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Vážení spoluobčané, 
 

pravda, uznávám, po mnoha žoviálních až familiérních pozdravech je tento poměrně komisní. 
Ale jako od nového předsedy nové komise pro kulturu a sport, co ode mě můžete čekat. Komise bude 
podporovat (vlastně už jsme se dvakrát sešli, takže jaké bude podporovat, podporuje) volnočasové 
aktivity v obci. Tímto bych rád do našeho středu pozval pana Jana Čmejreka, který se v nedávné 
anketě (Deníky Bohemia, pátek 24. října 2003) pohoršoval nad tím, že mu v Janově chybí sportovní a 
kulturní vyžití. Předpokládám, že diskuse na téma, co pro zlepšení udělal a ještě udělá, bude více než 
plodná...bože, jak já se na ni těším. Nová komise bude navíc k ruce starostovi při rozdělování grantů 
na kulturu a sport, pravidla jsou ve zkratce na straně tři . 

Blížící se rok 2004 (případně nastalý rok 2004, 
já opravdu nevím, kdy Echo čtete) bude rokem 
volebním. Kromě voleb do Evropského parlamentu nás 
čekají ještě volby podzimní, krajské. Kdo to ještě nevěděl, 
tomu to připomněl počátkem prosince sám 
liberecký krajský úřad, od nějž jsme dostali do schránek 
noviny. Za peníze krajského rozpočtu si zde 
současní radní udělali pěknou agitku. Barevné 
fotografie, vzletná hesla, informační hodnota nulová. 
Kdybychom se alespoň dozvěděli, proč to, co slibují, 
už během uplynulých tří let neudělali. A tak jediné 
opravdu zajímavé zjištění najdete v tiráži, kde chybí 
IČO vydavatele, jak to požaduje tiskový zákon. A 
jelikož nás před časem kvůli stejnému prohřešku 
pouhý měsíc po platnosti zákona udal jeden z místních 
rejpalů na okresním úřadě, mají se na kraji opravdu na 
co těšit (takový férový chlap nás totiž určitě neudal 
kvůli nějaké osobní mstě, ale pro vyšší mravní princip). 

Měsíc listopad, i když tak napohled nevypadá, 
je měsícem vpravdě revolučním. Po velké říjnové 
socialistické revoluci (dříve narození vědí, že říjen je v 
názvu jen proto, že ruští revolucionáři v tom zmatku 
zapomněli otočit list v kalendáři), a sametové revoluci má svou malou listopadovou revoluci za sebou 
i Janov. TJ Sokol má nový výbor a nového předsedu a více se dočtete, když nalistujete stranu sedm. 

Naše milovaná chátrající janovská sokolovna ještě jednou. Sokolovna je asi největší brzdou 
při plánování dalšího Janovského plesu. Stejně jako loni chybí většina stolů, židlí, ubrusy, podlaha 
pódia, dobrovolníci...a pusťte se do toho, když termín vychází na pátek třináctého. Ale dobrá zpráva 
pro všechny, kteří se loni v hojném počtu zúčastnili a už se nemohou dočkat repete: ještě jsme to úplně 
nevzdali. Když tak s 13. únorem 2004 předběžně počítejte a pokud ples nakonec bude, dáme vám  
zavčasu vědět na plakátech. Hrát by měla skupina Kontakt. 

A závěrem tohoto začátku už jen několik drbů. Začneme drbáním za levým uchem, přes pravé 
pak pokračujeme na tvář, bradu, krk a pak už dle libosti tam, kde vás to zrovna kouše. Zbude-li vám i 
přes zaneprázdnění drbáním trocha času, tak si užijte Vánoce a Nový a nový rok (zkouším, jestli jste to 
od loňska už zapomněli). 
 

David Jelínek 
 
P.S. Vzkaz na pobočku České pošty v Janově nad Nisou. Když napíšete, že si mohu vyzvednout zásilku 
od 13.15, tak nemůže být ještě ve 13.20 zavřeno. Nevím jak ostatní, ale já klíče od pošty nemám a 
musím pak jít znovu. 
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Krátce… 
 

...touha odpočinout si, přihlášení 
automobilu do registru motorových vozidel, 
doporučený dopis na poště, to je jen 
namátkový seznam činností, při nichž je 
třeba požádat zaměstnavatele o 
dovolenou. Ze seznamu teď vypadl odvoz 
velkoobjemového odpadu na překla-
diště Proseč, kde nám bude umožněno 
zbavit se všeho, co jsme neodhodili do 
lesa, i v sobotu. Je to sice samozřejmé, 
ale pro jistotu - za úplatu... 
...jinak v nakládání s odpadem zůstává 
vše, bohužel, při starém. Zatím. Obec dál 
bude bojovat s neplatiči, platiči s 
nekvalitními službami SKS a SKS s 
nutkáním zneužívat svého postavení. Více  
na straně  ... 
...pes, který štěká, nekouše. Platí to 
pravděpodobně i opačně, pes, který 
nekouše, štěká. Jovky opravdu nekoušou 
a tak štěkají. Což vědí už i v Jablonci. Ne 
proto, že štěkají tak nahlas, ale kvůli 
petici, jež byla postoupena přestupkové 
komisi. Jako majitel psa možná nejsem 
objektivní, ale přeci - vadí mi sousedovic 
kohout, hluk autobusu supícího na 
Bedřichov, občasné vrakoviště na 
Berkovce...stavte se, podpisové archy už 
jsou připraveny...  
...zatímco do lesa (při školním výletě) 
chodí chlapci napravo a dívky nalevo, ve 
školce budou chodit dívky do přízemí a 
chlapci do prvního patra. Toalety spolu s 
šatnami jsou třeba vybudovat jako 
nezbytné zázemí pro přestěhování 
některých učeben školy do školky. 
Mimochodem, ve státě New York vstoupil v 
platnost zákon, podle kterého musí být 
kapacita dámských toalet jednou tak větší, 
než jsou toalety pánské. Mají totiž pocit, že 
obvyklé fronty ženy diskriminují. Jakpak se 
k tomuto ožehavému tématu postavíme u 
nás?... 
...Vánoce, vánoční dárky, vánoční cukroví, 
vánoční stromeček, vánoční prázdniny - 
ve školce a družině od 22. prosince 
(letošního roku) do 2. ledna (příštího 
roku). Pokud se vám podaří v tomto 
termínu dveře  jedné ze zmiňovaných 
budov přesto otevřít, je velká 
pravděpodobnost, že jste je rozbili... 

