povinností Vás opět po půl roce pozdravit 
a seznámit Vás s tím co se událo a zároveň co nás v následujícím čase čeká.

Dovolte� mi� prosím,� abych� začal�
tím�pro�nás�nejdůležitějším,�a� tím� je�
návrat� našeho� hasičského� vozidla�
zpět� k� jednotce.� Byl� to� běh� na� dlou-
hou�trať,�ale�nakonec�se�vše�podařilo�
a� dnes� mohu� tvrdit,� že� i� přesto,� že�
v�technickém�průkazu�je�napsán�rok�
výroby�1985,�tak�máme�nové�vozidlo.�
Nejenom,�že�došlo�k�repasi,�ale�došlo�
k� modernizaci� kompletně� celého�
vozidla�od�podvozku�až�po�nástavbu.�
Naše�Tatra� byla� dne� 12.�8.�2015� odve-

zena� k� nástavbáři� do� Slatiňan.� Tam�
byla�odstraněna�celá�nástavba�a�poté�
se� vozidlo� odvezlo� na� dobu� dvou�
měsíců� do� servis� centrum�Vysočina�
v�Jihlavě.�Tam�bylo�vozidlo�rozebráno�
do� posledního� šroubku.� Z� podvoz-
kové�části�byly�odstraněny�zastaralé�
technické� prvky� a� byly� nahrazeny�
zcela� novou� technologií.� Vše� pod-

trhlo�obutí�zcela�nových�kol,�která�se�
používají� pouze� u� vojenských� speci-
álů.�Takto�nekompromisně�proběhla�
rekonstrukce� motoru,� převodovky�
a� náprav.� Na� závěr� v� Jihlavě� posa-
dili� na� takto�modernizovaný�podvo-
zek� také� kompletně� přepracovanou�
kabinu�pro�posádku,�která�má�samo-
zřejmě� také� novou� tvář� Tatry� Terno.�
V� lednu� byl� takto� upravený� podvo-
zek�převezen�zpět�k�nástavbáři,�který�
na� tento� speciál� usadil� zcela� novou�
a� unikátní� nástavbu.� Podmínkou�
této�modernizace� bylo� také�výměna�
čerpadla� za� výkonnější� a� osazení�
nástavby�vysokotlakem,�který�umož-
ňuje� například� efektivnější,� šetrnější�
a� bezpečnější� hašení.�Na� závěr� byla�
nástavba�osazena�5m�stožárem�s�LED�
halogeny.�Na�závěr�se�vozidlo�muselo�
odvézt� do� Technického� ústavu�
požární�ochrany�v�Praze,�kde�mu�byla�
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udělena� certifikace� a� povolení� pro�
provoz.�Ano,� toto�vozidlo� je�doslova�
terénní� speciál� určený� do� těžko� pří-
stupného�terénu,�jako�jsou�třeba�naše�
Jizerky,�a�zároveň�unikát�,�protože�je�
jediný�svého�druhu.�Na�závěr�je�třeba�
říci,�že�naše�vozidlo�se�nebere�pouze�
jako� hasičská� cisterna,� ale� jako� vel-
kokapacitní� hasičský� speciál,� který�
získal� díky� modernizaci� zcela� nové,�
lepší� a� bezpečnější� jízdní� vlastnosti.�
Nové�takové�vozidlo�stojí�7,5�mil.�Kč.�
Celá� rekonstrukce� a� modernizace�
stála�3,75�mil.�Kč.�Z�toho�1,5�mil.�Kč�
zaplatil�Obecní�úřad,�1,5�mil.�Kč�bylo�
hrazeno�z�fondu�zábrany�škod�České�
kanceláře� pojistitelů,� 600� 000� tis.� Kč�
zaplatil� Liberecký� kraj� a� 150� tis.� Kč�
obec� Bedřichov.� Je� patrné,� že� došlo�
k�velké�úspoře�finančních�prostředků�
naší�obce.�

