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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
utekl další půlrok a  v  rukou držíte druhé a  poslední 
letošní číslo Zpravodaje. Počasí nám připomíná, že zima 
už je zase tady. Opět se blíží adventní čas a s ním začíná 
předvánoční shánění dárků a  období velkých úklidů. 
Zároveň začíná i bilancování uplynulého roku. Pojďme si 
nyní připomenout, co se v posledních měsících podařilo. 

Z  větších  investičních  akcí  bych  chtěl  upozornit  na 
osazení  hřiště  na  Berkově  louce  novými  atrakcemi,  na 
které se podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní 
rozvoj, dále na opravu další části hřbitovní zdi, pořízení 
nových LED svítidel veřejného osvětlení podél hlavní sil-
nice a na novou silnici kolem staré školy v Loučné a Hra-
ničné, vybudovanou s finančním přispěním Libereckého 
kraje. Proměnilo se i prostranství před radnicí, do jehož 

úpravy se zapojilo více lidí. Rád bych tedy poděkoval čle-
nům komise péče o krajinu za podnět, panu Luboši Stej-
skalovi za návrh a samotnou realizaci, jakož i všem, kteří 
se podíleli na dosavadním průběhu akce. Zcela hotovo 
ještě není, na jaře budeme pokračovat opravou opěrné zdi 
naproti poště a konečnou úpravou tohoto prostranství. 

Vydařily se  i  tradiční akce. Před prázdninami se po-
vedlo  uspořádat  další  janovský  jarmark,  i  když  počasí 
nám  letos příliš nepřálo. V  létě  se v  režii našich hasičů 
odehrálo už  zavedené  rozloučení  s  prázdninami  a  bez 
komplikací se odehrál i další ročník závodu Janovských 
11 a 19 km. Rád bych poděkoval všem, kteří se na přípravě 
těchto akcí a jejich zdárném průběhu podíleli.

Blíží  se  čas  adventních koncertů v kostele  sv.  Josefa 
v Loučné, na které bych Vás všechny  jménem organizá-
torů rád pozval. Závěrem bych chtěl všem popřát hezké 
a klidné vánoce a šťastný nový rok.

Daniel David

Projekt „Obnova dětského hřiště na Berkově louce“
byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu 

ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Dětské hřiště na Berkově louce

Moderní  herní  prvky  musí  splňovat  mnoho  bez-
pečnostních  a  jiných  kritérií.  Přes  výběrové  řízení  jsme 
vybrali vítěznou firmu a mohlo se začít. Nejprve demon-
táž starého hřiště, bourání betonu a úprava terénu. 

Započala  stavba  a  ani  počasí  nám  zrovna  nepřálo, 
chvílemi to spíše vypadalo, že stavíme bazén. Ke všemu 
se  rychle  blížil  termín  janovského  jarmarku,  tedy  i  plá-
novaný  termín  dokončení  hřiště.  Naštěstí  se  vše  stihlo. 
Janovský  jarmark  byl  první  zatěžkávací  zkouškou  pro 

Do starého hřiště na Berkově louce se zakousl zub času a proto jsme od loňského roku hledali způsob, jak 
dát vše do pořádku. Dát dohromady projekt, sehnat z  rozpočtu nemalé finanční prostředky, to byl ten 
jednodušší začátek. 

nový hrad se skluzavkou, lanovou pyramidu, pružinové 
houpačky psa a slona a lanové houpačky. 

V  létě  byl  vypsán  dotační  program  na  obnovu  dět-
ských hřišť, ale jednou z podmínek bylo 7 herních prvků, 
my jich měli jen 6. Tak jsme se rozhodli ještě pro rekon-
strukci  lanové  kostky  u  lezecké  stěny.  Vše  se  zdárně 
podařilo  a  lze  jen doufat,  že hřiště  bude dětem  sloužit 
co nejdéle.

M. Surkov
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Po půl roce Vás opět vítám u  výběru nejdůležitějších 
usnesení ze Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

 •  Na 6. jednání ZO byl usnesením 53/2016 schválen nákup 
vozidla pro použití  v komunální  oblasti  obce.  Jedná  se 
vozidlo  značky  Peugeot  Boxer.  Vozidlo  by  podle  vyjá-
dření  výrobce  mohlo  být  dodáno  do  konce  roku  2016. 
Zároveň  byla  schválena  rozpočtová  změna,  týkající  se 
tohoto nákupu. 

 •  Přehouply se prázdniny a máme  tady 7.  jednání ZO ze 
7. 9. 2016.  Usnesením  č.  63/2016  ZO  schválilo  ceník  za 
pronájmy  pozemků  od  1. 1. 2017.  Ceník  bude  uveden 
v další části Zpravodaje. 

 •  Usnesení  č.  64/2016  –  ZO  souhlasí  s  principem  uplat-
nění vyrovnávacích plateb a pověřilo starostu přípravou 
dodatku  přílohy  č.  5  „Platební  mechanismus“  ke  Kon-
cesní  smlouvě  na  provozování  vodohospodářské  infra-
struktury  v  rámci  realizace  projektu  „Vodovod  a  kana-
lizace Janov nad Nisou“, umožňující použití vyrovnávací 
platby. 

 •  Po  rozpočtových  změnách  byla  schválením  usnesení 
č. 66/2016  poskytnuta  dotace  z  rozpočtu  obce  ve  výši  
90 tisíc Kč na akci „Jizerská magistrála 2016/2016“ Jizer-
ské o.p.s. 

 •  Usnesením č. 67/2016 ZO rozhodlo o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu obce ve výši 5.000,- Kč na akci „Jizer-
ské hory včera a dnes – kniha třetí“, Nakladatelství Petr 
Polda s.r.o., a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy 
o poskytnutí těchto peněžních prostředků. 

 •  Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Janov nad Nisou a Sta-
tutárním městem  Jablonec  nad  Nisou  na  výkon  přene-
sené působnosti na úseku speciálního stavebního úřadu 
schválilo  ZO  usnesením  č.  68/2016.  Na  říjnovém  zase-
dání  ZO  se  většina  usnesení  týkala  prodeje  pozemků. 
Dále  z  pozice  zastupitele  odstoupil  Ing.  Jan  Zelenka. 
Novou členkou ZO se složením slavnostního slibu stala 
Mgr. Petra Macháčková. Ing Zelenka byl také zástupcem 
Janova nad Nisou pro Územní plán. 

