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Informace pro občany

Vítám Vás u letošního prvního čísla Zpravodaje Janov-
ské radnice. Přináším Vám to nejdůležitější ze zasedání 
Zastupitelstva v tomto roce.

 • �Na�lednovém�zasedání�schválilo�ZO�usnesením�č.�1�roz-
počet�na� rok�2017� jako�schodkový.�Takto� schválený� roz-
počet�představuje�příjmy�ve�výši�19�726�700�Kč,�financo-
vání�13�894�910,40�Kč�a�konečně�výdaje�33�621�610,40�Kč.�

 • �Usnesení� č.� 4� se� týkalo� schválení� Pravidel� pro�poskyto-
vání� finančních� příspěvků� z� rozpočtu� obce� Janov� nad�
Nisou�2017�–�projekty.�

 • �Pátým�usnesením�ZO� schválilo� podmínky� a�Vyhlášení�
programu�k�předkládání�žádostí�o�dotaci�včetně�povin-
ných�příloh�k�předkládání�žádostí�na�rok�2017�–�Volnoča-
sové�aktivity�v�Janově�nad�Nisou�2017�s�předpokládanou�
částkou�k�rozdělení�ve�výši�90.000�Kč.�

 • �Usnesením� č.� 6/2017� ZO� schválilo� zapojení� obce� Janov�
nad�Nisou�do�projektu�Mikroregion�Jizerské�hory�–�Měst-
ský�kamerový�dohlížecí�systém,�který�bude�Mikroregion�
Jizerské�hory�realizovat�v�rámci�Programu�prevence�kri-
minality�MV�ČR�v�roce�2017.

 • �V�únoru�usnesením�č.�11/2017�ZO�schválilo�náklady�na�
vodné�v�roce�2016�ve�výši�25,684�Kč/m3�bez�DPH�a�náklady�
na�stočné�v�roce�2016�ve�výši�27,844�Kč/m3�bez�DPH.�

 • �Usnesení�12�a�13/2017�se�týkala�opět�pravidel�pro�posky-
tování�finančních�příspěvků�z�rozpočtu�obce�Janov�nad�
Nisou,�podmínek�a�vyhlášení�programu�k�předkládání�
žádostí�–�tentokrát�na�činnost,�s�předpokládanou�částkou�
na�rozdělení�80.000�Kč.�

 • �Usnesení�č.�14/2017�–�ZO�schvaluje�cenu�vodného�a�stoč-
ného�pro�rok�2017�ve�výši�za�vodné�31,60�Kč/m3�s�DPH�
a�za�stočné�34,26�Kč/m3�s�DPH.

 • �Březnové�Zastupitelstvo�řešilo�nejdříve�prodeje�a�směny�
pozemků.� Na� úřad� dorazila� stížnost� občanů� z� okolí�
Hotelu�Semerink.�Nesouhlasí� se� zajížděním�skibusu�až�
k�hotelu.�

Informace ze Zastupitelstva
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, další zima je za námi a  znovu se 
setkáváme zde, na stránkách našeho Zpravodaje. Přes 
veškeré vrtochy se počasí stále více blíží k létu. 

Jak�se�již�stalo�tradicí,�všichni�doufáme,�že�letní�teploty�
a�nebe�bez�mráčku�nás�nechají�si�užít�letošní�jarmark,�kte-
rý�se�bude�konat�v�sobotu�24.�června.�Přípravy�jsou�v�pl-
ném�proudu.�Tímto�Vás�na�jarmark�srdečně�zvu,�dovolím�
si�jen�upozornit,�že�veškeré�aktivity�a�prodejní�stánky�le-
tos�najdete�v�prostoru�Berkovy�louky.�

Rozbíhá�se�také�stavební�sezóna.�Možná�jste�si�všimli,�
že�byla�zahájena�druhá�část�úprav�veřejného�prostranství�
v�centru�obce�–�úprava�parčíku�proti�poště,�včetně�rekon-
strukce�opěrné�zdi.�Také�budou�znovu�zahájeny�práce�na�
obnově�hřbitovní�zdi,�respektive�jejím�posledním,�dosud�
neřešeném�úseku.�Nejrozsáhlejším�stavebním�projektem�
pro�letošní�rok�je�rekonstrukce�objektu,�ve�kterém�dříve�
působila� školní� družina� s� jídelnou,� spojená� se� změnou�
využití�na�obecní�byty.�A�pokud�se�vše�podaří,�dostane�
se�do�zimy�i�na�opravu�střechy�kulturního�domu,�aby�se�
zamezilo�jeho�rychlému�chátrání.

Věřím,�že�se�nadcházející�léto�vydaří,�a�přeji�Vám�všem�
příjemné�prožití�prázdnin�a�dovolených.�Na�shledanou�
na�jarmarku!

Daniel David

 • �Usnesením� č.� 22/2017� ZO� pověřilo� starostu� obce� svolá-
ním�schůzky�všech�zúčastněných�nad�řešením�problému.�
Jako� další� bod� jednání� ZO� byla� Zpráva� pořizovatele�
Územního�plánu�Janov�n.N.�

 • �Usnesením�č.�25/2017�ZO�projednalo�a�vzalo�na�vědomí�
tuto�Zprávu.�

 • �Usnesením� č.� 26/2017� ZO� rozhodlo� o� poskytnutí� úče-
lové�neinvestiční�dotace�z� rozpočtu�obce�v� rámci�dotač-
ního�programu�Volnočasové�aktivity�v�Janově�n.�N.�2017�
a�schválilo�vzor�smlouvy�o�jejím�poskytnutí�níže�uvede-
ným�žadatelům:

žadatel sídlem/ byd-
lištěm

IČ/datum 
nar.

projekt výše pod-
pory

Spolek přátel 
obce  
Janov n. N.

Janov n. N. 
448

60253541 Loučenský 
advent

10.000 Kč

Muzeum skla 
a bižuterie

U Muzea 
398/4, 
Jablonec n. N.

00079481 Sklářská 
slavnost na 
Kristiánově

8.333 Kč

Muzeum skla 
a bižuterie

U Muzea 
398/4, 
Jablonec n. N.

00079481 Muzejní noc 
na Kristiá-
nově

8.333 Kč

Michal Surkov Janov n. N. 
431

2. 4. 1973 Pálení  
čarodějnic

8.000 Kč

TJ Sokol  
Janov n. N.

Janov nad 
Nisou 504

44223692 Turnaj  
přátelství

3.403 Kč

TJ Sokol  
Janov n. N.

Janov nad 
Nisou 504

44223692 Silvestrov-
ský turnaj

2.750 Kč

TJ Sokol  
Janov n. N.

Janov nad 
Nisou 504

44223692 Janov OPEN 5.833 Kč

TJ Sokol  
Janov n. N.