 

Každá legrace něco stojí 
 

Od roku 2004 budou v Janově starostou 
vyhlašována grantová řízení, v nichž mohou pořadatelé 
sportovních, kulturních a jiných volnočasových aktivit 
získat finanční podporu od obce. Přihlášky budou na 
obecním úřadě a mohou si je podat fyzické (soukromé) 
osoby i organizace, které působí v katastru obce nebo které 
hodlají v katastru obce akci uspořádat. 

Organizace, které působí v katastru obce, mohou 
jednou ročně požádat i o příspěvek na činnost, zbývající 
peníze budou rozděleny na jednotlivé projekty (akce) v 
grantových řízeních, která proběhnou dvakrát do roka. V 
případě většího zájmu bude rozhodující kvalita projektu, 
počet lidí, které akce osloví apod.  

Žadatel nebude muset zajistit financování i z jiných 
zdrojů, pokud však získá například peníze i z jiných grantů 
(krajský úřad, ministerstvo, nadace), bude jeho žádosti 
vyhověno přednostně. Podrobná pravidla jsou k nahlédnutí 
na obecním úřadě, kde je možno vyzvednout i přihlášky. 
 
 

Dětské lyžování 

 
TJ Bižuterie nabízí na obecním úřadě permanentky 

na vleky Malinovka a Severák. Děti do patnácti let (ročník 
1988 a mladší) zaplatí 500 korun za lyžování do 16.00 
hodin, i s večerním lyžováním stojí permanentka 1.000 
korun. Pro mládež od šestnácti do osmnácti let (ročníky 
1985 - 1987) stojí lyžování 1.000 korun do 16.00 hod, i s 
večerním lyžováním 2.000 korun. 

Do žádosti je třeba uvést jméno, datum narození, 
adresu trvalého bydliště a přiložit průkazovou fotografii 
(žadatele) a pochopitelně i příslušný finanční obnos. 
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...vrací se nejenom Lassie, občas chřipka, 
kalhoty do zvonu...ale také některé 
myšlenky a úvahy. Třeba jestli nechat 
opravu rozpadající se hřbitovní zdi na 
bedrech vlastníka (tedy doufat, že to 
udělá) a nebo, s ohledem na to, že na 
hřbitově leží naši bývalí sousedé, příbuzní 
a známí, se také zapojit. Hřbitov je v 
majetku církve a jistě ne každý, kdo na 
něm odpočívá, byl věřící. A z čeho by měl 
vlastník opravu financovat? Z těch deseti 
korun, kterými ročně přispíváme za půjčení 
konve s vodou? Nemluvě o tom, že 
rozpadlý hřbitov, stejně jako kostel, 
radnice či náměstí nejsou pro žádnou obec 
dobrou vizitkou a turistu vlastnické vztahy 
nezajímají... 
...rok utekl jako voda a jak rychle (a draho) 
voda teče poznáte nejlépe z vyúčtování 
vodného  a stočného. Nové ceny 
vodného a stočného najdete na straně   
šest... 
...kdo zaváhá, nežere. Komise výstavby 
navrhla (a zastupitelstvo schválilo), aby 
odklepnutý prodej pozemku platil pouze 
6 měsíců (nebude-li váznout prodej třeba 
na věcném břemenu či jiných objektivních 
problémech)... 
...zalyžovat si v Hraběticích a 
Bedřichově na permanentku mohou 
janovské děti (podrobnosti na str. 3.). Tak 
a teď už jenom vyřešit na čem (jsou-li v 
době, kdy budete číst tyto řádky, vhodné 
sněhové podmínky, tak jako bych nic 
neřekl)... 
...opravu mostu u Kačáku financují půl 
na půl Janov a Bedřichov. Přesněji 
řečeno, opravu financuje Janov a 
Bedřichov nám to do tří let nějak splatí... 
...půjdete-li v Hraběticích na toaletu, 
uděláte to jen na zkoušku. Čistírně 
odpadních vod v Hraběticích byl 
prodloužen zkušební provoz z důvodu 
nedokončených technologií... 
...informace pro všechny toužící po 
dostaveníčku s (vy)volenými. Termíny 
veřejných zastupitelstev jsou 28. ledna, 
25. února, 31. března, 28. dubna, 26. 
května a 23. června, vše 2004...  
 …i letos v sobě můžete probudit 
dobročinnost a přihodit peníze do 
kasičky Tříkrálové sbírky, která 
proběhne v prvních dnech nového roku. 
Jen v Jablonci nad Nisou se loni vybralo 
29 tisíc korun… 

 

 
Konec bludných Holanďanů 

 

Ale i Němců, Poláků, Francouzů, Italů a konec 
konců i Čechů. Například v Janově u samoobsluhy jsou 
hned tři mapy Janova a okolí. Jednu najdete přímo na 
samoobsluze a vydala jí soukromá Baboon reality. Druhá 
je pozůstatkem nedávného nešťastného projektu 
Euroregionu Nisa, kdy se společně s těmito plány objevily 
i informace o některých lokalitách (třeba dočíst se v 
Hraběticích u kapličky o nadmořské výšce o dosti níže 
položeného Janova je jistě interesantní). Jsou to (byly to) 
ty tabule, na nichž první text vyblednul a druhý se pro 
změnu odloupal. Místo zející prázdnotou tedy zaplnily 
nové mapy, k nimž patří i nový navigační systém pro pěší 
(viz foto). Celý projekt financuje Mikroregion Jizerské 
hory.  
 
 
 
 
 
 
 

Omluva 
V minulém vydání (Janovské echo 26 - podzim 2003) jsme 
omylem uvedli, že zájem o koupi garáže u školní družiny 
projevil bývalý zastupitel Jiří Mašek. Ve skutečnosti se 
jednalo o Jiřího Maška ml., jeho syna. Za nepřesnost se 
oběma jmenovaným i čtenářům omlouváme. 
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Autobusy nově a dráž 
 

Od 14. prosince na lince č.1 ve směru 
Bedřichov - Rychnov začíná ve všední dny spoj 
4.44 z Pražské už u Silky, odjezd v 4.23. O 
víkendech a ve svátek je spoj v 6.23 od Silky 
prodloužen až do Rychnova. Ve směru z Rychnova 
do Bedřichova vyjíždí o víkendech a ve svátek spoj 
v 7.03 z Kokonína už z Rychnova a to v 6.55, 
zrušen byl víkendový (a sváteční) spoj v 16.35 z 
Rychnova na Dolní náměstí. 

Upravené jízdní řády si můžete zdarma 
vyzvednout do 23. prosince v předprodeji v 
Pražské ulici. 