 •  Usnesením č. 72/2016 byl pro kontakt s oddělením územ-
ního plánování určen Mgr. Daniel David. Chtěla bych na 
tomto místě poděkovat  Ing.  Janu Zelenkovi  za  jeho pří-
nosnou práci pro Janov nad Nisou. 

 •  Na  listopadovém  jednání  ZO  byl  usnesením  č.  73/2016 
zvolen  pan  Lukáš  Brada  přísedícím  Okresního  soudu 
Jablonec nad Nisou pro čtyřleté volební období 2016–2020. 

 •  Nové znění „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce 
Janov nad Nisou“ schválilo ZO usnesením č. 74/2016. 

 •  Další usnesení se týkala pozemků. Usnesením č. 83/2016 
ZO  schválilo  znění  dodatku  č.  4  ke  smlouvě  o  nájmu 
a provozování vodovodů a kanalizací ze dne 30. 11. 2012 
„Uplatnění solidární ceny vodného a stočného, používané 
pro obce sdružené v SVS pro obec Janov nad Nisou od 
1. 1. 2017.“.  Dalším  usnesením  ZO  schválilo  „Smlouvu 

Informace ze Zastupitelstva

Informace pro občany
o  spolupráci  při  zajištění  dopravní  obslužnosti  Liberec-
kého kraje“ od roku 2017 do roku 2019. 

 •  Usnesení  č.  85/2016  –  ZO  schvaluje  finanční  dar  pro 
Hospic sv. Zdislavy, schvaluje darovací smlouvu a pově-
řuje starostu podpisem této smlouvy. 

 •  Dobrá  zpráva  pro  rodiče  malých  lyžařů  –  usnesením 
č. 86/2016 schvaluje ZO příspěvek Obce Janov nad Nisou 
na pořízení lyžařských permanentek pro děti s trvalým 
pobytem v Janově nad Nisou, na vleky provozované spo-
lečností  SKI  Bižu  s.r.o.,  na  lyžařskou  sezónu  2016–2017. 
Výše příspěvku – děti do šesti  let 500,- Kč a od šesti do 
osmnácti  let  1.000,-  Kč.  ZO  zároveň  pověřilo  starostu 
zajištěním  vyplácení  příspěvku  pokladnou Obce  Janov 
nad Nisou  po  předložení  dokladu  o  zakoupení  perma-
nentky. 

 •  Usnesení  č.  87/2016  –  rozpočtové  změny.  Následovaly 
zprávy o činnostech výborů a komisí a usnesení o udě-
lení finančních darů jejich členům.

 •  Poslední  letošní  jednání ZO  se  koná  14. 12. 2016.  Tímto 
Vás  na  toto  zasedání  srdečně  zvu.  Zároveň  Vám  všem 
chci popřát klidné prožití adventního času, krásné svátky 
vánoční a v novém roce hodně zdraví, štěstí a osobních 
i pracovních úspěchů. 

Renata Mádlová

Zdarma dlouhodobě pronajmu louku 1,5 ha  
pro pastvu 3 až 6 ovcí. 

Potůček – zdroj vody je na pozemku. 
S případným nákupem ohradníků  

finančně vypomůžu. 

Louka je pod Severákem 200 metrů od sjezdovky 
jih a sousedí s bývalou rekreační chatou Kovony. 

Více informací na tel. č. 775 071 032

Nabídka pro malé zemědělce
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Zprávy z výborů a komisí
Jako každý rok, informuji Vás o  činnosti jednotlivých komisí tak, jak ji viděli jejich předsedové. Činnost 
kontrolního výboru Vám představí jeho předsedkyně Mgr. Marie Bürgerová na jiném místě Zpravodaje.

Finanční výbor se podle slov jeho 
předsedy  Ing.  Radka  Jelínka  sešel 
zatím 4x. Lednová schůzka se týkala 
přípravy  definitivní  verze  rozpočtu 
obce  na  rok  2016  a  plánu  investic. 
19. 4. 2016  – projednání hospodaření 
příspěvkové  organizace  ZŠ  a  MŠ 
Janov nad Nisou za rok 2015, žádost 
o  převod  zůstatku  finančních  pro-
středků  do  rezervního  fondu  školy 
a  odpisů  zřizovateli.  Dalším  bodem 
bylo  hospodaření  obce  v  roce  2015, 
Zpráva o výsledku přezkoumání hos-
podaření, Závěrečný účet obce za rok 
2015.  Nákup  multifunkčního  zaří-
zení  za  multikáru.  28. 6. 2016  byla 
provedena  kontrola  hospodaření 
k 6/2016, výběr rekreačního poplatku 
a  poplatku  z  ubytovací  kapacity 
a  investice do  cestovního  ruchu. Na 
srpnové  schůzce  se  projednaly  roz-
počtové  změny  a  hospodaření  za 
7  měsíců  roku  2016.  Další  schůzka 
se  uskuteční  v  listopadu  a  hlavním 
bodem  bude  příprava  rozpočtu  na 
rok 2017.

David Jelínek – předseda Komise 
pro kulturu a sport předložil krátký 
přehled každoroční činnosti Komise. 

Informace pro občany

Aktualizace  a  úprava  grantových 
pravidel  v  souladu  se  změnou 
zákona.  Návrh  na  rozdělení  grantů 
na  činnost  a  na  projekty.  Kontrola 
jejich  vyúčtování. Organizace  Janov-
ského jarmarku. Konzultace a pomoc 
s  organizací  dalších  akcí  –  čaroděj-
nice, Loučenský advent.

Komise rozvoje a výstavby – schá-
zí  se nejčastěji  – před každým  jedná-
ním  ZO.  Projednává  a  navrhuje  pro-
deje  pozemků  a  zároveň doporučuje 
ceny  dle  platného  ceníku.  Svolává 
místní  šetření,  vyjadřuje  se  ke  stav-
bám v obci. V současné době se chystá, 
podle slov předsedkyně komise  Jany 
Frkové, kontrola nepovolených staveb 
v obci. 

Ing.  Petr  Mlejnek  –  předseda 
komise  péče  o  krajinu  nás  infor-
moval  o  akcích,  které  komise  inici-
ovala.  Zprostředkovala  prořezání 
lipové  aleje,  parkové  úpravy  před 
radnicí  a před poštou podle návrhu 
zahradníka.  Vyjednala  s  p.  Kory-
tářem  z  CHKO  Jizerské  hory  povo-
lení na odstranění náletů ze starého 
hřiště. Odstranění provedli brigádně 
Petr Kordač ml. a Pavel Hrabánek ml. 

