
Důležitou součástí občasníků bude 
pravidelná informace o dění v ostat-
ních složkách veřejného života v Janově, 
o práci komisí, škole, tělovýchově, zkrát-
ka chceme obsáhnout celý široký obzor 
života v Janově nad Nisou a věřím, že 
svojí aktivitou a spoluprací nám přispěje-
te i vy. Rád bych, aby ten občasník nebyl 
náš, radniční ale náš, všech Janováků.

S vědomím u mě se stále opakující 
pravdy „že každý dobrý skutek má být 
po zásluze potrestán“, doufám že tento 
krok správným směrem bude v tomto 
směru výjimkou. Souhlasím s názo-
rem, že informovat je potřeba. Myslím, 
že v tomto ohledu jsme již udělali dost 
(SMS systém, bezdrátový rozhlas, veřej-
ně přístupné místo na internet), ale urči-
tě můžeme udělat ještě víc a Janovský 
zpravodaj je jedna z cest jak toho docílit.

No a závěrem snad jen, blíží se zima 
a tak bych chtěl zimním nadšencům 
popřát hodně sněhu (mezi ně se řadím 
i já a na lyže už se těším), těm co zimu 
rádi nemají, aby to vydrželi a moc nena-
dávali (a tady jsem tentokrát v obrácené 
podobě jako nadávající proč tolik sněhu, 
kam s ním a to nás zase bude stát peněz 
za zimní údržbu) a všem dobrou náladu 
a hlavně zdraví.

Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
dostává se Vám do rukou první číslo 
nového občasníku Zpravodaj janovské 
radnice. Rádi bychom Vás v něm infor-
movali o novinkách, které se u nás v obci 
přihodí, nebo naopak podali informace 
o tom co už se přihodilo a občas i přidali 
vysvětlení proč se věci staly zrovna tak 
a ne jinak. Pochopitelně počítáme s tím, 
že formou inzerce dáme prostor našim 
janovským podnikatelům a ubytovate-
lům a v neposlední řadě uvítám, když se 
svými příspěvky, připomínkami, dotazy 
a náměty budete na stránkách našeho 
občasníku prezentovat i vy, janovští 
občané. 
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Dnes se dočtete o:
• novinkách ze zastupitelstva

• jak je to s dotacemi

• proč vznikla janovská OPS

• kauza Top Gum

• slovo o rozpočtu obce

•  ze života komisí při Obecním 
úřadu

• o škole a sokolovně

•  o svazku obcí a co je to MAS

•  polemika o věcech veřejných

•  koupaliště z pohledu historie

•  janovská tělovýchova a sport

Chcete více informaci z obce?  Využijte naši nabídku na SMS INFO
Je to informace o dění v naší obci prostřednictvím SMS zpráv přímo na 
vás mobilní telefon. Jak to zařídit?

Pošlete SMS zprávu ve tvaru:
OBEC mezera INFORMACE mezera ANO mezera PŘÍJMENÍ mezera JMÉNO
Mezera ĆÁST OBCE mezera ČÍSLO POPISNÉ

Části obce jsou: JANOV, HRANICNA, LOUCNA, VYSEHRAD NEBO 
HRABETICE

Vaše SMS bude vypadat např. takto:
obec janov informace ano konecny milan janov 45
nebo
obec janov informace ano novak petr hranicna 112

SMS ODEŠLETE NA ČÍSLO: 900 77 03
Cena této odeslané zprávy je 3 Kč včetně DPH. Po odeslání obdržíte 
zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste byli zařazeni do seznamu 
odběratelů. Odběr všech ostatních zpráv je zdarma!

Mgr. Daniel DAVID, starosta 
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Novinky ze zastupitelstva

Jirka Mašek, starý Janovák je 
posedlý dodržováním zákonů 
a chce rozpustit zastupitelstvo, 
neboť oznámení o jeho svolání 
bylo vyvěšeno podle jeho přesvěd-
čení o dvě hodiny déle než ukládá 
zákon. Fajn, pravda, připomínka 
namístě. Když ale má respektovat 
zákon sám, tak je to jinak! Jeho 
nahrávání jednání obecního zastu-
pitelstva je dlouhodobé, všeobecně 
známé, ale Jirka tak trochu zapo-
míná na povinnost zeptat se, jestli 
to nahrávat může. Pochopitelně 
může, ale musí mít souhlas všech 
přítomných na jednání zastupi-
telstva, tedy nejen zastupitelů, ale 
i přítomných občanů - a to se mu 
podvakrát nedostalo – a protože 
zákony jsou zákony, byl vyveden 
policií České republiky.