Od 1.1.2004 nás na autobusových linkách 
MHD čeká zvýšení některých předplatných kupónů, 
neboli lítaček. Jiný důvod nehledejme, i tentokrát 
jím totiž je neustálé zvyšování okolních cen, což má 
za následek, že přeprava autobusem, ale vlastně 
čímkoliv je stále dražší a dražší a náklady dopravce 
se zvyšují. O tyto náklady se pak spravedlivě mezi 
sebou dělí cestující a obce, kam linky jablonecké 
MHD zajíždějí. Za každého občana Janova nad 
Nisou zaplatí naše obec dopravci dalších šest set 
třicet korun.  
 
 
Ceník jízdného od 1.1.2004 
 

 

občanské  
        měsíční časová jízdenka                 320 Kč 
        čtvrtletní časová jízdenka           845 Kč 
        půlroční časová jízdenka 1.595 Kč 

 roční časová jízdenka   2.980 Kč 
Senioři do 70-ti let  

měsíční zlevněná časová jízdenka           190 Kč 
čtvrtletní zlevněná časová jízdenka 495 Kč  
půlroční zlevněná časová jízdenka 860 Kč  

Senioři nad 70 let  

měsíční zlevněná časová jízdenka             50 Kč  
čtvrtletní zlevněná časová jízdenka           130 Kč  
půlroční zlevněná časová jízdenka 240 Kč 

Žáci – povinná školní docházka  
měsíční zlevněná časová  jízdenka            140 Kč 
roční zlevněná časová jízdenka                        1.260 Kč 

Studenti – učiliště, SŠ a VŠ  
měsíční zlevněná časová jízdenka              160 Kč 

roční zlevněná časová jízdenka                1.440 Kč 
Žákovská (studentská)  
měsíční, prázdninová (v létě) - přenosná  160 Kč  

Ostatní slevy  
měsíční zlevn. jízd. pro pracovníky na civil. službě 50 Kč 
roční zlevněná časová jízdenka pro dárce krve, 
držitele zlaté plakety MUDr. Janského, 

120 Kč 

týdenní jízdenka přenosná 100 Kč 

Sváteční autobusy 
 
21.prosince  
linka č.1 posílena v úseku Dolní náměstí - 
Ostrý roh 
 
22. a 23. prosince  
bez školních autobusů 
 
24. prosince  
nedělní provoz s postupným ukončením 
provozu, poslední pravidelný spoj z 
Rychnova jede v 16.25, z Bedřichova 16.35. 
Spoje v 16.55, 17.25 a 17.55 z Rychnova 
končí na Ostrém rohu, spoj v 17.14 z Janova 
končí v Pražské, v 17.35 z Bedřichova jede 
až do Rychnova, zpět (pouze na Ostrý roh) 
se vrací v 19.00. 
 
25. prosince  
nedělní provoz s prvními spoji od 7.30 
 
26. prosince  
nedělní provoz 
 
27. prosince  
sobotní provoz 
 
28. prosince  
nedělní provoz 
 
29. a 30. prosince  
provoz pracovního dne bez školních 
autobusů 
 
31. prosince  
provoz pracovního dne, navíc spoj v 11.25 z 
Rychnova jede až do Bedřichova. poslední 
pravidelný spoj odjíždí v 17.55 z Rychnova 
do Janova, z Bedřichova do Rychnova v 
17.35, spoje v 18.25 a 18.55 z Rychnova 
končí na Ostrém rohu. Autobusy v 18.14 a 
19.14 z Janova končí v Pražské, spoj v 18.35 
z Bedřichova jede pouze do Kokonína, odtud 
se vrací v 19.33 a končí na Ostrém rohu. 
 
1. ledna  
nedělní provoz s prvními spoji od 7.30 
 
2. ledna  
provoz pracovního dne bez školních spojů 
 
 
Tyto informace se týkají pouze linky č.1, 
více na telefonech 483 332 033 a  
603 438 659. 
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Konec bludných Holanďanů, díl 2 
 

Stávající navigační systémy a rádoby 
navigační systémy doplnil na přelomu listopadu a 
prosince INAS (Echo 26, podzim 2003). Hlavní 
navigační tabule jsou postaveny u vjezdu do obce 
od Bedřichova a Jablonce, navigace po obci k 
jednotlivým objektům je řešena pomocí krátkých 
hesel a čísel. Systém bude sloužit i soukromým 
subjektům, stačí si zaplatit. 

 
 

Teče voda teče... 
 

...a my platíme a platíme. Náklady na vodné 
za rok 2002 byly 15,20 za kubík, na vodné 4,- Kč. 

Stočné pro rok 2003 schválilo zastupitelstvo 
na 17,- Kč/m3, vodné 8,- Kč/ m3. Z navýšení u 
vodného se bude vytvářet rezerva, která by se mohla 
použít pro vyhloubení dalších vrtů, které by v 
případě, že bude do budoucna stejný problém s 
nedostatkem vody jako letos, posílily stávající 
pramen. 
 

 

POTRAVINY 
samoobsluha 
Janov nad Nisou 
Aleš Kuncl 

 
21.12.  zavřeno 

22.12.  7,30 - 18,00 

23.12.  7,30 - 18,00 

24.12.  7,30 - 12,00 

25.12.  zavřeno 

26.12.  zavřeno 

27.12.  7,30 - 18,00 

28.12.  7,30 - 18,00 

29.12.  7,30 - 18,00 

30.12.  7,30 - 18,00 

31.12.  7,30 - 17,00 

1.1.      zavřeno 
 

v zimní sezóně v neděli 
otevřeno 7,30 - 12,00 

inzerce 
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TJ Sokol má nové vedení 
 

Čerstvý vítr možná zaznamená každý, kdo má v Janově co do činění se sportem a navíc ještě 
s místní TJ Sokol. 27. listopadu se totiž za účasti asi třiceti přítomných členů uskutečnila valná 
hromada TJ Sokol Janov nad Nisou, která si krom jiného zvolila nové vedení. Členy výboru se po 
veřejném hlasování stali Radek Jelínek za volejbal, Luboš Doležálek st. za nohejbal, za neregistrovaný 
fotbal Petr Mlejnek, Daniel David za rekreační sporty a paní Havlíková jako hospodářka. Zvolený 
výbor pak ze svého středu vybral předsedu TJ Sokol, kterým se stal Luboš Doležálek.  

V diskuzi výbor nastínil nejbližší kroky, které jej čekají. Předně musí převzít veškerý majetek 
od současného vedení, valná hromada Sokola by se měla konat pravidelně, nejlépe v polovině daného 
roku, nezbytné také bude upravit současné stanovy a vyjasnit pravidla pro provozování sokolovny. 
 