Komise  vstoupila  do  jednání  s  ředi-
telkou Úřadu pro  zastupování  státu 
ve  věcech  majetkových,  na  který 
pravděpodobně  přejde  vlastnictví 
starého  hřiště,  o  možnosti  jeho  bez-
platného převodu na obec. Dále pro-
běhlo  jednání  s  vedoucím  katedry 
designu na fakultě architektury TUL 
ohledně  možnosti  zadat  studentům 
jako  semestrální  práci  vizualizaci 
možného  využití  některých  míst 
v obci – např. sportovní areál kolem 
sokolovny,  Berkova  louka,  objekt 
kina  a  okolí.  Přes  zimní  období  plá-
nuje  komise  výrobu  informačních 
cedulí na turistickou cestu na Trniště. 
Dalším cílem je vylepšení dvou až tří 
míst v obci v průběhu příštího roku.

Další  již  léta  fungující  komisí 
v  obci  je  SPOZ.  Jeho  předsedkyně 
Marie Blahoutová Vás o jeho činnosti 
informuje  v  krátkém  článku  uvnitř 
Zpravodaje.

Na tomto místě bych chtěla podě-
kovat všem, kteří pro obec pracují na 
úkor svého volného času a pomáhají 
tak učinit pro nás všechny Janov nad 
Nisou krásnějším. Děkuji. 

RM

Činnost kontrolního výboru v roce 2016
V krátkém přehledu vám představuji činnost kontrolního výboru ZO Janova nad Nisou v roce 2016 (dále jen 
KV). KV byl zřízen na ustavujícím zasedání ZO dne 5. 11. 2014.

V  roce  2016  se  výbor  sešel  tři-
krát  (datum:  24. 3. 2016,  30. 6. 2016, 
24. 10. 2016). 

Ze schůzí KV jsou pořízeny zápisy, 
které  jsou  k  dispozici  na  obecním 
úřadu  Janova  nad  Nisou.  Opět  byl 
vypracován  seznam  usnesení,  který 
byl  zaslán  starostovi  panu  Mgr. 
Danielu  Davidovi.  Jedná  se  o  usne-
sení, která  jsou ze zápisů  (7. 10. 2015 
do  27. 4. 2016)  ve  fázi  zpracování  – 
trvání.  Ke  každému  usnesení  bude 
dáno  vysvětlení  současného  stavu. 
Konečný  seznam  bude  přílohou 
zápisu z 3. KV ZO Janov nad Nisou 
ze dne 24. 10. 2016. 

Členové  kontrolního  výboru 
Mgr. Marie Bürgerová a Mgr. Adam 
Kulich  se  dne  7. 1. 2016  zúčastnili 
finančního  výboru  a  svými  návrhy 
přispěli  k  sestavování  rozpočtu  na 
rok 2016.

Dále  se  27. 7. 2016  členové  kon-
trolního  výboru  Mgr.  Marie  Bür-
gerová,  Mgr.  Adam  Kulich  sešli  na 
obecním úřadu Janova nad Nisou se 
starostou obce a spolu s Ing. Petrem 
Mlejnkem (zastupitel obce) předložili 
otázky  týkající  se  dohody  o  narov-
nání mezi obcí a společností SČVAK, 
tedy  provozování  vodohospodářské 
infrastruktury  –  vodovodu  a  kanali-

zace. Důvodem  schůzky  byla  snaha 
pochopit, proč musí existovat nějaká 
dohoda o narovnání.

V  roce  2016  zastupitelstvo  obce 
nepověřilo  kontrolní  výbor  úkoly, 
které  by měl  prošetřit,  proto  vlastní 
činnost  spočívala  především  v  kont-
role plnění usnesení ze zastupitelstva 
obce. 

Blíží  se  konec  roku,  a  proto  Vám 
chci  všem  za  celý  kontrolní  výbor 
popřát  příjemné  prožití  vánočních 
svátků  a  v  novém  roce  hodně  štěstí, 
zdraví, osobních a pracovních úspěchů.

Mgr. Marie Bürgerová
předsedkyně KV
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Informace pro občany

Dva roky v zastupitelstvu
Rozhodla jsem se podělit o  své pocity z  dvouleté činnosti v  obci. Snažím se spolu s  Petrem Mlejnkem na 
každé zasedání zastupitelstva přicházet s podněty a nápady. Někdy se shledáme s odezvou a někdy jsou 
naše nápady shozeny ze stolu.

V  životě  mě  vždy  potěší,  když 
má  moje  práce  viditelné  výsledky. 
V  poslední  době  jste  si  mohli  všim-
nout,  že  bylo  upraveno  centrum 
obce před Janovskou radnicí. Děkuji 
Petrovi,  který  dokáže  vše  vyjednat 
do  úplného  konce,  a  děkuji  ostat-
ním  zastupitelům,  kteří  se  přiklo-
nili  finančně  tento  projekt  podpořit. 
Věřím, že další etapou prací v centru 
obce  bude  oprava  schodiště  ke  hřbi-
tovu,  je  to  můj  osobní  sen.  Jestli  se 
podaří ho uskutečnit, záleží na zastu-
pitelích, ale i na jednání s církví, pro-
tože schodiště je jejím majetkem. 

Dalším  viditelným  výsledkem 
práce,  a  zde  bych  chtěla  vyzdvih-

nout ředitele JANOVSKÉ o.p.s. Petra 
Mlejnka,  jsou  provedené  opravy 
v  místní  sokolovně.  Díky  práci  lidí 
z  JANOVSKÉ  o.p.s.  a  finanční  pod-
poře  ze  strany  obce  se  prostředí 
kolem  sokolovny  evidentně  mění 
a  zároveň  se  mění  k  lepšímu  i  pro-
story  uvnitř  budovy.  Když  tam  při-
jdete,  pociťujete  z  těchto  prostor 
pozitivní nádech a život, který se tam 
dříve ztrácel. Petře a Martino, děkuji 
Vám  za  veškerou  činnost  spjatou  se 
sokolovnou. 