Máme za sebou také  
několik událostí 

V� prvním� případě� jsme� byli�
povoláni� k� požáru� roubené� cha-
lupy� v� Lučanech� nad� Nisou.� Díky�
včasnému� zásahu� byla� tato� chalupa�
zachráněna�s�minimálními�škodami.�
Jednalo� se� o� komplikovaný� zásah.�
Vzhledem�k�tomu,�že�se�objekt�nachá-
zel� uprostřed� sjezdovky,� byla� nutná�
spolupráce�s�Horskou�službou,�která�
nás� musela� přepravit� na� místo� udá-
lost� i�s�vybavením�pomocí�sněžných�

skútrů.�V�druhém�případě�se�jednalo�
o�požár�průmyslové�haly�firmy�Uni-
therm.� Vzhledem� k� tomu,� že� jsme�
neměli�CAS,�byla�naše�jednotka�odvo-
lána�zpět�na�základnu.�Vyjížděli�jsme�
také� k� nahlášenému� požáru� rodin-
ného�domu�v�naší� obci.�Nakonec� se�
jednalo� o� silně� zakouřenou� kotelnu.�
Také� do� Bedřichova� naše� jednotka�
vyjížděla,� a� to� ve� dvou� případech.�
V�prvním�případě�se� jednalo�o�únik�
nebezpečných� látek� a� v�druhém�pří-
padě�o�požár�rodinného�domu,�z�kte-
rého�se�vyklubalo�nenahlášené�pálení�
klestu�na�zahradě.

Dobrovolní�hasiči�se�také�věnovali�
úklidu� místních� komunikací� v� naší�
obci� a� úklidu� všech� autobusových�
zastávek.�

Máme� za� sebou� také� první� kul-
turní� akci,� a� tím� je� Pálení� čaroděj-
nic�na�Berkově�louce.�A�za�tuto�akci�
Vám� všem,� kteří� jste� za� námi� i� přes�
velkou�nepřízeň�počasí�na�Berkovku�
přišli,�patří�velké�poděkování.�Počasí�
je� velice� špatný�partner� a�vzhledem�
k� tomu,� že� termín� byl� naplánován�
již�dva�měsíce�dopředu,�tak�se�počasí�
nedá� uhlídat.� Ještě� jednou� moc�
děkujeme� za� zachování� Vaší� přízně.�

Zároveň�bych�Vás�chtěl� touto�cestou�
pozvat�na�Janovský�jarmark,�který�se�
koná�25.�června�a�doufám,�že�se�nám�
počasí�vydaří.

Začala� také� nová� sezona� našeho�
sportovního�týmu,�a�to�ve�stejném�slo-
žení.�Popřejme�našim�borcům�hodně�
sportovních� úspěchů� a� co� nejméně�
zranění.� Velkým� potěšením� by� bylo�
navázat� a� obhájit� sezonu� 2015,� kdy�
se�kluci�umístili�na�krásném�prvním�
místě�v�kategorii�PS-12�v�čase�19:56.

Na� závěr� mi� prosím� dovolte,�
abych� se� vrátil� ještě� jednou� k� naší�
nové�Tatře�a�poděkoval�vedení�obce�
a�obecním�zastupitelům,�že�podpořili�
realizaci� tohoto�projektu,�vždyť� tato�
technika� tu� je� proto,� aby� chránila�
majetek�nejenom�obyvatelům�Janova,�
ale�širokému�okolí�a�hlavně�tam,�kde�
je� potřeba.� Byl� bych� špatný� velitel,�
kdybych� přál� hasičskému� vozidlu�
mnoho�ujetých�kilometrů.�Chtěl�bych�
tedy�popřát� šťastné�návraty� zpět�na�
základnu,� aby� se� vždy� postarala�
o� posádku� a� nenechala� ji� ve� štychu.�
A�Vám�všem,�abyste�její�pomoc�nikdy�
nepotřebovali�a�když�už�ano,�tak�aby�
to�mělo�vždy�šťastný�konec.�

Radek Nagy 
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JARO�VE�ŠKOLCE
Na jaro ve školce jsme se všichni těšili. Děti na zahradu a my, dospělí, na teplo a sluníčko. Jenže jaro ve školce 
není jen o zahradě a sluníčku. Je to také spousta akcí. Největší jarní akcí je bezesporu DEN MATEK.

Ano,� maminka� je� naše� kouzelná�
víla,� která� nám� vykouzlí� úsměv� na�
tváři,�a�tak�se�nám�školka�plní�samými�
„�vílami“�–�všude�visí�obrázky�mami-
nek,� z� každé� třídy� znějí� písničky�
a�básničky�o�maminkách,�děti�vyrábí�
dárečky� pro� maminky.� „Maminko,�
mámo,�já�tě�mám�tolik�rád,�maminko,�
mámo�já�ti�budu�pomáhat…“�,�zpívají�
natěšené�děti.�Konečně�nastal�den�D.�
Třídy� se� plní� maminkami,� tatínky,�
babičkami�i�dědečky.�Děti�předvádějí�
s� chutí� a� nadšením� své� vystoupení.�
Malé� děti� připravily� pásmo� básní,�
písní� a� tanečků,� velké� děti� připra-
vily�muzikál�O�veliké�řepě.�To�že�se�
vystoupení� líbilo,� bylo� vidět� ve� tvá-
řích�nejen�maminek…