Je to extrém nevídaný, nicméně 
tak trochu si o to Jirka svým chová-
ním říká sám. Ono někdy by místo 
tvrdošíjném trvání na své pravdě 
stačilo s úsměvem povstat a zeptat 
se přítomných: podívejte se, já si to 
nahrávám pro svou potřebu, dáte 
mi souhlas? Já jsem přesvědčen, že 
by ho dostal. Ale paličatostí, tvr-
dohlavostí a nesmiřitelným jed-
náním jako z dob třídního boje ho 
pak o té pravdě musela přesvědčit 
policie a pokud to neustojí, potom 
i přestupková komise a to ho pak 
bude to z důchodu něco stát. Není 
to zbytečné? Je! Tak trochu s podi-
vem však sleduji počínání i někte-
rých dalších obecních „zákonodár-
ných vševědů“, kteří najednou na 
svoje přesvědčení zapomněli Jirku 
falešně podpořili. Falešně, to zdů-
razňuji.

Jirko, já si nedovolím Ti radit, jsi 
starší než já. Nicméně doporučit 
bych si dovolil: „pánové a dámy, 
prosím vás, chci si nahrát pro svoji 
potřebu dnešní jednání, děkuji“ 
Zkus to a uvidíš, že ta kouzelná 
větička je nad všechny paragrafy.

Tvůj Jarda Hrabák

Na říjnovém zastupitelstvu byl sta-
rosta dotázán, o kolik dotací má obec 
zažádáno. 

Nejprve je potřeba vysvětlit, co to 
vůbec dotace ať už z fondů Evropské 
unie či z jednotlivých ministerstev pro 
takovou obec, jakou je Janov nad Nisou 
znamená. 

Na každou dotaci musí mít obec totiž 
peníze. Mnozí občané mají dojem, že 
obec zažádá, ministerský či evropský 
úředník na to dá razítko a na účet obce 
se přivalí průtrž peněz. Chyba lávky! 

Jednou z janovských dominant, kromě 
skutečně honosné Radnice je janovská 
sokolovna. Ta slouží nejen Janovanům, 
ale svůj asyl v ní hledají žáci janovské 
základky a měla by sloužit dominantně 
i jako nabídka rozvoji turistického ruchu.
Pro její špatný stav jezdili janovští žáci do 
Jablonce což obec dotovala stotisícovou 
částkou ze svého rozpočtu. Janov je turis-
tickou obcí, které turistický ruch přináší 
do obecní pokladny nemalý peníz a není 
proto divu, že rozvoj turistického ruchu 
musí zastupitelé opečovávat. A tak projed-
nali námět, přednesený panem Kordačem 
ve fi nančním výboru založit Obecně pro-
spěšnou společnost a položit tak právní 
základ jak by mohla Obec jedné ze svých 
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O jednom vyvedeném 
spoluobčanovi

Neplést si pojmy s dojmy aneb není dotace jako dotace

Proč OPS janovská sokolovna

V současné situaci má naše obec nakro-
čeno k již odsouhlasené dotaci v řádu 
desítek milionů, ale za daných podmí-
nek je vůbec otázkou, zda tuto dotaci 
nebude muset naše obec zase vrátit. 
Zdá se vám to paradoxní? Podstatnější 
než samotná dotace je totiž problém 
a ten se nazývá KOOFINANCOVÁNÍ, 
jinými slovy dotační spoluúčast obce. 
Takže není vůbec důležité, jestli obec 
žádá o dvě či deset dotací odkudkoli, 
ale je podstatné, kolik je schopna na 
tuto spoluúčast zabezpečit.

dominant pomoci. Cílem pochopitelně 
není dotovat permanentně provoz, ale 
přispívat na údržbu a pomoci rozvoji 
tohoto zařízení. Jsme přesvědčeni, že 
to byl krok správným směrem a příspě-
vek tomu, aby neměli pravdu škarohlí-
dové, že prostě v Janově „chcípnul pes.“ 
Každému z nás je jasné, že historie či 
atraktivní položení Janova nad Nisou 
samo o sobě turisty nepřivede. Bobová 
dráha, neustále se zlepšující prostředí 
janovské sokolovny, to jenom zvýši 
atraktivitu naší krásné obce. A když se 
k tomu přidá i soukromý sektor posky-
tující svoje služby turistům, přinese to 
obci jenom prospěch.

-hk-

Naše obec patří mezi ty malé, které svým rozpočtem, byť dosahuje řádově milié-
onových hodnot, může zabezpečit celý široký rozsah činností, který by janovský 
občan rád viděl.