Janov nad 
Nisou 504

44223692 Volejbalový 
ples

14.883 Kč

Janovských  
11 a 19 km

Janov nad 
Nisou 535

22608737 11 a 19 
km, běh 
a turistický 
pochod

12.000 Kč

 • �Dále� schválilo� ZO� –� usnesením� č.� 27/2017� –� uzavření�
Smlouvy�o�poskytování�pečovatelské�služby�pro�obyva-
tele�Obce�Janov�nad�Nisou�a�pověřilo�starostu�podpisem�
smlouvy.�
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 • �A�usnesením�28/2017�schválilo�Smlouvu�o�poskytování�
odlehčovací�služby�pro�obyvatele�Obce�Janov�nad�Nisou�
a�pověřilo�starostu�podpisem�smlouvy.�Také�další�usne-
sení�se�týká�péče�o�starší�občany�Janova�nad�Nisou.�

 • �ZO� usnesením� č.� 29� schválilo� pravidla� pro� uzavírání�
smlouvy� o� náhradě� za� finanční� příspěvek� poskytnutý�
na�bydlení�v�domě�zvláštního�určení�pro�občany�Janova�
nad�Nisou.�Částka�ve�smlouvě�bude�snížena�o�1.000�Kč�
za�každý�rok�trvalého�pobytu�v�obci�Janov�nad�Nisou�za�
předpokladu,�že�žádající�občan�nemá�vůči�obci�Janov�nad�
Nisou�nezaplacené�pohledávky.�

 • �A�hned�následující�dvě�usnesení� se� týkají� žádostí�dvou�
občanek� Janova� nad� Nisou� o� poskytnutí� příspěvku.�
O+-bě� žijí� v� Janově�nad�Nisou�déle�než� 50� let� a� splňují�
podmínku�o�bezdlužnosti�vůči�obci.�Proto�bude�poskyt-
nut�příspěvek�v�plné�výši.�Přílohu�č.�1�Zřizovací� listiny�
ZŠ�a�MŠ�Janov�nad�Nisou,�přísp.�organizace�schválilo�ZO�
usnesením�č.�34/2017.�

 • �Závěrečné�usnesení� březnového� jednání�ZO� -�ZO�pově-
řilo� starostu�obce�přípravou�Smlouvy�o� zřízení� zákazu�
zatížení�a�zcizení�nemovitostí�mezi�TJ�Sokol� Janov�nad�
Nisou�a�Obcí�Janov�nad�Nisou.

 • �26.�4.�2017�se�konalo�4.�Jednání�ZO.�Usnesením�č.�38/207�
ZO� rozhodlo� o� poskytnutí� účelové� neinvestiční� dotace�
z� rozpočtu� obce� v� rámci� dotačního� programu�Podpora�
činnosti�NNO�v� Janov�nad�Nisou� 2017� níže� uvedeným�
žadatelům� a� zároveň� schvaluje� vzor� smlouvy� o� poskyt-
nutí� neinvestiční� účelové� dotace� mezi� Obcí� Janov� n.N.�
a�těmito�žadateli.

Žadatel Adresa Počet 
členů

Požadovaná 
dotace

Získaná 
dotace

ŠSK Janov n.N. 374 66 17 500 Kč 17 500 Kč

TJ Sokol 
Janov n.N.

Janov n.N. 504 129 30 000 Kč 30 000 Kč

Český svaz 
žen

Loučná 
91,Janov n.N.

35 8 000 Kč 8 000 Kč

SKI Janov-
-Bedřichov

Loučná 90, 
Janov n.N.

58 15 000 Kč 15 000Kč

Celkem 70 500 Kč 70 500 Kč

 • �Jelikož� nebylo� rozděleno� vše,� usnesením� č.� 39/2017� ZO�
vyhlásilo�2.�kolo�k�předkládání�žádostí�o�dotaci�Volnoča-
sové�aktivity�v�Janově�n.�N.�2017�s�předpokládanou�část-
kou�k�rozdělení�ve�výši�35.000,-�Kč.�

 • �Účetní� závěrku� příspěvkové� organizace�Základní� škola�
a�mateřská�škola� Janov�nad�Nisou�za�rok�2016�schválili�
zastupitelé�usnesením�č.�40/2017.�

 • �Usnesením� č.� 41/2017� ZO� schválilo� výsledek� hospoda-
ření�přísp.�organizace�ZŠ�a�MŠ�Janov�nad�Nisou�za�rok�
2016�ve�výši�+�26�610,49�Kč�a�souhlasilo�s�převedením�do�
rezervního�fondu�školy.�

 • �Podání�žádosti�pod�názvem�„�Oprava�komunikace�v�k.ú.�
Loučná�nad�Nisou“�do�Dotačního� fondu:�Program�2.1�–�
Program�obnovy�venkova�ve�výši�250.000,-�Kč�schválilo�
ZO� usnesením� č.� 42/2017,� Požadovaná� výše� dotace� je�
75.000�Kč.�Vlastní� podíl� bude�hrazen� z� prostředků� roz-
počtu�2017,�kde� je�s�opravou�počítáno�v�paragrafu�2212�
Silnice.�Zde�je�alokována�částka�na�spoluúčast.�

 • �Usnesením�č.�44/2017�ZO�rozhodlo�o�poskytnutí�účelové�
dotace�z�rozpočtu�obce�ve�výši�23.000,-�Kč�pro�Centrum�
pro�zdravotně�postižené�Libereckého�kraje,�o.p.s.�

 • �Usnesením� č.� 45/2017� ZO� schválilo� finanční� dar� pro�
Hospic� sv.� Zdislavy,� o.p.s.� ve� výši� 6.785,--Kč� a� zároveň�
darovací� smlouvu� mezi� obcí� Janov� n.� N.� a� Hospicem�
sv.� Zdislavy� a� pověřilo� starostu� obce� podpisem� této�
smlouvy.�

 • �A� konečně� na� květnovém� jednání� ZO� byl� usnesením�
č.� 50/2017� nabídnut� k� prodeji� nákladní� automobil�Mul-
ticar� za�minimální� kupní� cenu� 15.000� Kč� a� usnesením�
č.� 51/2017� byl� rovněž� za� 15.000� Kč� nabídnut� k� prodeji�
požární�automobil�AVIA.�

 • �Dalším� usnesením� ZO� schválilo� Závěrečný� účet� obce�
Janov�nad�Nisou�za�rok�2016�spolu�se�Zprávou�o�výsledku�
přezkoumání�hospodaření�obce�za�rok�2016�bez�výhrad.�
Zároveň� vzalo� na� vědomí,� že� nebyly� zjištěny� závažné�
chyby.�

 • �Usnesením� č.� 53/2017� schválilo� ZO� Účetní� závěrku�
k�31.�12.�2016.�

 • �Dalším�hodně�diskutovaným�tématem�na�jednáních�ZO�
je� sokolovna.� Proto� usnesením� č.� 54/2017�ZO� schválilo�
„Smlouvu�o�zřízení�zákazu�zatížení�a�zcizení�nemovitostí“�
mezi� TJ� Sokol� Janov� nad�Nisou,� z.s.� a� Obcí� Janov� nad�
Nisou�a�pověřilo� starostu�obce�podpisem� této� smlouvy.�
Další�jednání�ZO�se�koná�28.�6.�2017�a�srdečně�Vás�na�něj�
zveme.�

 • �A�jelikož�se�blíží�Janovský�jarmark,�přijměte�pozvání�i�na�
tuto�událost.�Doufám,�že�nám�vyjde�počasí�a�všichni�si�to�
skvěle�užijeme.�

 • �Chtěla� bych� Vám� popřát� pohodové� léto� plné� sluníčka�
a� budu� se� těšit� u� informací� ze�ZO� zase� v� prosincovém�
vydání�Zpravodaje.

Renata Mádlová

Pro rok 2017 bylo v rozpočtu vyčleněno celkem 170 
tisíc korun na dotace na sportovní, tělovýchovné, 
kulturní, volnočasové projekty a  činnosti organi-
zované na území obce či společnostmi se sídlem na 
území obce. 