Chtěla  jsem  jen  připomenout,  že 
každý,  kdo  ve  svém  volném  čase 
přiloží  ruku k dílu,  je  obdivuhodný. 
Jako  zastupitelé  pracujeme  pro 

druhé  a  snažíme  se,  aby naše práce 
vedla  k  pozitivním  výsledkům.  Ne 
vše  je  ale  tady  růžové. V každé  spo-
lečnosti, i u nás „na venkově“, existují 
lidé, kteří jsou útoční, a nemáte proti 
nim  jakoukoliv  obranu.  Těm,  kteří 
se  takto  chovají,  chci  popřát,  aby  se 
jim  v  osobním  i  pracovním  životě 
zadařilo, protože pak teprve ze svého 
štěstí pochopí, která cesta v jejich jed-
nání  a  v  životě  je  správná.  Některé 
chvíle v zastupitelstvu byly těžké, ale 
těšíme  se  na  další  dva  roky  a  dou-
fáme,  že  něco  hezkého  Vám  i  nám 
přinesou.  

Mgr. Marie Bürgerová
Pro lepší Janov

Postřehy Obecní policie
Po půl roce Vás opět srdečně zdravíme ze služebny Obecní policie a tímto Vás chceme obeznámit se stručným 
výtahem naší pracovní policejní činnosti.

Ke  konci  školního  roku  jsme  byli 
pozváni  do  základní  školy  v  Janově 
nad  Nisou,  abychom  zde  provedli 
ukázku  výstroje  a  výzbroje  s  výkla-
dem o naší činnosti. Provedená ukázka 
u  dětí  vzbudila  velkou  pozornost 
a  zájem. Dětem bylo  také  vysvětleno, 
jak  se  mají  bezpečně  pohybovat  na 
pozemních komunikacích, a po prove-
deném výkladu každý účastník od nás 
jako dárek obdržel reflexní prvky.

V měsíci červnu proběhl v Janově 
již tradiční jarmark, na kterém nebylo 
zaznamenáno  žádné  narušení  veřej-
ného pořádku – i vzhledem k počasí, 
které  nám  v  letošním  roce  nebylo 
moc nakloněno.

Začátkem  prázdnin  se  naší  obcí 
prohnala  silná  větrná  smršť,  která 
zde napáchala nemalé škody a s  její-
miž  následky  se  naši  dobrovolní 
hasiči potýkali  i několik  týdnů poté. 
V  době  jejího  počátku  byl  v  pohoto-
vosti s naší hlídkou a dobrovolnými 
hasiči  i  starosta  obce  Mgr.  Daniel 
David, který s námi lokalizoval napá-
chané škody a řídil koordinaci prací 
na odstraňování způsobených škod.

Po  dvou  dnech  od  této  větrné 
smršti  volala  z  Vyšehradu  na  slu-

žební  telefon  Obecní  policie  Janov 
nad Nisou  starší  žena,  která  uvedla, 
že  je  v  domě  spolu  s  devadesátile-
tou  maminkou  uvězněna,  protože 
vchodové  dveře  jsou  zavaleny  popa-
danými  stromy. Hlídka  se  dostavila 
na místo, celou věc vyhodnotila a na 
místo  přivolala  dobrovolné  hasiče 
naší  obce,  kteří  stromy  rozřezali, 
a ženy byly z domu vysvobozeny.

Bohužel  ani  v  tomto  období  se 
naší obci nevyhnuly kroky pachatelů 
majetkové trestné činnosti, kdy jejich 
nenechavé  ruce  nepohrdly  volně 
odloženými věcmi a neštítili se vlou-
pat  i  do  vašich  obydlí.  V  jejich  pří-
padném odhalení je nám nápomocen 
kamerový  systém,  kdy  v  několika 
případech  nám  tvář  těchto  pacha-
telů není zcela neznámá a věc má již 
v šetření Policie ČR OO Mšeno.

V letních měsících  jsme zazname-
nali  několik  stížností  na  obtěžování 
hlukem,  který  vycházel  z  objektu 
bývalé pizzerie U Čerta. Provedeným 
šetřením  v  místě  bylo  zjištěno,  že 
vždy zde probíhala obyvateli  tohoto 
domu rodinná oslava a byla zde pou-
štěna  hlasitá  reprodukovaná  hudba. 
Po  našem  příjezdu  na místo  se  situ-

ace  v  domě  vždy  zklidnila  a  o  celé 
věci  bylo  informováno  OO  Mšeno 
PČR  které  celou  věc  taktéž  monito-
ruje především v čase nočního klidu.

V  poslední  době  se  zvýšil  počet 
volně  pobíhajících  psů  bez  identifi-
kační  známky,  kdy  několik  z  nich 
bylo  zbytečně  umístěno  do  útulku 
pro  opuštěná  zvířata,  a  proto  vás 
žádáme  o  dodržování  obecně 
závazné vyhlášky o volném pohybu 
psů v naší obci.

Jsme  rádi,  že  naše  přítomnost 
v této krásné obci působí preventivně 
a pokračuje pokles kriminality, což je 
i Vaše zásluha.

S pozdravem Vaši strážníci  
Honza a Aleš
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Nové LED osvětlení
V  minulých týdnech byla dokončena jedna z  větších investičních akcí tohoto roku – výměna veřejného 
osvětlení (76 ks) na hlavní silnici v Loučné a v Janově nad Nisou. Celkové investiční náklady nepřekročily 
1 mil. Kč. Díky novým, úsporným svítidlům ročně uspoříme 25,3 MWh (původní spotřeba byla 46,8 MWh). 
Další úspory budou plynout ze snížení fixních plateb za jističe a za údržbu.

Část  naší  soustavy  veřejného 
osvětlení tak nejenom splňuje evrop-
ské normy, ale hlavním důsledkem je 
zvýšení úrovně osvětlení a tím i bez-
pečnosti.  Určité  úseky  byly  při  stá-
vajícím zvýšeném provozu  již  téměř 
životu nebezpečné. 

Objevily se však i negativní ohlasy, 
že  světlo  svítí  do  oken  a  špatně  se 
při  tom  spí.  Sám mám  stejnou  zku-
šenost  a  vyřešil  jsem  ji  pořízením 
rolet  a  žaluzií.  Zvýšení  bezpečnosti 
na  silnici  by  mělo  mít  v  tomto  pří-
padě přednost před našimi osobními 
zájmy. 

Přechod  na  nové  osvětlení  je 
velkým  skokem,  ale  věřím,  že  si 
všichni zvykneme. Markantní rozdíl 
v  úrovni  osvětlení  je  vidět  např. 
v  úseku,  kde  končí  lampy  Jablonce 
a  začínají  naše  svítidla.  Nebo  na 
rovině v Loučné za kostelem.

Investicí do osvětlení na hlavní sil-
nici samozřejmě nekončíme, postupně 
bychom  rádi  obměnili  i  ostatní  svíti-
dla, vyměnili  rozvaděče atd. Celkem 
máme v obci přes 400 svítidel. 