Výbor TJ SOKOL nabízí pronájem tělocvičny v Janově nad Nisou a to za těchto podmínek: 
• od 8.00 do 13.00 hodin za 200 Kč/hodina 
• od 13.00 do 22.00 hodin za 250 Kč/hodina 

Bližší informace získáte na tel. 723 965 764 - p. Štefan Mihálik a 607 578 831 - p. Luboš Doležálek. 
 
 

Svá nejlepší léta zažil sokol před dvaceti lety 
 
Podrobný přehled o dosavadní existenci TJ Sokol Janov přímo na jednání valné hromady komentoval 
dosavadní předseda Jaroslav Saska.  

Sokolovna v současné 
podobě stojí v Janově nad 
Nisou od roku 1932. Předtím na 
jejím místě stávala dřevěná 
stavba, která však vyhořela. 
Tělovýchovnou jednotu místní 
sportovci založili v roce 1945. 
Do roku 1976 se v jejím čele 
vystřídalo několik předsedů – 
pan Stránský, Henych, 
Roubínek. Za jejich vedení se 
například podařilo přistavět 
k sokolovně ubytovnu, 
především ale k sokolovně 
přivedli vlastní vodu, z čehož 

sokolovna těží dodnes. Z pohledu Jaroslava Sasky zažila tělovýchovná jednota své nejlepší období na 
začátku 80. let. V té době byl předsedou jednoty pan Vávra a TJ Sokol měl na svém kontě dvě stě 
patnáct tisíc korun. Na konci tohoto období přišli do vedení fotbalisté. Po roce 1988 vlastnil TJ Sokol 
dokonce svůj autobus, na jehož koupi si členové TJ Sokol půjčili mezi sebou. Mezi jmény dalších 
předsedů místního Sokola se v následujících letech kromě jiných objevilo i jméno pana Šnytra. V roce 
1995 zvolila valná hromada do čela TJ Jaroslava Sasku. Pod jeho vedením probíhala v sokolovně 
hlavně údržba. Oprava oken, kovová mříž, škvára, nová výmalba, radiátory, podlaha na sále. Velkým 
problémem se v roce 2000 stala havárie kotle, protože pořízení nového stálo s dalšími úpravami více 
jak sto sedmdesát tisíc korun.  

V roce 2003 působily v TJ Sokol čtyři sporty: volejbal, založený v roce 1961, nohejbal od 
roku 1976, fotbal a nově také rekreační sporty. Během roku organizovala TJ Sokol Janov, někdy i ve 
spolupráci s dalšími organizacemi, celkem osm vlastních akcí: turnaje v nohejbalu a volejbalu, halový 
i venkovní turnaj ve fotbalu a v neposlední řadě známý přespolní běh Janovských 11 a 19 kilometrů. 
Do dvou let bude TJ Sokol Janov nad Nisou slavit své šedesátiny, s novými lidmi ve vedení má šanci, 
že se svého kulatého výročí dožije ve svých dalších „nejlepších letech“.                      Milena Jelínková 
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Koncert v kostele zakončil opravy 
 

Druhý pátek v říjnu u nás patřil kostelu 
v Loučné. Spolek přátel obce Janov nad Nisou 
v něm za finanční podpory Nadace Preciosa 
uspořádal koncert na jeho počest, protože právě na 
podzim letošního roku byla ukončena několik let 
trvající rekonstrukce. Podrobnosti o stavebních 
pracích, o všech úskalích i radostech jste se již 
dočetli v podzimním čísle. Přivítat kostel do života 
v jeho plné kráse přijeli muzikanti z Prahy, kteří 
pod vedením Vítězslava Podrazila zahráli několik 
klasických skladeb. Jejich seskupení se jmenuje 
Atlantis Collegium a je součástí Orchestru 
Atlantis, který bychom zde v Loučné také rádi 
přivítali, ale pak už by se do kostela nevešli žádní 
diváci…  

Při slavnostním koncertě se nás sešlo něco 
kolem stovky a poprvé si lidé mohli zakoupit 
novou pohlednici kostela i s pamětním razítkem 
Spolku. Počasí dalo o sobě vědět přívaly vody, a 
tak určitě bylo mnoho těch, které od návštěvy 
kostela odradil déšť. Počasí i lidé to však kostelu 
oplatili hned následující víkend, kdy po oba dny 
probíhal Den otevřených dveří, při kterém si každý 

mohl prohlédnout kostel v denním světle, výstavu 
fotografií z průběhu rekonstrukce i ukázky šablon, 
podle kterých restaurátoři opravovali vzácnou 
vnitřní malbu na stěnách. Víkendových 
návštěvníků bylo bezmála dvě stě a poděkování 
Spolku patří všem, kteří nám pomohli akci 
zorganizovat a věnovali svůj čas 
několikahodinovým službám u výstavy. Lidé, 
kteří během soboty a neděle přicházeli, se často 
rozpovídali o svém vztahu ke kostelu a svých 
vzpomínkách z dob, kdy po válce kostel sloužil 
ještě svému účelu.  

Na jaře se kostel dočká nově opraveného 
zábradlí. Podobných nedodělků je v kostele a jeho 
okolí ještě dost a k tomu, aby se dokončily, slouží 
peníze, které lidé dávají jako dobrovolné vstupné 
nebo svůj příspěvek kostelu. Děkujme.          mj 
  

Nově opravený kostel se stává zajímavým 
místem pro civilní svatební obřady. Na podzim 
letošního roku se v něm pořádaly hned dvě. V 
kostele v Loučné vás oddá buď janovský starosta, 
pokud je alespoň jeden ze snoubenců z Janova 
nad Nisou, nebo oddávající z Jablonce, pokud 
jsou snoubenci odkudkoli jinde. Obřad proběhne 
vždy za účasti jablonecké matriky, kde je také 
potřeba dohodnout termín. 
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Advent v Loučné se stává tradicí 
 

K předvánočnímu času neodmys-
litelně patří fronty a davy lidí. Letos naplno 
jsme si jich užili již potřetí při zahájení 
Loučenského adventu na první adventní 
neděli. Ani chybějící sníh, ani deštivé a 
chladné počasí posledních listopadových dní 
neodradily stovky lidí toužících přivítat 
sváteční čas jinak, než jen uklízením, 
pečením, nakupováním... 