V dnešní době je moderní, že někde je peněz až se plýtvá, jinde scházejí. Obecní 
rozpočty patří do té druhé kategorie, rozpočty zájmových sdružení kam patří 
třeba janovská tělovýchova jakbysmet. Každé uznalé obecní zastupitelstvo by 
se mělo starat nejen o správu obce v mezích daných zákonem, ale podporovat 
i tyto místní organizace.

Nikdy jsem si nemyslel že budu 
svědkem toho, čeho jsem byl svěd-
kem na říjnovém zastupitelstvu. 

Nabídka pro janovské ubytovatele a podnikatele
Zpravodaj janovské radnice chce také poskytnout prostor 

místním podnikatelům a ubytovatelům formou inzerce.

Budete-li mít zájem prostudujte si náš ceník a zasílejte svoje požadavky na naši mailovou adresu.



ZPRAVODAJ JANOVSKÉ RADNICE / 3

Střípky ze zastupitelstva
Jednání zastupitelstva obce probíhají pravidelně jednou měsíčně podle 

odsouhlaseného termínového plánu. Někteří z vás jednání navštěvují a zastu-
pitelé by určitě uvítali, kdyby vás bylo rozhodně více. Však občan má právo 
činit dotazy a aktivně se v rámci podmínek jednacího řádu zúčastnit. 

Jaké zajímavé záležitosti kromě řady standardních bodů zastupitelé 
v letošním roce projednávali?

KAUZA TOP-GUM
Kauza vznikla v devadesátých letech, 

kdy tehdejší zastupitelé odsouhlasili 
a starosta podepsal ručení za provozní 
úvěr této fi rmy, která se měla v Janově 
zabývat ekologickou výrobou žvýkaček. 
Firma však nesplatila jak provozní úvěr, 
tak ani budovu, kterou od správce kon-
kursní podstaty po deseti letech „nicoty“ 
koupila fi rma Goja Jablonec nad Nisou. 
Léta ubíhala ale v loňském roce přišel 
na starostův stůl Rozsudek z krajského 
soudu v Ústí nad Labem přikazující 
uhradit nejen provozní úvěr přes 3 mili-
ony korun ale i příslušenství (úroky) 
čímž byla odsouzena obec uhradit více 
než deset milionů korun. Zastupitelstvo 
předalo záležitost právní fi rmě a první 
výsledek se dostavil: další Rozsudek kraj-
ského soudu už zněl na 4 miliony korun, 
tudíž podstatně příznivější částku než 
původní. Nicméně Obec si trvá na svém, 
že po právní stránce žádnou záruku 
neposkytla a podala odvolání, které 
běží a rozsouzeno doposud není. Každo-
pádně jedno je jisté: bude-li Obec odsou-

Když jsem byl zvolen před pěti lety členem zastupitelstva 
obce a po roce dostal do vínku šéfování fi nančnímu výboru, 
první co mě zajímalo byl fakt, jak si obec stojí s výběrem 
obecních poplatků. První zjištění? Bídně! 

Při snaze řešit situaci, kdy tehdy 192 neplatičů dlužilo obecní 
pokladně přes čtvrt milionu korun jenom za likvidaci komunál-
ního odpadu, o poplatcích ubytovatelů ani nemluvě jsem nara-
zil na zákon. OBEC TOTIŽ NESMÍ PROZRADIT KONKRÉT-
NÍHO NEPLATIČE! Tak to je dobré, chodíme tady kolem sebe, 
jeden platí, druhý neplatí jako by se nechumelilo. Ten neplatí za 
popelnice, druhý provozuje penzion a neplatí taky a obec nemá 
na to, aby si na něho došlápla. Pozor, má, pověřený pracovník 
obce může upomínat. Třeba do nekonečna, ale neplatič ve své 
anonymitě dál chodí po obci a směje se těm, co platí. Byla to pro 
mě zoufalá bezmoc a řešení? Snad jenom angažování exeku-
torů. A to jsem si myslel, že by obec měla svoje neplatiče nejen 
upomenout, ale i navštívit, pohovořit, vysvětlit a pak třeba ty 
notorické zveřejnit. Kdepak, ochrana osobních údajů a osob-
nosti je přednější. Prostě mi někdy připadá, že některé zákony 
jsou jako šité na míru těm, kteří je nechtějí dodržovat a staví ty 
poctivé občany do role hlupáků,kteří jsou slušní a platí. Nebo 
je to jinak ? A aby nebyl všem dnům konec, dluh, který mají 
občanů vůči své obci jenom za likvidaci komunálních odpadů 
dnes převyšuje 400 tisíc korun. Takže opravdu, bude nutné 
pozvat do obce exekutory?

zena platit, potom doplatí na amatérský 
postup svých předchůdců včetně sta-
rosty protože – i když to podle tehdejších 
zákonů proti jejich liteře nebylo – ručit 
za soukromou fi rmu rozhodně normální 
nebylo ani tehdy. A při možnostech 
janovského rozpočtu už vůbec ne.