Další změna, kterou v této oblasti 
chystáme,  je  označení  sloupů  QR 
kódy.  Každý  sloup  bude  opatřen 

Nové investice / SPOZ

štítkem  s  individuálním QR  kódem, 
identifikačním  číslem  a  telefonním 
číslem.  V  případě  poruchy  svítidla 
tak  jednoduše  buď  pošlete  QR  kód 
(telefon  Vás  sám  navede,  jak  na  to) 
nebo  zatelefonujete  na  dané  číslo. 
Všechny  informace  se  pak  budou 
sbíhat  na  dispečinku  a my  budeme 
mít  detailní  přehled  o  poruchách. 
Následně  se  tak bude moci  lépe plá-
novat výměna svítidel či další opravy. 

Označení sloupu by se v budoucnu 
mělo dát použít i při hlášení do inte-
grovaného záchranného systému. 

PM

Zajímavosti ze SPOZu
Sbor pro občanské záležitosti je jednou z komisí, která v naší obci aktivně pracuje. Dlouho jsem o naší práci 
nepsala, ale jsme v obci „vidět“.

V  letošním  roce  jsme  slavnostně 
uvítali  15  nových  občánků.  Jejich 
rodiče  tento  den  prožívají  opravdu 
slavnostně. Je to zážitek nejen pro ně, 
ale  často  také pro  jejich  rodiče  a pra-
rodiče. Vítání  je doplněno kulturním 
vystoupením,  které  spolu  se  žáky-

němi  základní  školy připravuje paní 
učitelka Lenka Vondrová. Moc jim za 
to děkujeme. 

Další  naší  činností  jsou  návštěvy 
u  jubilantů v obci. A  je  jich opravdu 
hodně.  Letos  jich  uskutečníme  více 
než  70.  Navštěvujeme  občany  70,  75, 

80  a  více  leté.  Předáme  jim  dárkový 
balíček,  popovídáme  si,  zavzpomí-
náme.  Jsou  rádi,  že  na  ně  stále mys-
líme.  Letos  nám  přibylo  dvacet  jubi-
lantů  –  sedmdesátníků.  Celkem  13 
z nich žije v Janově od dětství. Navště-
vovali  zdejší  mateřskou  i  základní 
školu,  založili  rodinu.  Pamatují  lepší 
i  horší  časy  a  mají  svou  obec  rádi. 
Podle  svých  možností  pro  ni  také 
mnoho  vykonali.  Nad  fotografiemi, 
při  vyprávění  zážitků  z  brigád,  akcí 
hasičů  i  Sokola,  z  výletů  a  zájezdů 
občas  ukápne  i  slzička.  Prostě:  „… 
bylo  to  krásné,  byli  jsme  mladí…“, 
konstatují  jubilanti.  Přejeme  jim,  ať 
jim dobrá nálada a zdraví vydrží do 
nejdéle.

Pro zajímavost připojuji ještě struč-
nou  statistiku  občanů  vyššího  věku 
v naší obci:

70 let  20, z toho 14 žen,
75 let  7, z toho 4 ženy,
80 – 90 let  38, z toho 23 žen,
91 a více  3, z toho 3 ženy.
Nejstarším  mužem  v  Janově  nad 

Nisou  je pan Josef Mareček, kterému 
je 90 let, a nestarší ženou paní Marie 
Antošová, té je 95 let. 

Marie Blahoutová
předsedkyně SPOZ
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Zpráva o činnosti SDH Janova nad Nisou
za II. polovinu roku 2016

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

Je  neskutečné,  jak  ten  čas  letí!  Je 
to  bezmála  šest  měsíců,  kdy  jsem 
seděl  u  počítače  a  psal  jsem  zprávu 
o  činnosti naší  jednotky a přál  jsem 
Vám krásné prožití letních prázdnin. 
A v tu dobu již probíhaly přípravy na 
naší hlavní akci, kterou si pro Vás již 
několik let připravujeme a to vždy na 
konec prázdnin. Ta akce nese název 
HASIČSKÉ  LOUČENÍ  S  PRÁZDNI-
NAMI.  Vzhledem  k  velké  četnosti 
takovýchto podobných akcí v našem 
regionu  jsme  byli  nuceni  přesunout 
tento den již na 13.7.2016 a i přesto, že 
došlo  ke  změně  termínu,  tak  jste  za 
námi  na  Berkovku  přišli.  Doufáme, 
že  program,  který  jsme  si  pro  Vás 
připravili,  nebyl  poučný  pouze  pro 
děti, ale  i pro vás dospělé. To  je pro 
nás to největší poděkování a vážíme 
si  toho,  že  s  námi  rádi  trávíte  Váš 
volný  čas.  Nebyla  to  však  poslední 
akce, která byla před námi. 15.10.2016 
jsme  se  velkou  měrou  podíleli  na 
pořádání  dovednostního  a  vytrva-
lostního  závodu  ve  Věznici  Rýno-
vice  s  názvem  DOBÝVÁNÍ  ZTRA-
CENÉHO  ZÁCHRANÁŘE.  Jako 
poslední  akce,  ke  které  neodmysli-
telně patříme, a to již přes dvacet let, 
je závod Janovských 11-19 km.

Rok  2016  byl  rekordní  co  do  čet-
nosti  ostrých  výjezdů.  V  tuto  chvíli 
jich  máme  za  sebou  34.    Vyjížděli 
jsme  k  odčerpávání  vody,  k  něko-
lika požárům,  ale  jednoznačně  jsme 
nejvíce vyjížděli k likvidaci vyvráce-
ných  a  spadlých  stromů  přes  komu-
nikace.  Začátkem  sedmého  měsíce 
se  přes  Jablonecko  přehnala  ničivá 

bouře, která vyvrátila stovky stromů. 
Naše  jednotka  se  tři  dny  aktivně 
podílela  na  likvidaci  následků  této 
silné  a  ničivé  bouře  a  to  od  Bedři-
chova přes Janov až do Jablonce nad 
Nisou.  Za  tyto  tři  dny  jsme  odstra-
nili  kolem  40  vzrostlých  stromů 
a vzhledem k tomu, že jsme jednotku 
předurčenou  k  likvidaci  takovýchto 
událostí, dojížděli  jsme  i  tam, kde si 
naši dobrovolní kolegové nebyli  jisti. 
Musím zde také zmínit náš nový spe-
ciál a tím je TATRA 815 CAS 30. Má 
za sebou již přes 30 ostrých výjezdů 
a vždy bez zaváhání splnil vše, co se 
od něj očekávalo. Dne 1.11. jsme byli 
vysláni GŘ HZS do  Jihlavy k prove-
dení náročného testu, kterým byl prů-
jezd brodem hlubokým 1,2 m. Upro-
střed  brodu  byl  vypnut  motor  na 
dobu 10min. A poté opět nastartovat 
a vyjet ven. I přes to, že se v nájezdu 
a  výjezdu  jednalo  o  hloubku  1,5  m. 
Náš  vůz  v  tomto  náročném  testu 
obstál a to jako jediný ze čtyř testova-
ných vozidel.