I když se koledy nesly z loučenského 
kostela až po sedmnácté hodině, první z téměř 
pěti set návštěvníků se začali trousit už před 
třetí hodinou. Kolem čtvrté vše ještě 
připomínalo příjemný mumraj, kolem se 
linula vánoční hudba, po litrech mizel 
loučenský svařák. Po půl páté už přestávalo 

být v kostele k hnutí a v pět hodin, kdy se na kůru rozezpíval Tep Tet, bylo těžké najít volné místo i před 
kostelem. Kdo však zůstal venku, nemusel litovat. Dění v 
kostele bylo přenášeno zvukovou aparaturou i tam, navíc 
měli venku stojící přístup ke svařáku, pečeným kaštanům, 
vánočkám a domácím perníčkům. 

Lze si jen těžko představit Loučenský advent bez 
dětí z janovské školy, ke kterým se při zpívání koled 
postupně přidá většina přítomných, ani letos si to 
představovat nebylo třeba. Poděkování za to patří 
především panu Blahoutovi, který týden před koncertem 
převzal školní sbor po nemocné kolegyni. Tradičně 
poslední „Narodil se Kristus Pán“ zněla již osvětlena 
plamínkem první svíčky na adventním věnci. Zapálení 
zbývajících adventních svící probíhalo již v poněkud 
komornější atmosféře, i když kolem sedmdesáti lidí 
dokázalo kostel zaplnit a vytvořit příjemnou atmosféru. 

O letošním adventu září loučenský kostelík ještě o 
trochu více, mimo jiné díky vánočnímu stromku na oltáři, 
který je osvětlen padesát let starými elektrickými 
svíčkami. Za ně děkujeme panu Storchimu. Za tři roky se 
podařilo z Loučenského adventu vytvořit tradici, která 
láká do Loučné nejen místní, ale i mnoho lidí z Jablonce a 
okolí. A tu větší, tu menší skupinky lidí, kteří si spolu 
povídají, popíjejí svařák a třeba si i zazpívají, to je přesně 
to, co je na Vánocích krásné. 
 
 

Děkujeme: Miroslavu Blahoutovi, Věře Antonínové, 
Radkovi Jelínkovi, Tep Tetu, dětem z janovské ZŠ, 
Jablonecké píšťalce, Janu Součkovi, Josefu Hausmannovi 
a dalším za muziku, Robertovi Pánkovi za více než 
sponzorské ozvučení, Radkovi a Lucce Plešákovým, Evě 
Svobodové, Vlastičce Dostálové, Radkovi a Lence a 
Mileně a Davidovi Jelínkovým za cukroví, rozvětvené 
rodině Dudových - Janatových za svařák, Boženě 
Hlůžové, Hance Králové a Tomášovi Hauptfogelovi za 
mrznutí u kaštanů a Jirkovi Havelkovi, že jsme si od něj 
stále něco půjčovali a on se tvářil, že mu to nevadí.   

David Jelínek 
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Janovská škola před Vánoci 
 

Od září se v 
naší škole pilně pracuje. 
Mimo toho, že se žáci 
učí, navštěvují také 
různé školní kroužky a 
sportují v oddílech 
školního sportovního 
klubu. Nově je ve škole 
i kroužek náboženství. 

Vzhledem 
k tomu, že jsme se 
v letošním školním roce 
zaměřili na účast 
v olympiádách a 
jazykových soutěžích, 
probíhá současně 
s výukou také příprava 
na tyto akce. Žáci se 
připravují na 
olympiádu v M, ČJ, D, 

F, CH, PŘ, AJ  a NJ. Také se žáci 8. a 9. třídy T.Zakouřil, L.Pulcová, P.Sedlmajer, V.Janková, 
J.Pokorná přihlásili  do chemické soutěže „Životní prostředí v obci a okolí“.Šestičlenné družstvo z II. 
stupně se přihlásilo do soutěže Paragraf 11/50. Pro žáky jsou pravidelně organizovány besedy 
Krizovým centrem ARX k různým problémům,které se týkají i dětí (drogy, kouření, anorexie, 
kriminalita). 

Od letošního školního roku patří do výchovně vzdělávacího procesu také ochrana člověka za 
mimořádných situací. Děti na I. stupni jsou připravovány průběžně v hodinách vlastivědy,  žáci II. 
stupně navštívili 11.listopadu 51. základnu chemického vojska v Liberci a 13.prosince vyslechli 
zajímavou přednášku člena Hasičského sboru v Jablonci nad Nisou. Vědomosti získávají děti nejenom 
ve škole, ale i při různých exkurzích. V říjnu byli žáci v jablonecké hasičské zbrojnici, bedřichovské 
vodárně či liberecké botanické a zoologické zahradě. 

Snažíme se také zlepšovat prostředí ve škole i kolem školy. V září proběhla rekonstrukce 
školního dvora firmou STAMONTA. Tato firma škole také věnovala sponzorsky hlínu na úpravy 
zahrady. Chtěla bych touto cestou poděkovat vedení firmy. Od prosince je 4. třída vybavená novými 
lavicemi a nábytkem, děti je dostaly nyní před Vánocemi jako nadílku. Mé další poděkování patří 
Nadaci Preciosa, od které škola získala grant na nákup nové didaktické techniky, která dosud ve škole 
velmi chyběla. Poděkování si zaslouží také rodiče, kteří se zapojili různým způsobem do života školy 
a pomáhají s různými akcemi nebo věnují sponzorské dary. Především děkuji paní M.Hartigové a panu 
F.Křumalovi. V říjnu jsme připravili Den otevřených dveří. Do školy se přišli podívat rodiče, kteří by 
měli zájem o naši školu pro své dítě, i bývalí žáci, což nás velmi potěšilo. V listopadu proběhla školní 
sběrová soutěž, při které jsme nasbírali 7 943 kg starého papíru.  