Oproti� loňskému� roku� však� tahle� částka� ani� nebyla�
vyčerpána.�Nejenže� se� neobjevily� nové� akce,� ale�ubyly�
bohužel� i� některé� tradiční.� Na� částku� 35� tis.� Kč� byla�
vyhlášena� druhá� výzva.�Návrhy� budou�moci� být� přijí-
mány�do�19.�6.�2017.�Úřední�jazyk�zní�možná�složitě,�ale�
pod� projektem� si� můžete� představit� třeba� víkendový�
pobyt� maminek� s� dětmi� v� hezkém� kempu� nebo� se�
domluvíte� se� sousedy� a�vyrazíte�do�Krkonoš�na� cyklo�
výlet.�Pokud�byste�měli�zájem,�ale�nebyli�si�jistí,�ozvěte�se,�
rádi�poradíme.�Pokud�nestihnete�druhou�výzvu,�budete�
moci�žádat�příští�rok,�kdy�určitě�budou�tyto�aktivity�opět�
podporovány.

Petra Macháčková

Dotace z veřejného rozpočtu obce  
na podporu činností a projektů
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Postřehy Obecní policie
Zdravíme všechny Janováky ze služebny Obecní policie. Po delší zimě se s Vámi podělíme o pár střípků z naší 
služby a o stavu kriminality v naší obci.

Po� pár� letech� jsme� se� dočkali�
pořádných� přívalů� sněhu,� který� uví-
tali� především� milovníci� zimních�
sportů� a� provozovatelé� ubytovacích�
zařízení.�V�prosinci,�během�vánočních�
svátků,�naplno�propukla�pravá�zimní�
atmosféra�a�tím�nám�do�našich�kopců�
najelo�plno�turistů,�kteří�sem�dorazili�
za�sportovním�vyžitím.

Letošní�zima�nás� trošku�potrápila,�
zejména�řidiče.�Rozbředlý�sníh�na�sil-
nicích,� hlavně� na�Velkém�Semerinku�
a� Hraběticích,� si� užili� zejména� řidiči�
autobusů,� kteří� často� zapadali,� a� my�
jsme�museli� žádat�o�pomoc�Krajskou�
správu� silnic� i� soukromé� traktoristy,�
kteří� pomohli� s� jejich� vyproštěním�
a�obnovením�dopravy.�

Z� kraje� zimy� došlo� v� Hraběticích�
vlivem�nepříznivého�počasí�
a� množství� sněhu� k� hro-
madné� dopravní� nehodě,�
při� které� nedošlo� jen� zázra-
kem� k� újmě� na� zdraví�
všech�zúčastněných.�Během�
několikahodinového� řízení�
dopravy�jsme�se�přesvědčili�
o� tom,� že� spousta� řidičů� –�
rekreantů� se� neumí� v� tako-
véto�situaci�orientovat�a�díky�
jejich� chování� zde� málem�
došlo�k�dalším�karambolům.

V� dnešní� uspěchané� době� není�
výjimkou� ani� to,� že� se� agresivita�
projevuje� mezi� sportovci� přímo� na�
běžecké� trati.� Setkali� jsme� se� s� ozná-
mením�o� fyzickém�napadení�běžkaře,�
kterého�měli� napadnout� dva� vzrostlí�
muži,�kdy�oznamovateli�zlomili�jeden�
z�předních�zubů�a�bez�úhony�nebylo�
ani�jeho�lyžařské�vybavení,�neboť�mu�
zlomili�jednu�lyži.

Bohužel� se� setkáváme� i� se� stíž-
nostmi�lyžařů�na�volný�pohyb�psů�na�
běžeckých�tratích,�kdy�ani�po�upozor-
nění�si�majitelé�psa�neuvážou�a�naopak�
se�chovají�arogantně�a�v�některých�pří-
padech�agresivně.

Jsme�rádi,�že�za�celou�zimní�sezónu�
jsme� neobdrželi� žádné� oznámení�
o�krádeži�lyžařského�vybavení.

Začátkem� jara� do� našeho� rajónu�
zavítala� škodná� ze� sousedního� Jab-
lonce�a�díky�všímavosti�našich�občanů�
nestihla� v� naší� obci� napáchat� žádné�
škody.� Tato� nenechavá� žena� měla�
v� úmyslu� se� obohatit� na� úkor� maji-
tele�domu.�Při�příjezdu�naší�hlídky�na�
místo�bylo�zjištěno,�že�se�jedná�o�nám�
velice� dobře� známou� zlodějku,� která�
brány� nápravného� zařízení� opustila�
teprve�před�půl�rokem,�a� to�za�majet-
kovou�trestnou�činnost.

Předposlední�sobotu�v�dubnu�pro-
běhla�v�naší�obci�tradiční�akce�pálení�
čarodějnic.� Počasí� nám� moc� nepřálo,�
ale� i� tak� se� na� Berkově� louce� toto�
setkání�za�účasti�našich�hasičů�a�míst-
ních�čarodějnic�vydařilo.

Čas� letí� jako� bláznivý� a� tak� tu�
máme�za�chvíli�další� Janov-
ský�jarmark,�na�který�se�tak�
jako�Vy�moc�těšíme.�Přejeme,�
aby�nám� letos� vyšlo�počasí�
a�celá�akce�se�vydařila�k�Vaší�
spokojenosti.

Tímto� Vám� všem� pře-
jeme�teplé�a�prosluněné�léto,�
žádné�trable�ani�starosti.

S pozdravem vaši  strážníci  
Aleš a Honza

Obecní policie / Informace pro občany

Z trochu jiného soudku
Letošní zima nám opět po letech ukázala své kouzlo. Tolik sněhu a hlavně tak dlouho už nebylo pěkných 
pár let. Užili jsme si všichni. Děti koulovačky a krásné kluziště u sokolovny – za které mimochodem patří 
velký dík našim hasičům, dospělí zase házení a frézování a hlavně sypání chodníků a cest. Posypový materiál 
postupně docházel, ale také zima odcházela a nechala po sobě jen ten posyp.

A� Ti,� kteří� nejvíce� křičeli,� aby� se�
sypalo� více� a� častěji,� začali� volat� po�
okamžitém� úklidu.� Chápu,� kolaři,�
kteří�najedou�do�vrstvy�štěrku�a�ostat-
ního� posypového� materiálu,� to� mají�
těžké.�Někdy�to�neustojí�a�úraz� je�na�
světě.�Také�pěší�musí�dávat�pozor,�aby�
neuklouzl� po� nánosu� písku.� Rozu-
mím�občanům,�kteří�se�nechtějí�dívat�
na�cesty�poházené�a�nezametené.�Ale�

rozumím�i� tomu,�že�vše�nejde�udělat�
najednou.�Parta�zaměstnanců�obce�se�
snaží,�ale�cest�máme�moc.�O�silnicích�
kraje�ani�nemluvě.

A�další�paradox�–�voláme�po�nave-
zení� materiálu� na� opravu� výtluků�
v�cestách�–�kterých�je�po�letošní�zimě�
také�velké�množství.�Což�takhle�sebrat�
se,�a�jít�zamést�každý�trochu�–�kousek�
té� cesty,� která� mu� vede� kolem� oken.�

Uděláme� něco� nejen� pro� svůj� dobrý�
pocit,�ale� i�pro�ten�náš�Janov.�A�kam�
s� tím� posypem?� Třeba� přímo� na�
opravu� nějaké� větší� díry� na� nezpev-
něných�komunikacích,�kterých�máme�
v�obci�dost.