Samostatnou  kapitolu  bych  rád 
věnoval  našemu  sportovnímu  týmu. 
Minulý  rok  jsem  končil  blok  o  spor-
ťácích  heslem,,Více  srdíčka  a  méně 
nervů!!!'' A to samé jsem jim přál i do 
nastávající  sezony. A musím  říci,  že 
mě  kluci  v  žádném  případě  nezkla-
mali  a  v  kategorii  PS  12  obsadili 
krásné druhé místo.  Je  třeba  říci,  že 
těmto závodům kluci věnují v letním 
období  téměř  každý  víkend.  Odjíž-

dějí vždy v sobotu kolem 17. hodiny 
a vrací se kolem 6. hodiny ráno a to 
vždy  po  vyhlášení,  jak  jim  ukládají 
přísná pravidla.

Přijměte prosím můj velký obdiv 
a  velké  poděkování  za  šíření  dob-
rého  jména naší  jednotky  a  zároveň 
dobrou prezentaci naší obce.

Myslím  si  osobně,  že  toto  je  ten 
správný  okamžik  pro  moji  povin-
nost,  kdy  musím  poděkovat  všem 
členům  našeho  sboru.  A  to  za  obě-
tavou práci,  a  to nejenom při  samot-
ných  výjezdech,  ale  i  například  při 
úklidu  místních  komunikací  anebo 
vyřezávání  nebezpečně  vzrostlých 
stromů. V neposlední řadě se aktivně 
podílejí na kulturních akcích a dění 
v naší obci.  Je nutno podotknout, že 
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  dovolte  na  závěr,  aby 
Vám  všem  jménem  hasičů  popřál 
klidné prožití těchto krásných svátků. 
Abyste  vše  potřebné  zvládli  v  klidu 
a  pohodě.  Do  nového  roku  hlavně 
hodně  zdraví,  štěstí,  úspěchů,  a  to 
i  profesních  v  zaměstnání.  A  pro-
tože jsem hasič, tak si za Vás všechny 
přeji, abyste v nastávajícím roce 2017 
v  žádném  případě  nepotřebovali 
pomoc složek IZS.

S pozdravem
Radek NAGY, Jitka NAGYOVÁ

SDH Janov nad Nisou
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Co je nového ve školce?
Jak jste si asi všichni všimli, tak nejnovější na školce je (kromě plotu) nový název. Na jaře jsme ve školce 
vyhlásili anketu a podle ní jsme vybrali název STUDÁNKA. A aby se nám to všechno hodilo, tak jsme nazvali 
i třídy – PULEČCI A ŽABIČKY. Pulečci jsou děti 3–4 leté a žabičky 4–6 leté.

Od 1. září jsme začali s dětmi pracovat podle tematic-
kých projektů. V září jsme měli projekt „NA VLNKÁCH 
PŘÁTELSTVÍ“. V rámci tohoto projektu jsme si povídali 
o studánce, vyráběli jsme žabky a pulečky, malovali jsme 
vše  z vodní  říše. Hráli  jsme  si na  žabky  i na  jiné vodní 
živočichy.  Třídy  provází  plyšoví  kamarádi  –  žabák  Jířa 
a žabka Kvákalka.

V  období  říjen  –  prosinec  máme  projekt  „PO CES-
TÁCH NAŠICH BABIČEK“. Ve školce nám vyrostla sta-
ročeská  chaloupka,  okolo  chaloupky  je  spousta  starých 
věcí  –  mlýnek  na  kávu,  žehličku  na  uhlí,  kameninové 
nádobí, housle, starý nábytek… Začali jsme s dětmi vyrá-
bět domečky, hráli jsme na řemesla – prali jsme prádlo na 
valše jako pradlena, vyráběli jsme boty jako ševci, zatlou-
kali hřebíky jako truhláři, fotografovali jako fotografové. 
Děti to úplně pohltilo a začaly nám nosit do školky různé 
věci  –  valchu,  fotoaparát,  hmoždíř, mlýnek,  staré  knihy, 
vyšívací  kroužek,  dřevěné  sběračky  a  ještě  spoustu  dal-

ších věcí. Zapojili  se do  toho  i  rodiče,  kteří  s dětmi pro-
hledávali  půdy,  aby  děti mohly  do  školky  něco  přinést. 
V rámci tohoto projektu jsme ve školce uspořádali „Jablíč-
kový den“. Děti přišly do školky v zeleném, žlutém nebo 
červeném tričku a celé dopoledne plnily úkoly s jablíčko-
vou  tematikou. Nakonec si mohly vybrat dáreček v cha-
loupce u babičky.

Na  začátku  listopadu  jela  třída  Žabiček  na  výlet  do 
Liberce podívat se na koně. Děti koníkům čistily kopyta, 
krmily je jablky, mrkví a tvrdým chlebem, podívaly se do 
stájí. Na pastvinách jsme viděli nejen koně, ale i kozy, ovce, 
kachny a slepice. Kolem zvířátek pobíhal i hlídací pejsek 
a tak jsme si opravdu připadali jako v časech našich babi-
ček.

Projekt nám ještě nekončí, stále pokračujeme ve stopo-
vání našich babiček až do konce prosince. 

Ukončíme ho oslavou staročeských vánoc se stromeč-
kem ozdobeným jablíčky a oříšky. Moc se na ty netradiční 
vánoce těšíme a víme, že si to ve školce opravdu užijeme.

Krásné  vánoční  svátky  Vám  všem  přejí  Pulečci, 
Žabičky a celý kolektiv „Studánky“

Za kolektiv MŠ Alena Putzová

MŠ Janov nad Nisou
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Informace ze školy – nový školní rok
Školní rok 2016/2017 ve škole začal ve čtvrtek 1. září 2016. Přivítali jsme patnáct prvňáčků, společně s námi 
je přivítala paní Marie Blahoutová za SPOZ a Mgr. Daniel David, starosta obce. Děti dostaly drobné dárečky 
od SPOZu a  Svazu žen v  Janově nad Nisou. Celkem do školy nastoupilo 156 dětí. Složení zaměstnanců 
příspěvkové organizace je ve většině součástí stabilní, ke změně došlo pouze ve složení pedagogického 
sboru mateřské školy.