Škola je již mnoho let zaměřená na sport. Velice pěkná byla naše účast i umístění na 3. i 4. 
kole Cross country Bedřichov. Tento závod horských kol pořádá již druhý rok Školní sportovní klub 
při ZŠ. Naši sportovci závodili v Okresním přespolním běhu, ve Skuhrovském SPRINT CROSSU, 
Mšenském přespolním běhu, přespolním běhu Huť – Bratříkov – Huť, Nova AUTHOR CUPU 
v Josefově Dole, Cross country Lučany, Běhu na Českou chalupu, regionálním kole KINDERIÁDY 
(naše družstvo bylo na 13. místě mezi 32 školami, jednotlivci – V.Škoda 3.místo, A.Barborová 6. 
místo, J. Škodová 6. místo a M.Nagy 15. místo), v Okresním přeboru škol v plavání ( 2. místo chlapců 
9. třídy), soutěži ve florbalu (chlapci 8. a 9. třídy 3. místo). V prosinci se dívky z aerobiku zúčastnily 
svých prvních závodů. 
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Mezi ty, kteří získávají medaile patří: D. Mojžíšová, O. Pilz, J. Pokorná, M.Vondra, 
T.Hofman, J.Fejgl, D.Šírek, O.Štěpánek, J.Penc, J.Čermák, K.Čermáková, M.Pilzová. Proběhlo 
soustředění cyklistů na Křivoklátě o podzimních prázdninách, prosincové soustředění běžců a sjezdařů 
na Bedřichově muselo být přeloženo na leden. Děkuji také našim trenérům J. Dědinové, T. 
Hofmanovi, R. Richterové, I.Škodové, P.Pilzovi a J.Tomešovi. Na závěr již jenom stručně a trochu 
také vánočně. Pěvecký sbor školy pomáhal navodit vánoční atmosféru koledami v loučenském 
kostelíku na první adventní neděli. 6.prosince byla ve škole Vánoční dílna připravená pionýry, kteří se 
ve škole pravidelně scházejí. Školní sbor zazpíval koledy také dětem v naší mateřské škole a než se 
rozejdeme na prázdniny, tak si koledy společně zazpíváme i ve škole. Milí čtenáři, přeji Vám za sebe i 
ostatní kolegy krásné, pohodové Vánoce a vše nejlepší do roku 2004. 

Jana Tomešová, ředitelka školy 
 
 

Děti ve školce hrají na flétny 
 

Ani jsme se nenadáli a je tu konec roku. Máme za sebou první čtyři měsíce práce v jednotřídní 
mateřské škole. Mohu říct, že je to ku prospěchu dětí. Více se sblížily a pomáhají si. Začali jsme 
pracovat ve třech kroužcích volných aktivit. Probíhají v době částečného odpočinku dětí. Z výtvarného 
si děti odnášejí hotové výrobky domů, na flétničce se naučily písničky, které slyšeli rodiče na vánoční 
besídce. Po tělovýchovném kroužku odcházejí děti ze školky vydováděné a spokojené. Chceme, aby 
tomu tak bylo i nadále. Také nás navštívila inspekce a její hodnocení naší práce s dětmi byla velmi 
dobrá. Líbil se jim hlavně prostor, kde si dětí hrají.  

Ale ouha, dochází ke změně. Proč? Někteří páni zastupitelé se rozhodli vzít nám prostor v 
1.patře, kde mají děti ložnici a uskutečňují se zde právě zmiňované aktivity (zastupitelstvo schválilo 
návrh ředitelky školy – pozn. red.). Již zde máme nastěhovaný nábytek pro žáky 9.třídy ZŠ, kteří zde 
budou mít výuku několika hodin (konkrétně šest hodin v měsíci). Zastupitelé si asi neuvědomují, jaká 
je teorie a jaká je praxe při práci s dětmi. To, že je budova naší mateřské školy velká,  nám nikdo 
neodpáře. My jsem prostor plně využívali. Uvidíme, co nám přinesou další dny a jaká nás čekají 
překvapení. Jinak Vám všem přeji vše nejlepší do nového roku 2004, hlavně pevné nervy a pohodu. 

 
Zdena Krausová, vedoucí mateřské školy 

 
 
  

U příležitosti ukončení 
oprav kostela sv. Josefa 
v Loučné vydal Spolek 

přátel obce Janov nad 
Nisou novou pohlednici 

s dobovou i současnou 
fotografií kostela. 

Historický obrázek pochází 
z domácího archivu paní 
Řehořkové, současnou 

fotografii pořídil Petr 
Vitvar. Pohlednice jsou 

k dostání na akcích 
v kostele sv. Josefa 

s pamětním razítkem za 10 
Kč. Nově je můžete 

zakoupit i  v samoobsluze, 
v Týně a na obecním úřadě 

za 5 Kč. 
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DÁVEJ, DÁVEJ 
 
Nebojte se, to není 

výzva k veřejné sbírce, ale 
obvyklý pokřik, který se ozývá 
na závodech podél trati. V říjnu 
jsme se po jednom z posledních 
přespoláků sešli téměř s dvaceti 
rodiči na brigádě na lyžařských 
tratích. Přišli nejen ti „staří”, 
ale i ti, kteří s námi začali 
trénovat letos. Krom toho, že 
jsme udělali kus práce, vznikl 
tu i nápad sejít se a 
neschůzovat, nepracovat, 
nezávodit, ale společně se 
pobavit. Když se znají děti, 
proč by se neměli znát i rodiče? 
Využili jsme pozvání Blanky 
Bohaté a užili jsme si - proč ne třeba „první mazání” - právě v tu sobotu napadl totiž první sníh. Od té 
doby na sebe nechal ale zase dlouho čekat. Po Mikuláši jsme už konečně lyže vyzkoušeli, a doufáme, 
že si s dětmi ještě dosyta užijeme výborně připraveného povrchu tratí v Bedřichově. Na lyže se už 
všichni těší a první závody nás čekají  mezi  vánočními svátky v Břízkách. Jsme rádi, že rodiče už 
budou fandit společně, protože už vědí kdo je čí.             

Za SKI klub Janov - Bedřichov Lenka Jelínková 
 
 
 

VIKTORKA JANOV VÉVODÍ TABULCE 
 

Polovina soutěže III. třídy okresního přeboru v kopané je po náročných 15-ti kolech uzavřena 
a mnozí fanoušci janovské kopané mohou zářit nadšením. Jejich oblíbená Viktorka přezimuje, po 
odehrání náročných 15-ti kol, na 1. místě a do Janova se vrací radost ze hry a z předvedených výkonů. 
Pouze ve dvou utkáních, na hřištích soupeřů z Železného Brodu a Držkova, poznali fotbalisté 
reprezentující naší obec hořkost porážky a konečný náskok osmi bodů, který si Viktorie plně 
zasloužila, předznamenává šanci k postupu do vyšší soutěže. S předvedenou hrou může být spokojen 
zejména navrátivší se trenér Štefan MIHÁLIK, který nechce nechat nic náhodě a svým přístupem vede 
celé mužstvo k nápravám chyb, které se v rámci sehraných utkání objevují. Podle jeho slov je hlavním 
cílem postup do II. třídy a k tomu se musí všichni hráči stavět disciplinovanou hrou a zejména s chutí 
po vítězství, která v mnoha vypjatých utkáních dovedla celek k vytouženým třem bodům. Celé 
mužstvo čeká náročná a stejně dlouhá jarní část soutěže, kde se bude rozhodovat o dalším osudu 
janovských fotbalistů.  