Ale�to�není�pro�jaro�ve�školce�vše�–�
další�velkou�akcí�je�školní�výlet.�Jenže�
letos� jsme�se�na�výlet�museli� trochu�
připravit.� Proto� jsme� do� školky�

pozvali�sanitku.�Přijela�se�zapnutými�
majáky�a�houkačkou,�mohli� jsme� se�
podívat,� co� je� uvnitř,� a� některé� děti�
se� nosily� na� nosítkách.� Teprve� pak�
jsme�mohli�vyrazit�na�výlet.�Jeli�jsme�
totiž� do� Liberce� na� letiště,� kde� má�
základnu�vrtulník�záchranné�služby.�
Záchranáři� nám� vrtulník� ukázali,�
každý�si�mohl�sednout�do�vrtulníku�
a� prohlédnout� si� ho� uvnitř.� A� pro-
tože� zrovna� musel� vrtulník� odletět�
k�pacientovi,�viděli�jsme,�jak�startuje�
a� odlétá.� Pak� nám� ještě� záchranáři�
ukázali,�co�máme�udělat�se�zraněným�
pacientem.�Nakonec�nás�posadili�do�
sedáku� a� na� vlastní� kůži� si� vyzkou-
šeli,� jak�se�zachraňuje,�když�nemůže�
vrtulník� přistát.� Byl� to� krásný� záži-
tek…

Potom� jsme� ještě� navštívili� ZOO.�
Děti� se� svezly� vláčkem,� prohlédly�
si� zvířátka.�Ale� nejvíc� se� nám� líbila�

malá� bílá� tygřata.� Byl� to�moc�hezký�
den.

Na� jaře� jsme� také� chodili� na� pla-
vecký�výcvik,�několikrát�jsme�jeli�na�
představení� do� městského� divadla�
a�několikrát�přijelo�divadlo�k�nám�do�
školky.� Měli� jsme� také� čarodějnický�
den� a� všichni� jsme� přišli� do� školky�
jako�čarodějové�a�čarodějky.�Celý�den�
jsme� čarovali,� vařili� čarodějné� lek-
tvary�a�mohli�jste�nás�potkat�i�venku,�
když�jsme�šli�na�čarodějnický�rej.�Ještě�
nás� čeká�Den�dětí,� pasování� na� ško-
láky�a� rozloučení� se� školním� rokem.�
Ačkoliv�nám�ve�školce�ještě�školní�rok�
nekončí,�tak�už�teď�přeju�našim�před-
školáčkům� úspěšný� vstup� do� první�
třídy�a�všem�ostatním�krásné�prázd-
niny,� krásnou� dovolenou� a� spoustu�
slunečných�dnů�plných�pohody.

Za kolektiv MŠ Alena Putzová

Mateřská škola

Sanitka v MŠ Výlet – helikoptéra Den dětí v MŠ
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Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s  cestováním do zahraničí znamenají i  vyřizování cestovních 
dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou 
do členských států Evropské unie a  dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní 
občanský průkaz?

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží� se� čas� dovolených� a� s� ním� čeká�mnohé� rodiny�

cesta� k�moři� či� do� hor� za� hranice�České� republiky.� Pro�
cestování� s� dětmi� do� zahraničí� již� čtvrtým� rokem� platí,�
že�i�dítě�musí�mít�vlastní�cestovní�doklad,�jelikož�v�roce�
2012�došlo�nařízením�Evropské�unie�ke�zrušení�možnosti�
cestovat�na�zápis�v�cestovním�dokladu�rodiče.�Pro�rodiče�
to�ovšem�neznamená,�že�se�jim�kvůli�pořízení�cestovního�
dokladu�pro�děti�dovolená�nějak�zásadně�prodraží.�Ces-
tovní�pas�pro�dítě�do�15�let�totiž�stojí�100�Kč�a�dobu�plat-
nosti�má�stanovenou�na�5�let.