Pedagogický  sbor  základní  školy:  1.  třídu  vede  Mgr. 
Jana Garčeková, 2. třídu Mgr. Gabriela Nováková, 3. třídu 
Mgr.  Pavla  Michková,  4.  třídu  Mgr.  Lenka  Vondrová 
a 5. třídu Mgr. Kateřina Šípalová. Třídní učitelkou v 6. třídě 
je Mgr. Helena Koutková, v 7.  třídě Mgr. Petra Davidová, 
třídním učitelem 8.  třídy  je Mgr. Adam Kulich  a  9.  třídy 
Mgr.  Lukáš  Blažej.  Mgr.  Petr  Chlup  vyučuje  zeměpis 
a fyziku. Vedoucí vychovatelkou ve školní družině je Ale-
xandra Trojáková,  školní klub vede Lukáš Blažej. V  letoš-
ním školním roce máme ve škole zřízené dvě pozice asis-
tenta pedagoga v 1. a 6. třídě, a pozici osobního asistenta ve 
4. třídě. Zástupce ředitele je Mgr. Hana Ticháková, školní-
kem Jaromír Janda.

Zaměstnanci  mateřské  školy:  zástupce  ředitele  pro 
mateřskou  školu  je  Alena  Putzová.  Děti  vzdělávají  paní 
učitelky Iva Voháňková, Hana Fuchsová a Tereza Šťastná. 
Máme  i  asistenta  pedagoga  v mateřské  škole,  školnicí  je 
Klára Martinovská. 

Školní  stravování  pro  základní  a  mateřskou  školu: 
vedoucí  stravování  je  Renata  Mádlová  pro  obě  školská 
zařízení, vedoucí kuchařka je Gabriela Kýčková Holá, další 
kuchařky  jsou  Petra  Šefrová  a Dana Kuncová.  Jídelníček 
pro děti  je vyvážený a zdravý,  jsou zařazována méně tra-
diční jídla v rámci zdravé výživy, bezmasé pokrmy, luště-
niny, saláty, ovoce a zelenina,  jídlo  je nápadité a pro děti 
školního věku vhodné.

V  letošním školním roce probíhá celoroční  školní pro-
jekt  „Náš kraj“ pro 1.  stupeň ve všech vyučovacích před-
mětech a dlouhodobý školní projekt „Liberecký kraj“ pro 
2.  stupeň,  který  bude  trvat  vždy  čtyři  roky.  Žáci  budou 
i  v  letošním  školním  roce  navštěvovat  divadelní  předsta-
vení pro ně připravená v městském divadle v Jablonci nad 
Nisou. Žáci se zúčastňují olympiád a soutěží v jednotlivých 
vyučovacích předmětech. Škola je v letošním školním roce 
zapojena do programu „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“. 
V  září  škola  nabídla  žákům  ke  zlepšení  vztahů  a  komu-

nikaci v  třídním kolektivu harmonizační pobyty. V říjnu, 
když  nešel  ve  škole  elektrický  proud,  škola  uspořádala 
pro děti  sportovní dny. V  listopadu vyjely všechny  třídy 
do liberecké IQ Landie, v rámci podpory vytváření a roz-
víjení zájmu žáků o vědecké a technické obory, zvyšování 
přírodovědné a technické gramotnosti a globálního vzdě-
lávání.  Plánů  máme  mnoho,  např.  návštěva  praktických 
chemických  pokusů  v  SUPŠS  Železný  Brod  a  program 
Sférické  kino  „O  vesmíru“,  který  čeká  žáky  za  pololetní 
vysvědčení.  V  době  rekonstrukce  pouličního  osvětlení 
v okolí školy se díky iniciativě Michala Surkova a starosty 
obce podařilo zajistit osvětlení školního dvora a tím zvýšit  
bezpečnost dětí.

Jsme  zapojeni  do  programu  „Hodina  pohybu  navíc“, 
jehož  garantem  je MŠMT  a  je  realizován  v  rámci  školní 
družiny.  Připravujeme  školní  projekt  na  základě  výzvy 
MŠMT „Šablony pro MŠ a ZŠ I“ – podpora zjednodušených 
projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdě-
lávání a také připravujeme žádost na projekt „Výzva č. 47“ 
s názvem „Děti ze školy se domluví ve světě“ v rámci IROP 
(integrovaný regionální operační program) a MAP (místní 
akční plán vzdělávání).

Školní sportovní klub z.s. úzce spolupracuje se školou. 
Ve sportovních oddílech klubu: Sjezdové lyžování, horská 
kola, lezení a snowboard, moderní tance, florbal a míčové 
hry sportuje celkem padesát tři žáků školy. Sportovci repre-
zentují školu na sportovních akcích okresních i krajských 
a dělají dobré jméno škole i obci. 

Závěrem  bych  chtěla  všechny  pozvat  na  vystoupení 
pěveckého sboru v  loučenském kostelíku první adventní 
neděli 27.  listopadu 2016 v 17:00 hodin a také bych chtěla 
všem popřát krásné a klidné vánoční svátky a vše nejlepší 
v novém roce.

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

Mgr. Jana Tomešová, ředitelka školy

ZŠ Janov nad Nisou
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Janovská sokolovna / Sport v Janově

Novinky v Janovské sokolovně

Omluva 
Ing. Petru Mlejnkovi

V  minulém vydání Zpravodaje byla chybou redakce 
uveřejněna stará fotka vybavení tělocvičny v  soko-
lovně (žíněnky, koza). Tuto fotku autor článku nedodal. 
Fotka myrobalánů vysazených u sokolovny byla redakcí 
nesprávně přiřazena k článku Zpráva o činnosti Komise 
péče o  krajinu místo k  článku Novinky v  Janovské 
sokolovně. Za tato nedopatření se omlouváme. 

RM

Byly dokončeny kovové vjezdové brány na hřiště 
a k budově sokolovny. 

Proběhla I. etapa opravy sociálních zařízení na ubytovně. 
Byly  vybudovány  chybějící  venkovní  skladové  prostory 
a  rozšířena  kapacita uhelny.  Letos  ještě  plánujeme  začít 
s II. etapou oprav sociálních zařízení na ubytovně.