Všichni věříme, že vytoužený cíl nejen janovských fotbalistů, ale i jejich fanoušků, se podaří 
úspěšně zvládnout a na konci celého soutěžního ročníku bude znít Janovem oblíbené „MISTŘI!!!“. K 
tomu doufejme přispěje i nově složený výbor Sokola Janov nad Nisou, který je vlastníkem hřiště u 
sokolovny, kde Viktorie sehrává svá domácí utkání. Všichni věříme, že nový výbor tělovýchovné 
jednoty vyjde našim fotbalistům vstříc a s jeho pomocí se podaří již několik let chátrající fotbalové 
hřiště zvelebit. 

Pavel Zange 
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JANOVSKÉ ČERTICE BOJOVALY NA MORAVĚ 
 

Janovské fotbalistky zakončily podzimní část svého ligového účinkování vítězstvím 
v Benešově nad Ploučnicí 0:3. Završily tak velmi úspěšnou část sezóny, kdy jim patří po podzimu 
druhá příčka tabulky těsně za vedoucí Českou Lípou. Janovanky v průběhu současného ročníku III. 
ligy z deseti odehraných utkání hned devět vyhrály a pouze jedenkrát odešly poraženy. V přímém 
souboji o titul podzimního mistra podlehly České Lípě 1:3. Tento zápas byl nejen opravdovým 
sportovním vrcholem mistrovské soutěže, ale také výbornou prezentací dívčí kopané.  

Kromě ligových starostí se pozornost janovských fotbalistek poprvé během tohoto podzimu 
soustředila také na žákyně. V průběhu letošního roku přišlo velké množství nových adeptek „kulatého 
nesmyslu“ a dravé mládí se neztratilo ani v konkurenci chlapců. Mladé čertice odehrály sedm utkání 
v rámci okresního žákovského přeboru a pět z nich dokázaly vyhrát. Jeden zápas skončil nerozhodně a 
jen jednou janovský dívčí fotbalový potěr podlehl žákům ve Velkých Hamrech. Sezóna tedy nadmíru 
úspěšná, a proto je též vedení janovských fotbalistek na konci roku spokojeno. Tým se podařilo 
vhodně doplnit, do sestavy se zapracovaly nové mladé hráčky a navíc čertice hrají atraktivní fotbal, 
který se divákům líbí. Odměnou za snahu byl pro Janovanky zájezd na Moravu. Tam se zúčastnil tým 
složený vesměs ze žákyň turnaje ve Velkých Opatovicích a herně uspěl. Mladé čertice dokázaly unést 
tíhu odpovědnosti namísto svých zkušenějších spoluhráček a na svém moravském turné ani jednou 
neprohrály. 

Slavnostní ukončení letošního roku spolu s vyhlášením tradiční Fotbalistky Janova pro rok 
2003 proběhne v sobotu 
17. ledna 2004 v salonku 
místní restaurace Praha a 
janovské čertice i 
prostřednictvím Echa 
srdečně zvou na tento 
slavnostní večer všechny 
své fanoušky. Akce 
začíná v 17.00 hodin a po 
programu následuje 
diskotéka Jéni Kissáka 
Hrabánka. Janovanky 
přejí všem čtenářům 
Echa příjemně prožité 
vánoční svátky, hodně 
bujarého Silvestra, 
mnoho štěstí v příštím 
roce a těší se na 
shledanou právě 17. 
ledna 2004! 

Jan Štol 
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Tři pověsti z kroniky Janova 
Z historie obce a okolí - seriál připravuje Zdeněk Hermsdörfer 
 
Jelikož je vánoční čas a k Vánocům patří neodmyslitelně i různé pověsti a příběhy, patří i tento díl 
historie naší obce nadpřirozeným bytostem a neuvěřitelným příhodám.  
 
Pověst o vrbové studni 

V blízkosti 
vily, kde bydlel 
továrník Priebsch, 
který vlastnil janov-
skou papírnu, byla 
studna s pumpou na 
vodu. Čerpat vodu 
z této studny mohli 
jen někteří staro-
usedlíci z okolí, pro-
tože výstavba nových 
domů narušila pod-
zemní vodoteče a 
řada studní se po-
týkala s nedostatkem 
vody. Tento problém 
odstranila až výstav-
ba vodovodu. 

Kdysi, za dávných časů, byla v místě studny malá studánka, nad kterou se skláněla stará, 
rozložitá vrba. Proto se této studánce říkalo Vrbová. Časem vedle této studánky vyrostla hospoda a 
vrba začala brzy překážet. Přestože strom doprovázela pověst, že ten, kdo se vrby dotkne sekerou, 
bude nadosmrti trpět pakostnicí (dnou), nechala stará krčmářka a její muž Josef Miesler vrbu porazit. 
A skutečně, pověst se naplnila: oba až do konce života trpěli velikými bolestmi kloubů; ke stáru se 
stali nepohyblivými a až smrt je vysvobodila z pozemského utrpení… 
 
Noční myslivec 

Za jedné studené prosincové noci, kdy mrzlo, až praštělo, se vracel domů z Kristiánovské hutě 
jeden starý sklář, který bydlel na Hraběticích. Přemrzlý sníh jiskřil a křupal pod nohama a studený vítr 
nepříjemně profukoval. Muž zvedl vysoký límec, aby se ještě více zachumlal do dlouhého pláště, když 
v tom za sebou uslyšel rychlé kroky. Prudce se otočil a přestože měsíc jasně svítil, nikoho neuviděl. 
Vydal se tedy dál, když opět uslyšel v blízkém smrčkovém mlází dusot kroků, hlahol a štěkot psů a z 
malých smrčků se začal sypat přemrzlý sníh. Jindy nebojácný horal najednou dostal strach a začalo mu 
být úzko. Zrychlil krok, pokud mu sníh dovolil, nicméně neznámý hluk se stále přibližoval. Ve svém 
strachu a panice náhle zvolal: „Ježíš, Marie a Josef“. Nato nastalo okamžitě ticho, přerušované jen 
poryvy větru a jeho zrychleným dechem. 