Udělali� jsme�to�už� i� loni.�A�můžu�
říci,� že� materiál,� který� jsme� zametli,�
drží�v�dírách�na�naší�cestě�velmi�dobře.�
A�přežil�i�tu�letošní�krutou�zimu.
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MŠ Janov nad Nisou

Život ve „Studánce“
Ráda bych se s Vámi podělila o to, jaký byl další „studánkový“ půlrok. V posledním článku jsem psala, že ve 
školce pracujeme podle tematických projektů. Na podzim jsme měli projekt „Po cestách našich babiček“, 
který jsme zakončili netradičními staročeskými vánocemi.

V� lednu� –� červnu� 2017� jsme� pro�
děti� připravili� projekt� „Cestování�
s�košíkem“.�Proč�s�košíkem?�Ve�školce�
pracujeme� podle� školního� vzděláva-
cího� plánu,� který� jsme� vypracovali�
dle� rámcového� vzdělávacího� pro-
gramu� vydaného� Ministerstvem�
školství�mládeže�a� tělovýchovy.�Náš�
školní� vzdělávací� plán� jsme� nazvali�
„Tajemství�proutěného�košíku“.�A�tak�
s� košíkem� cestujeme.� V� každé� třídě�
se�nám�občas�proutěný�košík� objeví�
a� něco� se� v� něm� skrývá.� Je� to� vždy�
něco,�co�souvisí�s�projektem�–�v�lednu�
jsme� tam� našli� sněžnice,� obrázky�
Eskymáků,� obrázky� Husky� psů…�
Ano,�vydali�jsme�se�do�Grónska.�Zdr-
želi�jsme�se�tam�celé�2�měsíce�–�stavěli�
jsme� iglú,� seznámili� jsme� se� se� živo-
tem,�probrali� jsme�zimní�počasí,� led�
a� sníh,� naučili� jsme� se� znát� zvířata,�
která� tam�žijí,� probrali� jsme�Severní�
ledový�oceán�a�život�v�něm.�S�Grón-
skem� jsme� se� rozloučili� na� konci�
února� výpravou� za� záchranu� polár-
ních�myšek.�Akce�se�podařila,�myšky�
jsme�zachránili.

Na�začátku�března�jsme�v�košíku�
zase� objevili� něco� nového.� Bylo�
tam� letadlo,� loď� a� létající� balón.�

Ano,�museli� jsme� se� vydat� na� cestu.�
Některé� děti� byly� opravdu� smutné,�
že�musíme�Grónsko�opustit.�Tak�moc�
se� jim� tam� líbilo.�Odletěli� jsme�baló-
nem�–�přeletěli�oceán�a�přistáli� jsme�
v� Anglii.� Nádherná� země.� Děti� se�
seznámily� s�Big�Benem,� s� červeným�
autobusem,�s�dopravou�a�jízdou�vlevo,�
poznaly�královnu�Alžbětu� II� (máme�
ve� školce� královninu� obrazárnu,�
kterou� vytvořily� děti),� seznámily� se�
s�Londýnem,�s�mrakodrapy�a�otvíra-
cím�mostem.�V�Anglii� jsme� byli� jen�
krátce,�spěchali�jsme�do�Čech.�Museli�
jsme�tedy�i�z�Anglie�odjet.�Tentokrát�
vlakem� přes� kanál� La� Manche� do�
Holandska.� Víte,� jaké� obrovské� lány�
tulipánů� jsou�v�Holandsku?�A�kolik�
různých� barev� mají� tulipány?� Děti�
ve�školce�už�to�vědí.�A�nejen�to.�Vědí�
také,� že� v� Holandsku� jsou� větrné�
mlýny.�Jeden�veliký�mlýn,�vyrobený�
dětmi,� máme� ve� školce� jako� vzpo-
mínku�na�tuto�zemi.�Z�Holandska�už�
to� byl� kousíček� do�Čech.� Tady� jsme�
se� zastavili� dlouho.� Vždyť� v� Česku�
bydlíme,�měli�bychom�o�něm�hodně�
znát.�A�asi�byste�se�divili,�co�všechno�
děti� znají� –� Praotce� Čecha,� Prahu,�
hory,� některé� hrady� a� zámky,� pre-

zidenta,� řeky.� Prožili� jsme� si� i� české�
zvyky� a� svátky� (velikonoce,� čaroděj-
nice,� den� matek).� Probrali� jsme� his-
torii�–�můžete�se�dětí�zeptat,�kdo�byl�
Karel� IV.,� rády� odpovědí,� dobře� ho�
znají.�Někdy�mám�pocit,�že�Karla�IV.�
vidí�v�každé�pohádce,�kterou�si�čteme.�

Zatím� ještě� stále� pobýváme�
v�Čechách,� ale� už� se� chystáme� zase�
odjet.� Opět� se� nám� objeví� košík�
a� v� něm� budou� indiánské� čelenky,�
obrázky� teepee� a� totemu.� Už� asi�
tušíte,�kam�se�chystáme�tentokrát….

Musím� přiznat,� že� projektové�
vzdělávání� děti� moc� baví,� učíme� se�
prožitkovou�pedagogikou�a�v�dětech�
to� zanechává� neskutečné� zážitky�
a� vzpomínky.� Mám� radost,� že� děti�
chodí� do� školky� nadšené,� vyprávějí�
o� prožitcích� rodičům� a� z� domova�
nosí�výrobky�nebo�obrázky�k�tématu.�
Obrovské� dík� patří� rodičům,� kteří�
dětem�do�školky�půjčují�knihy�nebo�
i� předměty,� které� můžeme� s� ostat-
ními�dětmi� zkoumat.�Ale� ještě� větší�
dík�patří�učitelkám,�které� se�do�pro-
jektů� s� velkou� chutí� a� nadšením�
pouští.�

Alena Putzová, zástupkyně pro MŠ

Záchrana polárních myšek Hra na Big Ben
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Školní rok 2016–2017 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 157 žáků, pedagogický sbor je stabilní, nedošlo  k žádné změně.

V� tomto� školním� roce� se� kromě�
vzdělávání� podle� našeho� Školního�
vzdělávacího�programu�Cesta�objevů�
uskutečnila�celá�řada�různých�aktivit,�
kterých�se�žáci�zúčastnili.

Školní�akce�bych�rozdělila�na�pro-
jekty,� projektové� dny,� dílny� a� další�
akce.� Projektů� jsme� měli� něko-
lik,� a� to� například� Výrobu� ručního�
papíru� pro� žáky� 2.� třídy� v� jablonec-
kém�Eurocentru.�Dále�projekt�První�
pomoc� pro� prvňáčky� ZZS� Liberec-
kého�kraje�a�dlouhodobý�projekt�pri-
mární� prevence� sociálně� patologic-
kých� jevů� organizovaný� společností�
Advaita� z.ú.� pro� žáky� 2.� stupně� na�
témata�Řekni,�kdo�jsem,�Drogy�a�my,�
Nebezpečný� internet� a� Cesta� k� tole-
ranci.�Dále� neméně� důležitý� projekt�
Rozhlédni� se� pro� 1.� stupeň� organi-
zovaný� Nadačním� fondem� Kolečko�
a� společností� Eurovia,� který� učil�
malé� školáky� jak� se� bezpečně� pohy-
bovat� v� silničním� provozu.� S� tímto�
projektem�se�od�jeho�založení�v�roce�
2010� seznámilo� už� 10� 500� školáků,�
instruktoři� od� začátku� letošního�
roku�proškolili�2�610�dětí�v�celé�České�
republice.� Školáci� si� v� rámci� pro-
jektu�mohli�vyzkoušet,�na�co�je�třeba�
dávat� na� chodníku� nebo� na� silnici�
pozor.� Projekt� stojí� na� šesti� základ-
ních� pravidlech� správného� chování�
při� pohybu�na� silnici:�Rozhlédni� se!�
Připoutej� se!� Buď� vidět!� Pomáhej!�
Chraň�se!�Poznávej�dopravní�značky!�
Projektový�den�Ekologický�den�školy�
byl�v�pátek�28.�dubna�a�žáci�uklízeli�
v�okolí�školy�a�v�obci.�V�dubnu�také�
proběhla�sběrová�aktivita�školy.�Paní�
učitelky� pro� děti� na� prvním� stupni�
připravily� dvě� rukodělné� dílničky,�
velikonoční� a� vánoční,� která� byla�
spojená�s�vánočním�zpíváním�koled�
na�schodech�školy,�zazpíval�zde�také�
náš� dětský� pěvecký� sbor.� Sedmáci�
viděli� program� Brazílie� –� vášnivé�
srdce� Jižní�Ameriky�v�kině�Radnice�
a� program� organizace� Svět� kolem�
nás�Peru�–�čtyři�strany�světa�v�Euro-
centru� Jablonec� nad� Nisou.� U� příle-
žitosti� ukončení� 1.� pololetí� všichni�
žáci�shlédli�v�naší�škole�Sférické�kino�
–� vesmír.�V�dubnu� 2017� proběhlo� ve�

třídách� 1.� stupně� autorské� čtení� spi-
sovatele� dětských� knih.� V� průběhu�
celého�školního�roku�se�žáci�2.�stupně�
zúčastnili,� v� rámci� iniciativy� TECH�
UP� Libereckého� kraje,� projektu� Zvy-
šování�technické�dovednosti�v�rámci�
výuky� pracovních� činností� ve� SPŠT�
Belgická.� � Ve� SUPŠS� v� Železném�
Brodě�pro�ně�byl�připraven�program�
Pokusy� a� volba� povolání.� Zástupci�
této� střední� školy� přijeli� i� k� nám�
a� v� rámci� zvyšování� přírodovědné�
gramotnosti� prováděli� chemické�
pokusy�pro�žáky�8.� a�9.� třídy.�Stejně�
jako� v� minulých� letech,� i� letos� žáci�
navštívili� v� průběhu� školního� roku�
dvě� divadelní� představení� v� Měst-
ském� divadle� v� Jablonci� nad� Nisou.�
V�květnu�proběhlo� testování� žáků� 5.�
a� 9.� ročníku� organizované� Českou�
školní� inspekcí.� Dne� 6.� dubna� byl�
zápis�do�příští�1.�třídy,�bylo�zapsáno�
celkem� devatenáct� dětí,� z� toho� tři�
budou� mít� odklad� školní� docházky.�
Ve� dnech� 12.� a� 19.� dubna� byly� přijí-
mací�zkoušky�na�střední�školy,�deset�
deváťáků� je� přijato� na� střední� školy�
s�maturitou,�z�toho�jeden�na�gymná-
zium,�dalších�jedenáct�bude�studovat�
střední� odborná� učiliště.� V� březnu�
žákyně� 4.� třídy� poblahopřály� svým�
vystoupením� členkám� Svazu� žen�
u�příležitosti�MDŽ.�

ZŠ Janov nad Nisou

Žáci�měli�možnost�v�rámci�exkurzí�
navštívit� Městskou� knihovnu� v� Jab-
lonci� nad�Nisou� (5.� třída),� Památník�
Terezín� (9.� třída),� Muzeum� korálků�
a�výrobnu�korálků�v�bývalé�Silce�(1.,�
2.�a�3.� třída)�a�Úřad�práce�v� Jablonci�
nad� Nisou� (8.� a� 9.� třída).� V� červnu�
žáky� 9.� třídy� čeká� ještě� exkurze� do�
věznice� v� Rýnovicích� a� na� zámek�
Sychrov.

Naši� žáci� reprezentují� školu� na�
olympiádách� a� soutěžích� okresních,�
krajských�i�celorepublikových,�v�letoš-
ním� školním� roce� se� jim� opravdu�
dařilo.�V�soutěži�Přeměna�odpadů�na�
zdroje�se�žáci�2.� stupně�se�svým�pro-
jektem�umístili�na�4.�–�6.�místě�ve�své�
kategorii�a�v�červnu�pojedou�zástupci�
tříd� s� paní� učitelkou� H.� Koutkovou�
převzít�cenu�do�budovy�Senátu�Parla-
mentu�České�republiky.�Ve�výtvarné�
soutěži�O�nejkrásnější�vánoční�ozdobu�
obsadila�naše�6.� třída�6.�místo�v�celo-
republikové� konkurenci� (účast� dvou�
set�základních�škol)�a�získala�finanční�
odměnu.� Žáci� J.� Mizera� (3.� třída)�
a� A.� Mizera� (5.� třída)� se� v� logické�
olympiádě� probojovali� do� krajského�
kola,� M.� Halama� (4.� třída)� se� zúčast-
nil� okresního� kola.� Do� okresních�
kol� postoupili� i� další� žáci.� T.� Hejkal�
z�9.�třídy�v�soutěži�anglického�jazyka�
obsadil� 11.� místo.� T.� Macháčková�

Rozhlédni se
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z� 8.� třídy� v� olympiádě� z� českého�
jazyka�obsadila�7.�místo�a�v�okresním�
kole� dějepisné� olympiády� byla� deva-
tenáctá.� Všichni� žáci� školy� se� zúčast-
nili� soutěže� Matematický� klokan.�
V� okresním� kole� Dopravní� soutěže�
mladých�cyklistů�obsadila�obě�školní�
družstva�4.�místa�(T.�Halama,�Š.�Nagy,�
T.� Jiřičková,� A.� Michná� a� T.� Hejkal,�
D.� Šamiljan,� M.� Žďárková,� M.� Hata-
šová).� Geologické� olympiády� se�
zúčastnila� L.� Kubátová� a� Š.� Kýčková,�
která�skončila�devátá.�Další�žáci�soutě-
žili�v�okresním�kole�zdravotnické�sou-
těže�Helpík�2017�a�ve�výtvarné�soutěži�
Příběh� vody.� Sedmá� třída� se� připra-
vuje�na�soutěž�Den�s�hasiči,�která�pro-
běhne�v�červnu.

Dále�bych�se�chtěla�zmínit�o�spor-
tovních�akcích�s�naší�účastí.�V�únoru�
proběhl� lyžařský�výcvik�7.� třídy,�žáci�
procvičovali�sjezdové�lyžování,�snow-
boarding�a�běžecké�lyžování.�Šestnác-
tého� ročníku� Jabloneckého� mládež-
nického�aquatlonu�se�zúčastnilo�deset�
sportovců,�A.�Šnytr�(1.�třída)�byl�ve�své�
kategorii� první,� D.� Keltner� (3.� třída)�
druhý,� stejně� jako�Magdalénka�Hata-
šová� (3.� třída),� dále� na� 3.� místě� byl�
M.� Saska� (4.� třída).� Na� závodech� ve�
sjezdovém� lyžování� Lučanský� peli-
kán� bylo� celkem� 29� lyžařů� z� naší�
školy� a� vedli� si� velmi� dobře.� Okres-
ního� kola� olympijského� desetiboje�
v� Železném� Brodě� se� zúčastnili� žáci�
2.� stupně� školy.� Sportovní� akce� pro�
malé� sportovce� pořádá� také� Školní�
sportovní�klub,�který�při�škole�působí.�
V� letošním� roce� uspořádal� Okresní�
kolo�v�běhu�na� lyžích�družstev�a� jed-
notlivců� AŠSK� rozšířené� na� okresy�
Libereckého� kraje,� v� těžké� konku-
renci�obsadila�B.�Voháňková�z�8.�třídy�
1.�místo�ve�své�kategorii�a�O.�Hanslian�
ze� 7.� třídy� 2.� místo.� ŠSK� v� letošním�
roce� pořádá� již� XVI.� ročník� závodů�
horských�kol�pro�děti�Decathlon�cup�
Bedřichov�2017,�jde�o�čtyři�závody,�a�to�
v�neděli�21.�května,�25.�června,�24.�září,�
vyhlášení� poháru� letošního� ročníku�
bude�v�říjnu�2017.�Chtěla�bych�poděko-
vat�všem,�kteří�se�na�organizaci�těchto�
závodů�podílejí�a�také�obci�Janov�nad�
Nisou,� obci� Bedřichov,� Nadaci� Preci-
osa,� firmě� Decathlon� a� dalším,� kteří�
sportovní� akci� finančně� podporují.�
ŠSK�uspořádal� soustředění�pro�členy�
svých�oddílů�na�Malé�Skále.�Celkem�
36� školních� dětí� vyrazilo� ve� čtvrtek�
11.�května�na�kole�od�školy�na�Malou�
Skálu,� kde� sportovali� až� do� neděle�

ZŠ Janov nad Nisou

Malá Skála

Velikonoční dílna

14.� května.� Vyzkoušeli� si� sportovní�
lezení�za�dohledu�instruktorů,�mohli�
si� zastřílet� ze� vzduchovek� pod� vede-
ním�střeleckého�trenéra�a�samozřejmě�
si� sjeli� na� raftech� Jizeru� do�Dolánek.�
V� zimě� proběhly� také� školní� závody�
ve� sjezdovém� lyžování� a� běžeckém�
lyžování,� kterých� se� mohli� zúčastnit�
všichni�zájemci�ze�školy.

Závěrem� bych� Vás� chtěla� pozvat�
na�dvě�významné�školní�akce,�které�
proběhnou� v� červnu.� Ve� čtvrtek�
1.� června� bude� Akademie� žáků�
1.� stupně� a� v� úterý� 27.� června� bude�

Happydemie� –� rozloučení� deváťáků�
se�základní�školou.�Obě�akce�budou�
v�janovské�sokolovně�od�17:00�hodin�
pro�veřejnost.

Ve� škole� žáky� především� vzdělá-
váme� a� vychováváme.� Chtěla� bych�
poděkovat� všem�pedagogům� i� ostat-
ním� zaměstnancům� za� jejich� skvě-
lou�práci�a�žákům�za�jejich�výsledky�
a�reprezentaci�naší�školy�i�obce.

Všem přeji krásné slunečné  
a pohodové léto. 

Mgr. Jana Tomešová řed. školy



Zpravodaj janovské radnice / 8

SPOZ

Krátké zprávy ze SPOZu
Půlrok je pryč a já se Vám opět hlásím s několika informacemi z našeho Janova. Janov mládne – stále 
častěji jsou zde vidět maminky i  tatínkové s  kočárky. Se zalíbením sledujeme, jak přibývají nové či 
zrekonstruované domky s úhledně upravenými zahrádkami a v nich – hrající si děti.

Zdá� se,� že�mladým� lidem� se� v� Janově�nad�Nisou� líbí.�
A�to�nás�těší.�Vždyť�jen�v�květnu�jsme�přivítali�10�nových�
občánků.� Jistě� je� dobré,� že� v� obci�máme� dobře� fungující�
mateřskou�i�základní�školu.

Ale� nejsou� to� jen� Ti� nejmenší,� které� vítáme� a� kterým�
přejeme.�V�letošním�roce�nám�v�obci�přibude�devět�čerstvě�
dospělých�–�osmnáctiletých�občanů.�K� tomuto�krásnému�
životnímu�jubileu�jim�také�upřímně�blahopřejeme.

A� když� se� podíváme� ještě� dál,� v� loňském� roce� jsme�
blahopřáli�dvaceti�sedmdesátníkům.�Letos� jich� je�patnáct.�
Jsou�to�svěží,�optimističtí�důchodci.�Také�jim�přejeme�štěstí,�

pohodu,�méně�starostí�a�hodně�radosti�do�dalších�let.
A�ještě�bych�chtěla�poděkovat�našim�zastupitelům.�Ne�

každý�se�ve�stáří�může�sám�o�sebe�postarat.�Pro�ty,�kteří�
už�nemají� tolik� síly,� odsouhlasili� zastupitelé�finanční�pří-
spěvek�poskytnutý�na�bydlení�v�domě�zvláštního�určení.�
Částka,�kterou�musí�občané�zaplatit,�bude�snížena�o�1.000,--�
Kč�za�každý�rok�trvalého�pobytu�v� Janově�nad�Nisou.� Je�
vidět,� že� osud� � obyvatel� Janova� nad�Nisou� jim� není� lho-
stejný.

Za SPOZ Marie Blahoutová

 

OCHRANA ZVÍŘAT PŘI SKLIZNI A SEČÍCH 

 
K ČEMU SLOUŽÍ? Webový portál SENOSEC.CZU.CZ je komunikačním 
nástrojem pro nahlašování sečení ze strany zemědělců a plánování 
preventivní a jiných aktivit ze strany myslivců. Komunikace probíhá 
pomocí SMS zpráv. Spolupráce se také mohou účastnit dobrovolníci, 
vždy ale jen pod dohledem myslivce. JAK JE MOŽNÉ SE PŘIDAT? 
Registrovat se může každý, v roli, která mu přísluší – myslivec při 
registraci vyplňuje svůj myslivecký spolek, zemědělec svůj podnik, 
dobrovolník své okresy zájmu. Před logováním a užíváním portálu je 
nutné registraci ověřit, tzn. zadat kód, který přijde registrovanému 
na email a na telefon. 

JAK SE PORTÁL UŽÍVÁ? Myslivec na nahlášeném místě sečení 
naplánuje preventivní aktivity – vždy si vybírá, zda se akce mohou 
zúčastnit dobrovolníci, jaké aktivity se budou provádět, navrhuje 
přibližné datum a čas. Zemědělec v předstihu plánuje sečení  
– datum a čas jsou orientační, vždy je možné je změnit a upřesnit. 
Při změně termínu sečení nebo preventivních akcí jsou vždy pomocí 

 

SMS zpráv informováni ostatní účastníci, tj. myslivci, případně 
dobrovolníci. Zasílání SMS zpráv o změně termínu a času je 
automatické. PROČ PORTÁL POUŽÍVAT? V portálu do mapy ČR je 
možné zanášet nejen místa a data sečení a preventivních akcí, ale 
také nálezy živé či uhynulé zvěře. 

 
Přínosem portálu je nejen efektivnější komunikace při prevenci  
a ochraně zvěře při jarní senoseči a další sklizni, ale také sběr dat  
o akcích a nálezech, které mohou podpořit hospodaření 
jednotlivých spolků v krajině. V případě zájmu, je možné portál také 
rozšířit o nové funkce, které by myslivecké spolky nebo zemědělské 
podniky uvítaly a rády používaly. Neváhejte a přidejte se. 
Další informace naleznete na webovém portálu: SENOSEC.CZU.CZ 
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JANOVSKÁ o.p.s. / Komise péče o krajinu

Zprávy z Komise péče o krajinu
V současné době probíhá úprava parku proti poště. Stromy již byly vysazeny, dále bude opravena opěrná zeď 
a vybudováno posezení s pergolou. 