Veškeré  informace  o  JANOVSKÉ  o.p.s.,  sokolovně, 
obsazenosti haly, atd. najdete na www.janovskaops.net.

Petr Mlejnek
ředitel JANOVSKÁ o.p.s.

Janovských 11 a 19 km
Již tradičně poslední říjnovou sobotu, 29. 10. 2016 se konal za podpory 
obce Janov nad Nisou a Libereckého kraje 41. ročník běhu a turistického 
pochodu ELEVEN Janovských 11 a 19 km ČSOB.

Poděkovat  bychom  touto  cestou 
měli všem partnerům a pořadatelům 

za jejich celoroční práci, díky níž jsme 
pokořili  rekordní  hranici  1200  účast-

níků, pro které byly připraveny tratě 2, 
6, 11 a 19 km, 2 km handicapovaných  
a Canicross na 6 a 19 km. 

Díky  také provozovateli  Janovské 
sokolovně,  janovské  o.p.s.  za  poskyt-
nuté zázemí. 

Vloni  jsme  také  touto  cestou 
odstupujícímu  předsedovi  slíbili,  že 
budeme usilovně pracovat na tom, aby 
tato akce i nadále rostla a rozvíjela se. 
Věříme, Vráťo,  žes  nás  v  den  konání 
závodu ze shora pečlivě sledoval a byl 
bys stejně jako my s akcí spokojen a že 
jsme svých slov dostáli. 

Budeme se  těšit poslední říjnovou 
sobotu v roce 2017

Organizační tým 
Janovských 11 a 19 km

www.11a19.cz
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Cvičení pro rodiče s dětmi
Již šestým rokem probíhá v Janově nad Nisou cvičení pro rodiče s dětmi. Scházíme se každé úterý v 9 hod. 
v tělocvičně v bývalé družině.

Cvičení je vhodné pro samostatně 
chodící  děti  zhruba  od  1  roku  do  4 
let.  Ale  samozřejmě  se  můžou  zapo-
jit  i děti mladší,  které  zatím nechodí, 
ale již vyžadují dětský kolektiv. Lekce 
probíhají  zábavnou  formou,  cvičení 
je  doprovázeno  písničkami  a  říkan-
kami. U dětí je velmi oblíbené cvičení 
s různými pomůckami, ať už to  jsou 

malé  míčky,  overbally,  stuhy,  padák, 
barevné  kroužky  či  bedýnky.  Ale 
třeba  „Kolo,  kolo,  mlýnský“  je  také 
nikdy neomrzí. Samotné cvičení trvá 
přibližně  půl  hodiny  a  pak  se  děti 
můžou  vyřádit  dle  libosti,  třeba  na 
skluzavce nebo ve stanu s hračkami.

V  minulém  školním  roce  cvičení 
pravidelně navštěvovalo 12 dětí, plus 

Sport v Janově

jejich  maminky  případně  tatínci  či 
babičky. Párkrát se nás sešlo dokonce 
ještě  více.  Stejně  jako  v  uplynulých 
letech  jsme  zařadili  několik  výjimeč-
ných  lekcí,  např.  čertovské  cvičení, 
vánoční  cvičení  s  besídkou,  cvičení 
v  maskách  či  velikonoční  cvičení. 
Párkrát  se  děti  kromě  pohybu  věno-
valy i „umělecké tvorbě“ a nakreslily 
obrázky,  které  pak  byly  použity  na 
vyzdobení tělocvičny.

V  červnu  panovalo  krásné  letní 
počasí,  a  tak  jsme místo  cvičení pod-
nikli několik výletů. Dvakrát jsme byli 
na Bedřichově, jednou v Jablonci. 

Závěr  školního  roku  jsme  osla-
vili  na  bobové  dráze,  děti  si  nejprve 
užily skákání na trampolíně a pak se 
s  chutí  pustily  do  pizzy.  Nezaháleli 
jsme však  ani  o prázdninách.  Téměř 
každý týden jsme se scházeli na „cvi-
čení  v  trávě“,  které  jsme  vždy  zakon-
čili malým piknikem.

Pokud  byste  chtěli  svým  dětem, 
ale i sobě dopřát také trochu pohybu, 
nebo  jen  zkrátka  pobýt  ve  společ-
nosti rodičů a jejich ratolestí z Janova 
a z Bedřichova, přijďte mezi nás. Rádi 
přivítáme  nové  členy.  Od  října  vede 
nově  cvičení  Bára  Jarolímová,  která 
vám v případě zájmu sdělí další infor-
mace (tel. 777 587 311).

Nabídka skipasů
Dobrá zpráva pro rodiče sportovně založených dětí z Janova nad Nisou. Také v letošním roce nabízí SKI 
BIŽU s.r.o. možnost nákupu skipasů za akční ceny. Skipas je nepřenosný, s aktuální fotografií a platí pro 
denní i večerní lyžování.

Ceny skipasů se slevou:
0–6 let (narozen do 1. 11. 2010) 1 300 Kč
7–15 let (narozen do 1. 11. 2001) 2 100 Kč
16–18 let (narozen do 1. 11. 1998) 2 600 Kč

Všeobecné podmínky pro vydání zvýhodněných skipasů 
pro děti:

–  Skipas musí být opatřen aktuální fotografií – fotografování 
bude probíhat v pokladně areálu Severák Hrabětice po zahá-
jení zimní sezóny v provozní dny vždy po 14 hodině.

–  Hotové skipasy budou k odebrání přímo na pokladně přísluš-
ného areálu.

–  Platba za skipas se slevou proběhne přímo v pokladně areálu.

SKIPAS JE PLATNÝ V AREÁLECH SEVERÁK I BEDŘICHOV

Novinkou je v letošním roce příspěvek Obce Janov nad Nisou 
na tyto SKIPASY. Na listopadovém jednání Zastupitelstva obce 
byl schválen příspěvek pro děti s  trvalým bydlištěm v Janově 
nad Nisou v následující výši: 

0–6 let 500 Kč
6–18 let 1 000 Kč

Příspěvek bude vyplácen pokladnou Obce Janov nad Nisou po 
předložení dokladu o zakoupení permanentky.

RM
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Obrazem ze života Janova

SDH Janov nad Nisou SDH Janov nad Nisou

Novinky v Janovské sokolovně Novinky v Janovské sokolovně

Dětské hřiště na Berkově louce

Dětské hřiště na Berkově louce