Druhý den ráno se šel s několika přáteli podívat na to tajemné místo, ale na rozlehlých 
sněhobílých pláních nebylo ani stopy. Jen některé větvičky ve smrkovém mlází, odkud přicházely ty 
tajemné zvuky, byly bez sněhového poprašku. A tak muž po zbytek svého života tvrdil a všem 
vyprávěl, jak tehdy v noci potkal tajemného nočního myslivce a jeho družinu… 
 
O čarodějnici z vřesoviště 

V dávných dobách pruských válek dezertovali mnozí vojáci do zdejších, tehdy ještě 
hlubokých a nepropustných lesů. Potulovali se po vysoko položených osadách a samotách a doufali, 
zde v klidu a bezpečí přečkají válečné útrapy. 
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Jedním z takovýchto zběhů byl i jakýsi Fritz Walter, velký budižkničemu, kterému nevonělo 
ani vojenské řemeslo, ani poctivá práce jizerskohorských uhlířů či dřevorubců. Walter se na svých 
toulkách krajem seznámil s jednou ženou. Byla to postarší, hubená a ošklivá žena, které pro její zjev 
nikdo neřekl jinak než čarodějnice. A je docela možné, že její sousedé ani její pravé jméno neznali. 
Ti dva se pro svoji podobnou povahu velmi rychle sblížili a táhli krajem od místa k místu jako dva 
potulní muzikanti: on hrál na flétnu a ona k tomu zpívala. Na svých toulkách zabloudili až 
k osamocenému mlýnu, kde bydlel mlynář – vdovec. Protože se stmívalo a žena vypadala velice 
nemocně, smiloval se starý mlynář nad dvěma pocestnými a poskytl jim přístřeší ve své stodole. V 
noci se však oba tuláci do mlýna vloupali a odnesli vše, co jim přišlo pod ruku: peníze i vzácné 
předměty. Jejich útěk potom směřoval tam, kde to Fritz tak důvěrně znal, do lůna Jizerských hor. Ale 
jak už to tak bývá, peníze mezi ně zasely nedůvěru a závist a dříve nerozluční druhové se začali hádat 
až jedna prudká hádka vyvrcholila tím, že Fritz svoji družku surově zbil. Potom se opil a usnul.  

Zatímco spal, v ženě začal vzrůstat pocit zloby a nenávisti, až se rozhodla svého druha zbavit 
se navždy. Vzala nůž a Fritze probodla. Mrtvolu potom hodila do bažiny, sebrala zbytek lupu a snažila 
se rychle zmizet. Protože však neznala cestu, začala brzy bloudit. Na močály začala padat mlha a ona 
nevěděla, kterým směrem se má vydat. Když se konečně rozhodla, nic netušíc zamířila přímo směrem 
k největším močálům, což se jí stalo osudným. Sešla ze sotva znatelné stezky a do jedné z bažin 
zapadla. I přes její zoufalé volání se jí v opuštěné krajině nedostalo pomoci a ona i se svým lupem 
utonula. 

Její duše ale neměla dojít klidu do té doby, než způsobí nějakému jinému vrahovi stejnou 
smrt, jakou zahynula ona. A tak vždy v čase, kdy zavraždila svého druha, se její duše jako bludička 
vznáší nad zrádnými močály a láká pocestné do záhuby. A protože se jí dosud žádného vraha 
nepodařilo do močálu vlákat, nebyla její duše vysvobozena a tak jako malé mihotavé světélko se nad 
jizerskohorskými rašeliništi vznáší dodnes… 
 

Za laskavé pomoci paní Šídové volně dle Kroniky města Janova od dr.E.Bergmanna. 
 

 
Pro dlouhé zimní večery nabízíme čtenářům 
janovského echa tuto otázku: 
 
Víte, kde v Janově nad Nisou stával pomník 
na obrázku? Správnou odpověď si můžete 
zkontrolovat v příštím čísle. 

smíšené zboží 

TÝNA 
drogerie, hračky, cukrovinky 

papírenské potřeby, 
drogerie, alkoholické 

a nealkoholické nápoje, 
 krmení pro psy a kočky 

 

Po - Pá   8.00 - 17.00 
So 8.00 - 11.00 

inzerce 
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Vánoční kalendář 
 

sobota 20. prosince 
Vánoční trhy, jízda na koni, Mírové náměstí a Náměstí Dr.Farského 

Plavecký bazén, 10.00 - 21.30  
 

neděle 21. prosince 
Loučenský advent, kostel sv. Josefa v Loučné, 17.00 

Vánoční besídka s Vichrem z hor a Nůž, Klub na Rampě, 20.00 a 21.30 
Plavecký bazén, 10.00 - 20.00 

 

středa 24. prosince 
Slavnost Narození Páně, mše svatá, Horní náměstí, 16.00, 22.00 

Slavnost Narození Páně, mše svatá, Janov n.N., 20.00 
Loučenský advent, kostel sv. Josefa v Loučné, 22.00 

Láska nebeská, vánoční komedie, kino Radnice, 22.00 
Půlnoční bohoslužba, Česká mše vánoční, kostel Nám. Dr. Farského, 22.30 

Slavnost Narození Páně, mše svatá, Maxov, 24.00 
Plavecký bazén, zavřeno 

 

čtvrtek 25. prosince 
Bohoslužba, Boží hod vánoční, fara Nám. Dr. Farského, 9.00 

Slavnost Narození Páně, mše svatá, Horní náměstí, 9.00, 18.00 
Plavecký bazén, 10.00 - 21.30 

 

pátek 26. prosince 
Svátek sv. Štěpána, mše svatá, Horní náměstí, 9.00, 18.00 

Janek jede do Betléma, vánoční divadelní hra, fara Nám. Dr. Farského, 10.00 
Vánoční koncert, Smíšený pěvecký sbor Janáček, Městské divadlo, 18.00 

Štěpánská taneční zábava, Sonet 2, Hotel Petřín, 20.00 
Plavecký bazén, 10.00 - 21.30 

 

sobota 27. prosince 
Předsilvestr s písničkami, Orchestr R. Janovského, Sokolovna Paseky, 20.00 

Plavecký bazén, 10.00 - 21.30 
 

neděle 28. prosince 
Půjdem spolu do Beltéma, vánoční koncert, starokatolický kostel nám. B. Němcové, 16.00 

Plavecký bazén, 10.00 - 20.00 
 

středa 31. prosince  
Poslední den občanského roku, mše svatá, Bedřichov, 16.00 

Poslední den občanského roku, mše svatá, Horní náměstí, 16.00 
Silvestr 2003, hudba Sonet 2, ohňostroj, Hotel Petřín, 21.00 

Plavecký bazén, zavřeno 
 

čtvrtek 1. ledna 
Slavnost Matky Boží, Panny Marie, mše svatá, Horní náměstí, 9.00, 18.00 

 
 

Od 20. prosince do Tří králů budou denně od 8.00 do 18.00 otevřeny dveře kostela sv. Josefa v Loučné s 
osvíceným Loučenským betlémem a koledami. 

Od 20. prosince do 1. ledna Vánoční prázdniny na zimním stadionu, denně od 14.00 - 15.30  za 20,-Kč. 
Od 25. do 30. prosince v kině Radnice trojrozměrná komedie SPY KIDS 3D - GAME OVER. 16.00 a 18.00 

 