Dále ještě plánujeme vybudování odpočinkového místa za hřbitovní zdí a  parkové úpravy za autobusovou 
zastávkou naproti samoobsluze, doznačení  turistické trasy na Trniště a instalaci info cedulí. 

Petr Mlejnek
Předseda Komise péče o krajinu

Novinky v Janovské sokolovně
Za uplynulé období jsme dokončili opravy sociálních 
zařízení na ubytovně, opravili jsme také sociálky v přízemí, 
které slouží sportovcům a  klubovně. V  současné době 
je tedy vše již ve stavu, za který se nemusíme stydět. 
Zároveň byly vyměněny vchodové dveře a všechna okna 
v průčelí. Vylepšili jsme také vzhled ubytovny, v pokojích 
proběhla výměna oken, dveří a  koberců, oprava zdí 
a  výmalba. Aktuálně jsme zprovoznili centrální ohřev 
teplé užitkové vody v  kotelně, opravili a  vymalovali 
chodby, takže je nyní interiér v  jednotném barevném 
provedení.  Děkujeme všem za dobrou práci!
Veškeré informace o  sokolovně, obsazenosti haly, atd. 
najdete na www.janovskaops.net. Přijďte se podívat 
nebo si zasportovat.

Petr Mlejnek
ředitel JANOVSKÁ o.p.s.

Parkoviště Kaplička
V současné době probíhá výměna parkovacího systému 
na parkovišti Kaplička v  Hraběticích. Stará technologie 
se ukázala jako nevhodná pro naše klimatické podmínky, 
byla velmi poruchová a  pro návštěvníky i  obsluhu 
frustrující. Neustálé opravy znamenaly zbytečné náklady. 
Nový systém parkování zjednoduší (platební automat byl 
přemístěn přímo na parkoviště), sníží provozní náklady 
a přispěje také ke spokojenosti návštěvníků. Tato investice 
je financována z rozpočtu obce, JANOVSKÁ o.p.s. ji obci 
postupně splatí. Za tuto pomoc obci, potažmo občanům 
děkujeme. 
Rád bych ještě zdůraznil, že veškerý výtěžek z parkoviště 
používáme na provoz, opravy a  rozvoj sportovního 
areálu Janovská sokolovna.

Petr Mlejnek
ředitel JANOVSKÁ o.p.s.
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Zpráva o činnosti SDH Janova nad Nisou
Dobrý den, vážené dámy, pánové, milí občané. Půl roku uteklo jako voda a já mám opět za povinnost 
Vás seznámit se vším, co se v uplynulém období událo a zároveň s tím, co nás v následujícím čase čeká.

Na� samotném� začátku� mi�
prosím� dovolte,� abych� Vám� všem�
poděkoval� za� hojnou� účast� na�
pálení� čarodějnic.� Opět� nás� prová-
zelo� velice� chladné� počasí,� přesto�
jste� za� námi� na� Berkovku� dorazili,�
čehož� si� velice� vážíme.� Pro� zajíma-
vost,� hranice� dosahovala� úctyhod-
ných�rozměrů.�Základna�měla�3,8�x�
3,8�m�a�výška�činila�4,8�m.�Samotná�
stavba�pak�trvala�5�hodin.�

Jsem�velice�rád,�že�jsme�v�první�
polovině� tohoto� roku� vyjížděli�
pouze�ke�třem�výjezdům.

Dne� 14.�2.�2017� v� 8:27� hod� byla�
naše� jednotka� povolána� k� požáru�
v� katastru� naší� obce.� Jednalo� se�
o� požár� opuštěného� penzionu�
Heltom,�kde�došlo�k�zahoření�střeš-
ních� konstrukcí.� � Z� nepochopitel-
ných�důvodu�došlo�k�zahoření�toho�
samého�objektu�o�dva�dny�později,�
tedy� 16.�2.�2017�v� 5:11�hod.�K�velké�
škodě� na� majetku� nedošlo� díky�

včasnému� zásahu.�Objekt� byl� poté�
předán�majiteli�a�řádně�zabezpečen.

Dále�dne�8.�4.�2017�v�1:51�hod�byla�
naše� jednotka� požádána� o� pomoc�
při�likvidaci�požáru��v�Jablonci�nad�
Nisou.�Jednalo�se�o�požár�výškové�
budovy�ve�Mšeně.��

Neznamená�to�však,�že�bychom�
nějak� zaháleli.� Pravidelně� se� schá-
zíme� v� hasičárně,� abychom� prová-
děli�údržbu�na�technice,�hasičském�
vybavení� a� materiálu.� Máme� za�
sebou� třídenní� maraton� pořadatel-
ské� činnosti� na� Jizerské� padesátce,�
kde�jsme�zajišťovali�řízení�provozu�
na� místních� komunikacích,� par-
kování� vozidel� na� odstavných� plo-
chách�a�úschovnu�lyží.�

Naše�jednotka�se�účastnila�okres-
ního�kola�soutěže�mladých�zdravot-
níků,�kde�jsme�prezentovali�složku�
IZS� a� zároveň� jako� stanoviště,� kde�
museli� soutěžící� plnit� předem� při-
pravené� úkoly.� Také� jsme� absolvo-

SDH Janov nad Nisou

vali� školení� ze� zdravotní� přípravy,�
které�pro�nás�uspořádal�ČČK.

Začala� nám� také� sportovní�
sezona.� Kluci� se� pravidelně� schá-
zeli� a� ladili� detaily.� Do� sezóny�
nastoupili� ve� stejném� složení� jako�
v� minulém� roce.� Pravý� proud� –�
Ondřej�Masopust,�levý�proud�–�Jan�
Sajewicz,� béčka� –� Pavel� Schmidt,�
strojník�–�Radek�Morávek,� savice�–�
Tomáš� Vrzák,� koš� –� David� Sýkora�
a� na� závěr� rozdělovač� a� trenér�
celého� týmu� –� Martin� Morávek.��
Jak� jsem� již� zmínil,� sezona� začala�
a�z�prvního�závodu,�který�se�usku-
tečnil� tuto� sobotu� ve� Škodějově,� si�
kluci� přivezli� krásné� třetí� místo�
s�časem�23,81�s.�Je�to�výsledek,�který�
mě�osobně�velice�potěšil.�

Popřejme� jim� tedy� do� sezony�
2017� hodně� štěstí,� sportovních�
úspěchů�a�co�nejméně�zranění.

Na� závěr� mi� prosím� dovolte,�
abych� Vás� všechny� pozval� na� již�
tradiční� Janovský� Jarmark,� který�
se�koná�v sobotu 24. 6. 2017 od 9:30, 
nově pouze na Berkově louce.

Moc�se�na�Vás�všechny�těšíme.
Velitel�JSDH�Janova�nad�Nisou

Radek Nagy
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ŽABÍ SPOLEČENSTVÍ
Koncem března přišly první teplejší dny a já jsem nedočkavě čekala, kdy dostaneme první výzvu k akci. 
A konečně. 30.3. v 0:30 byl odeslán email s následujícím textem: „Zdravím po roce žabí skupinu, skokani 
už táhnou do přehrady, pravděpodobně koncem týdne se přidají ropuchy. Budeme vás informovat 
a jako obvykle bude potřeba přenášet.

Email� podobného� znění� dostá-
vám�již�třetím�rokem.�Přenášení�žab�
v� Bedřichově� organizovaně� však�
probíhá�již�pět�let.��

Tažení� žab� probíhá� v� závislosti�
na�počasí�v�dubnu�až�květnu.