Vzhledem� k� nestabilní� bezpečnostní� situaci� v� někte-
rých� zemích,� které� byly� dlouhodobě� turistickými� desti-
nacemi,� jako�například�Egypt�nebo�Turecko,� se�dá� letos�
očekávat�nárůst�zájmu�o�cestování�po�Evropě,�a�proto�jistě�
potěší�možnost� cestovat� po� většině� států� Evropy� pouze�
s�občanským�průkazem.�Na�ten�je�nyní�možné�vycestovat�
do�zemí�Evropské�unie�a�také�do�Albánie,�Bosny�a�Herce-
goviny,�Černé�Hory,�Makedonie,�Norska,�Srbska,�Švýcar-
ska�a�na�Island.�Cena�za�vydání�občanského�průkazu�pro�
dítě�do�15�let�je�50�Kč�a�doba�jeho�platnosti�5�let.

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O�vyřízení�cestovního�pasu�nebo�občanského�průkazu�

pro�dítě�do�15�let�žádá�zákonný�zástupce,�tedy�zpravidla�
rodič,�kterému�stačí�s�dítětem�zajít�na�nejbližší�obecní�úřad�
obce�s�rozšířenou�působností.�K�žádosti,�kterou�na�místě�
zpracuje� úředník,� není� nutné� přikládat� fotografii;� úřed-
ník� pořídí� fotografii� dítěte� přímo� na� úřadu� při� podání�
žádosti.�Při�podání�žádosti�zákonný�zástupce�předkládá�

svůj�průkaz� totožnosti�a� rodný� list�dítěte.�V�případě,�že�
má�dítě�vydán�již�platný�občanský�průkaz�nebo�cestovní�
doklad,�lze�tento�předložit�místo�rodného�listu.

Lhůta�pro�vydání� cestovního�pasu�nebo�občanského�
průkazu�činí�maximálně�30�dnů.�V�případě�vycestování�
v� kratší� lhůtě� než� 30� dnů� je� možné� požádat� o� vydání�
cestovního� pasu� ve� zkrácené� lhůtě� 6� pracovních� dnů;�
tento� úkon� je� ovšem� u� dětí� zpoplatněn� poplatkem� ve�
výši� 2�000�Kč.� Bližší� informace� k� vyřizování� osobních�
dokladů�lze�nalézt�na�webu�Ministerstva�vnitra�na�adrese:� 
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

Informací není nikdy dost
V�případě,�že�má�dítě�cestovat�mimo�Evropskou�unii,�

doporučujeme� se� předem� informovat� u� zastupitelského�
úřadu�daného�státu,�jaké�jsou�podmínky�vstupu,�pobytu�
a� vycestování� s� nezletilým� dítětem.� Je� také� třeba� dát�
si� pozor� na� to,� že� některé� státy� mimo� Evropskou� unii�
mohou�vyžadovat�určitou�minimální�dobu�platnosti�ces-
tovního�dokladu�při� vstupu�na� jejich�území�nebo�ukon-
čení�pobytu�–�nejčastěji�činí�požadovaná�minimální�doba�
platnosti�6�měsíců.�

Podrobnosti� k� těmto� i� dalším� podmínkám� (např.�
vízová� povinnost)� lze� zjistit� u� zastupitelského� úřadu�
daného�státu,�popřípadě� je� lze�nalézt�na�webu�Minister-
stva�zahraničních�věcí�www.mzv.cz�v�sekci�„Cestujeme“�
a�dále�v�části�„Státy�a�území�–�informace�na�cesty“.�

Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy

  

Jak je to s cestovními doklady pro děti? 
 
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování 
cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste 
například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších 
vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?  
 
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější 
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice 
České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě 
musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie 
ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to 
ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená 
nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu 
platnosti má stanovenou na 5 let.  
 
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly 
dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos 
očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat 
po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné 
vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé 
Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání 
občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let. 
 
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů 
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá 
zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší 
obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje 
úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu 
při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz 
totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz 
nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu. 
 
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. 
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání 
cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí 
zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních 
dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: 
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady. 
 
Informací není nikdy dost 
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem 
informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu 
a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy 

Výlet – ZOO Den dětí v MŠ
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Školní rok 2015–2016 v janovské škole
Další školní rok se blíží ke konci a tak bych Vás ráda seznámila s děním ve škole.
V  současné době navštěvuje školu celkem 147 žáků, pedagogický sbor je stále ve stejném 
složení. V tomto školním roce se uskutečnila celá řada různých aktivit, kterých se žáci zúčastnili. 