Cílem�jejich�putování�je�přehrada�
za� otočkou� autobusu.� Do� přehrady�
směřují� stovky� ropuch� obecných,�
dále�je�možné�potkat�skokany�hnědé,�
vzácně�i�čolky.�

Ropuchy� se� vyskytují� v� Bedři-
chově�zatím�v�hojném�počtu.�Žijí�na�
loukách,� v� mokřinách,� v� lese� i� na�
zahradách,�pokud�tam�mají�alespoň�
trochu�příznivé�podmínky.�

Na�jaře,�jakmile�sleze�sníh�a�oteplí�
se,� ropuchy� se� probouzí� a� vydávají�
se�na�cestu�k�vodě.� Již�během�cesty�
samečci� nasedají� na� záda� sami-
ček,� čímž� zpomalují� jejich� pohyb.�
Samička,� na� kterou� nasednou� dva�
nebo�dokonce�tři�samečci�již�nemusí�
být�schopná�pokračovat�v�cestě.�

Pouze� žáby� putující� z� lesa� od�
severu�dostanou�do�nádrže�relativně�
bezpečně.� Všechny� ostatní� musí�
přes�hlavní�silnici�nebo�přes�vedlejší�
silnici�pod�Lesní� chatou�a�u�koupa-
liště,� nejkratší� cestou� k� vodě.� Žabí�
párečky�jsou�velmi�pomalé�a�nejsou�
plaché.�

Záhy� po� nakladení� vajíček�
v� nádrži� se� ropuchy� většinou� již�
samostatně� vracejí,� odkud� přišly.�
Při�zpáteční�cestě�jim�opět�hrozí,�že�
zahynou�na�silnici.

Nemají� jednoduchou� cestu.�
Otočka�autobusů�patří�mezi�nejfrek-
ventovanější� místa,� kterými� pro-
jíždí� stovky� aut� a� autobusů.� Silnice�
je�v�době�tahu�pokryta�mrtvolkami�
rozjetých� žab� v� různém� stádiu� roz-
kladu.� Žabí� společenství� se� snaží�
svou� aktivitou� tyto� ztráty� elimino-
vat.�

Při� vhodném� počasí� každý� den�
večer,� někdy� i� ráno� je�možné� vidět�

Informace pro občany

bludičky� s� čelovkou�na�hlavě,� ruka-
vicemi� a� kýblem,� jak� pročesávající�
okolí� nádrže� a� pomáhají� žábám�
dostat�se�přes�nebezpečný�úsek.�Blu-
dičky�se�rekrutují�z�Jablonce,�Liberce�
a�samozřejmě�z�Janova�a�Bedřichova.�
Stabilní�skupina�čítá�cca�8�členek.

Pro� zajímavost� statistika� přene-
sených�obojživelníků�za�poslední�tři�
roky:

2014�–� 1� 163,� 2015�–� 1� 615,� 2016�–�
932.�

Někdo� si�možná�poťuká�na� čelo.�
Pro� mne� to� ale� znamená� stovky�
zachráněných� obojživelníků,� které�
by� jinak� skončily� pod� koly� projíž-
dějících�aut.�Večer�pak�usínám�s�pří-
jemným�pocitem�z�vykonaného�dob-
rého� skutku� a� taky� z� vycházky� na�
čerstvém�vzduchu.�V�případě�zájmu�
napište� prosím� na� eva.rydlova@
volny.cz

Eva Rýdlová, Petra Macháčková

Hřbitov v Loučné
Hřbitov by mělo být pietní místo, kde jsou pohřbíváni mrtví či jejich ostatky. Mělo by. Hřbitov v Loučné 
se v posledních letech stal spíše smetištěm, hřištěm, pastvinou pro zvířata či zdrojem kvalitních kamenů 
do chalupy. Je pravda, že od roku 1949 se zde již nesmí pohřbívat. Jednalo se i  o  zrušení hřbitova, 
finančně by to však bylo pro obecní rozpočet neúnosné.  Byl tak ponechán svému osudu. Přesto všechno 
je to stále hřbitov a měli bychom se tak k tomuto místu náležitě chovat.

Je� nás� pár� místních,� kteří� jsme�
se� rozhodli,� že� hřbitov� vyčistíme�
a� změníme� opět� na� důstojné�místo,�
kde� si� příchozí� může� sednout,� roz-
jímat.� Po� souhlasu� pana� starosty�
jsme� postupně� začali� čistit� zarůsta-
jící� hrobky,� srovnávat�hlínu�na�hro-
bech,�vztyčovat�popadané�náhrobní�
kameny.� Je� domluveno� vyčistění�
hrobek� s�Pohřebnictvím�Kopal.�Půj-
čili�jsme�si�i�detektor�kovů,�abychom�
mohli� najít� zarostlé� či� zakopané�
části� hrobů� (kříže,� kovové� ozdoby).�
Vše,� co� bude� nalezeno,� na� hřbitově�
zůstane.�Najdeme�nějaké�místo,�kde�

by� nálezy� byly� vystaveny.� Zatím�
jsme� našli� dva� malé� kříže,� zřejmě�
s� označením� hrobů,� podobiznu�
pochované� ženy,� kusy� rozmláce-
ných�náhrobních�desek.��To�jsme�ale�
teprve�na�začátku�a�očekáváme�více�
„pokladů“.

Pomoc�přislíbili�i�hasiči�z�Janova.�
Na�hřbitově�není�voda�a�díky�jejich�
technice� budeme� moci� očistit� již�
téměř� nečitelné� nápisy� na� hrobech.�
Na�jaře�nám�pomůžou�s�pořezáním�
vzrostlých�náletových�smrků.

Rádi�bychom�zjistili�více�o�lidech�
zde� pohřbených,� o� tom,� jak� to� tam�

kdysi� dříve� vypadalo.� Pokud� byste�
měli� staré� fotografie� hřbitova� či�
informace� o� zesnulých,� velmi� vše�
přivítáme.� Zrovna� tak� přivítáme�
i�zájemce�o�pomoc�při�zušlechťování�
hřbitova.� Je� potřeba� vše� vyhrabat,�
zbavit� se� náletů,� atd.� Kontakt� na�
mne�je�k�dispozici�u�pana�starosty.

Nebo� se� tam� jen� tak� zastavte,�
postůjte� či� zapalte� svíčku.� I� to�
pomůže,�aby�se�hřbitovu�vrátila�jeho�
původní� pieta� a� zastavila� se� jeho�
devastace.

Petra Macháčková
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Obrazem ze života Janova

SDH Janov nad Nisou – pálení čarodějnic SDH Janov nad Nisou – pálení čarodějnic

Novinky v Janovské sokolovně Parkoviště Kaplička

MŠ – Odplouváme z Grónska

Nový pomocník
Jak jste si již možná stačili všimnout, naše obecní parta 
dostala v květnu dárek. Starou dobrou „Multikáru“ nahra-
dil nový vůz. Peugeot BOXER 4x4. Jedná se o  nákladní 
automobil sklápěčkový. Bude jistě velkým pomocníkem 
při zajištění úklidu Janova nad Nisou a okolí. Díky pohonu 
4x4 zvládne i těžko přístupná místa. Korba je také jednou 
tak velká, ušetří se čas i peníze. Dříve se chlapci s odpadem 
museli na skládce otočit i třikrát, nyní poberou vše najed-
nou. Pro občany je to také lepší. Auto je sklápěcí na tři 
strany. V případě, že si objednáte písek, či uhlí, manipulace 
a složení nákladu bude jednodušší. Tak ať dobře slouží.