Chlapci�6.�a�7.�ročníku�jsou�zapojeni�do�projektu�TECH�
UP� podpora� technické� vzdělanosti� v� Libereckém� kraji,�
pravidelně� dojíždějí� do� SPŠT� v� Jablonci� nad� Nisou,� kde�
si�osvojují�pracovní�dovednosti�a�návyky.�Uskutečnilo� se�
několik� projektových� dnů,� např.� Velikonoční� dílna� pro�
žáky,�sběrová�aktivita�školy,�která�byla�velmi�úspěšná�a�tak�
bych� chtěla� touto� cestou� poděkovat� všem� rodičům,� kteří�
se� do� akce� zapojili� a� dětem� pomáhali.� Ekologický� den�
školy,�během�kterého�žáci�řešili�otázky�z�environmentální�

výchovy� jako� je� třídění� odpadu,�nebezpečí� odpadu�v�pří-
rodě,� odpadové� hospodářství,� ekologie� v� obci,� zabývali�
se� tématy� globálního� rozvojového� vzdělávání� „Svět� nás�
zajímá“,� „Žijeme� ve� společném� světě“,� „Objevujeme� svět“.�
V�průběhu�celého� školního� roku�pracují� žáci�na�projektu�
„Voda“,�který�se�prolíná�všemi�předměty,�žáci�1.�stupně�se�
v�rámci�tohoto�projektu�zúčastnili�výtvarné�soutěže�„Voda�
jako� povolání“,� kterou� vyhlásilo� Ministerstvo� zeměděl-
ství,�a�z�celkového�počtu�1260�výtvarných�prací�se�obrázek�
Terezy�Khailové�z�5.�třídy�dostal�mezi�25�nejlepších.�Žáci�se�
zapojili�také�do�různých�mimoškolních�aktivit� jako�napří-
klad� do� zdravotní� soutěže� Helpík� 2016,� Okresního� kola�
dopravní� soutěže� mladých� cyklistů� (družstvo� ve� složení�
M.�Žďárková,�M.�Hatašová,�T.�Hejkal�a�P.�J.�Kuba�obsadilo�
4.�místo).�Dále�se�uskutečnily�besedy�s�Policií�ČR,�multime-
diální� představení� THE�ACTION� s� tématikou� silničního�
provozu�a�nebezpečí�na�silnici,�žáci�byli�na�Dnech�prevence�
na�Dětském�dopravním�hřišti�v� Jablonci�nad�Nisou.� Jako�
každoročně�pracovali�na�olympiádách�v�jednotlivých�před-
mětech�a�dařilo� se� jim� i�v�okresních�kolech�matematické�
a�biologické�olympiády�a�Pythagoriády.�

Sportovci� reprezentují� školu� na� sportovních� akcích,�
velmi�dobře�se�umístili�ve�sjezdovém�lyžování�na�závodu�
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Markéta Davidová
Dne 11. května 2016 byli v Hudebním divadle Karlín 
vyhlášeni nejlepší biatlonisté sezony 2015/2016. 
Biatlon je sport, který má své kořeny a  talenty 
i  v  Janově nad Nisou. Není proto překvapující, že 
v  kategorii Talent roku 2016 byla vyhlášena jako 
nejlepší odchovankyně jabloneckého biatlonu, 
Janovačka Markéta Davidová. Ta celou sezónu 
předváděla vyrovnané výkony nejen v  Junior IBU 
Cupu, ale i na MS. Také díky nim přivezla naše výprava 
z  mistrovství světa dorostu a  juniorů stříbrnou 
medaili v  ženské štafetě. Markéta zde zazářila také 
v  individuálních disciplínách, kdy ve vytrvalostním 
závodě na 10 km získala bronz a ve sprintu obsadila 
krásné čtvrté místo.

Nejprve Vám Markéto srdečně gratuluji. Mohu se zeptat, 
jak dlouho se biatlonu věnujete a kdo Vás k němu přivedl? 
Nejprve� jsem� začínala� s� běžeckým� lyžováním� v� janov-
ském�SK�SKI�Janov-Bedřichov.�Biatlon�dělám�od�roku�2009,�
kam�mě�přivedly�kamarádky.

Pomyslela jste v průběhu sezóny, že dosáhnete takového 
úspěchu?
Moc� jsem� si� přála� pěkné� umístění� na�Mistrovství� světa�
v�Rumunsku,�ale�že�z� toho�nakonec�bude�medaile,�bylo�
překvapení�nejen�pro�mě.

Máte za sebou velmi dobrou sezónu. Jaký závod považu-
jete za nejúspěšnější? 
Asi� ne� žádný� konkrétní.� Za� nejúspěšnější� považuji� celé�
mistrovství�světa.�Vycházela�mi�střelba� i�běžecká�forma�
přišla�včas.

A jaký závod byl pro Vás letos nejtěžší? 
Tak� tady� mám� naprosto� jasno.� Nejtěžší� letos� bylo� Mist-
rovství�Evropy� juniorů�ve�Slovinsku.�Konalo�se�koncem�
března� a� podmínky� byly� jarní� a� hlava� už� byla� po� celé�
sezóně�taky�unavená.

Na slavnostním večeru jste před sebou měla ještě další 
mezník – maturitu. Ta dopadla dobře a  tak se naskýtá 
otázka, je těžké skloubit vrcholový sport a studium?
Chodila� jsem� na� osmileté� gymnázium� U� Balvanu,� kde�
mi�všichni�profesoři�i�vedení�školy�vycházeli�vstříc.�Díky�
tomuto�to�bylo�mnohem�jednodušší.

Teď Vás čeká zasloužený odpočinek, ale nová sezóna je 
také za dveřmi. Kdy Vám začíná příprava a jaké jsou Vaše 
největší sportovní cíle? 
Nová�sezóna�už�je�v�plném�proudu.�Mně�se�volno�trošku�
prodloužilo� kvůli� maturitním� zkouškám.�Moje� největší�
sportovní�cíle?�To�se�nedá�takhle�říct,�biatlon�je�hodně�pro-
měnlivý� sport� díky� střelbě.�V�nadcházející� sezóně� bych�
se�ráda�prosazovala� i�ve�starší�kategorii�a� jezdila�pěkná�
umístění,�abych�z�nich�měla�radost.

Na slavnostním večeru jste prohlásila, že chcete hlavně 
odmaturovat a  dostat se na olympiádu. První přání se 
Vám již splnilo, přeji Vám, a jistě nejen já, aby se splnilo 
i to druhé. Děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí ve spor-
tovním i osobním životě. 

Lučanský� pelikán,� kde� závodilo� celkem� osmnáct� našich�
žáků,�Jabloneckého�aquatlonu�se�zúčastnilo�jedenáct�žáků,�
byli� úspěšní� a� obsadili� přední� místa� (N.� Nováková,� M.�
Hatašová,�T.�Hejkal,�J.P.�Kuba,�J.�Khail,�T.�Halama,�J.�Říha,�
A.� Lindartová,� D.� Přibyl).� Žáci� také� závodí� na� horských�
kolech�v�závodu�Decathlon�cup�Bedřichov,�který�pořádá�již�
patnáctým�rokem�Školní�sportovní�klub.�Sportovci�si�také�
užili� cyklisticko� vodácký� prodloužený� víkend� na� Malé�
Skále�koncem�května.

Dne�4.�února�2016�byl�ve�škole�zápis�a�pro�příští�školní�
rok�bylo�zapsáno�patnáct�dětí.�Úroveň�dosažených�znalostí�
a�dovedností�byla�zjišťována�pedagogy�při�neformálních�
aktivitách,�jako�je�hra,�připravené�cílené�aktivity�zaměřené�
na�zhodnocení�určitých�dovedností�dítěte,�prohlídka�školy�
a�rozhovor.��Ve�dnech�18.�4.�a�19.�4.�2016�proběhla�přijímací�
řízení�na�střední�školy,�všichni�žáci�9.�třídy�byli�přijati�na�

učiliště�a�střední�školy,�kam�si�podali�přihlášky.�Škola�se�
zapojila�v�tomto�školním�roce�do�systému�podpory�nadání,�
spolupracujeme�s�NIDV�Liberec,�s�IQ�Landií�v�Liberci�a�tak�
se� snažíme� o�maximální� rozvoj� využití� potenciálu� nada-
ných�dětí,�podporujeme�jejich�talent.

Zřizovatel� školy� u� příležitosti� Dne� učitelů� uspořádal�
společné�posezení�s�učiteli,�byl�to�velmi�příjemně�strávený�
večer�a�tímto�ještě�jednou�děkuji.

Dne� 1.� června� 2016� se� uskuteční�Akademie� 1.� stupně,�
kde�se�představí�žáci�se�svými�vystoupeními,�a�28.�června�
2016�bude�Akademie�9.�třídy,�naši�nejstarší�žáci�se�zde�roz-
loučí�se�školou.�Na�obě�veřejné�akce�vás�srdečně�zvu.�

Všem přeji krásné slunečné  
a pohodové léto.

Mgr. Jana Tomešová, ředitelka školy
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