POZEMKY
Pozemkový fond převedl Obci některé 

pozemky, z nichž nejdiskutovanější je ten proti 
Obalkartonu v Loučné. Pozemkový fond zavá-
zal Obec, že s nimi může disponovat ovšem 
za podmínky, že na tomto pozemku vyrostou 
bytové domy. Po velké diskusi v zastupitel-
stvu, které se zúčastnili i občané bylo nakonec 
přistoupeno k výběrovému řízení, jehož 
vítězem se stala fi rma WILD OAK spol. s r.o. 

PRODEJ DOMŮ
V duchu strategie Obce a v hledání dalších 

rezerv jak vylepšit svůj rozpočet přistupuje 
Obec k prodeji bytových domů. Tzv. „Kul-
turní dům“ opustí dílenští pracovníci a skončí 
i pronájmy a „kulturák“ bude nabídnut 
k prodeji. Obec nabídla formou výběrového 

řízení k prodeji dům č. p. 114 a 513 „Textil“ 
(naproti kostelu) a bytovou jednotku 439/1 
o velikosti 1+1. Do výběrového řízení se 
nikdo nepřihlásil. Proto zastupitelé přikročili 
k opatření předat tyto prodeje realitní 
kanceláři za ceny dle tržního ocenění, které 
si Obec zadala. Kupodivu v tomto případě 
se kupci našli. Inu ševče drž se svého kopyta 
platí i pro nás…

I když šlo o letní termín, kdy mají zastupi-
telé dovolené, přesto nepotěšilo, že svolané 
jednání OZ nemohlo být zahájeno neboť ti 
zastupitelé co přišli, nebyli v nadpolovičním 
počtu. Stalo se 8. srpna.

POMOC S KANALIZACÍ
Pro mnohé pomalu, ale rozhodně v rámci 

možností Obce se rozrůstá kanalizační, 
vodovodní i plynová síť. Obec přivítala aktiv-
itu a nabídku občanů podílet se na odkanali-
zování části obce u sokolovny a odsouhlasila 
zafi nancování projektové dokumentace v této 
části podél obecní komunikace okolo janovské 
sokolovny. Určitě návod, jak řešit kanalizace 
i na jiných místech v obci s použitím obec-
ních prostředků v rámci rozpočtu.

NOVÉ ORGÁNY OPS
Zastupitelstvo obce jmenovalo svoje zás-

tupce do správní a dozorčí rady OPS Janovská 
sokolovna. Ve správní radě budou pracovat Ing. 
R. Jelínek, R.Vitvar a Mgr.David, v dozorčí 
radě Jan Telenský a ing. Petr Mlejnek a ing. 
Pavel Šarkovský.

Na letošní rok schválili zastupitelé Rozpočet obce ve výši 
17 180 116 Kč na příjmové i výdajové straně.

Které zajímavé položky obec rozpočtuje ve svých výdajích? 
•  dotace základní škole činí 1,9 mil.Kč. Jsou to prostředky na 

provoz školy, investice, opravy, nikoli na mzdy učitelů
•  správa obce dělá 5,6 milionu Kč, v této kapitole jsou rozpoč-

tována pochopitelně i správa majetku obce
•  provoz veřejné dopravy, 

jinými slovy dotace MHD činí 
900 tisíc Kč

•  provoz a údržba veřejného 
osvětlení – 670 tis. Kč

•  opravy a údržba obecních silnic 
400 tis. Kč

• likvidace odpadů 900 tis. Kč
•  rezerva na budování kanalizace 

2 mil. Kč
• zimní údržba 700 tis. Kč
To je jenom několik málo položek 

z rozpočtu obce na letošní rok.
Podrobný rozpočet je zveřejněn 

na webové stránce obce.

Obecní rozpočet
– nikdy nebude dost velký

Zákon nahrává nepořádku

Ekonomka obecního úřadu
Eva Hobzová
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Z veřejného života 

Spor dvou letitých sousedů a dříve snad 
i přátel, majitele penzionu Tesanka pana 
Šťastného a MUDr. Milana Kvasničky pře-
rostl v mediální válku. O co tam nahoře 
v Hraběticích jde?

Pan Šťastný svého času požádal „chrá-
něnku“ o povolení stavebních úprav objektu 
Tesanky a se zlou se potázal. Po pár letech 
požádal doktor Kvasnička chráněnku o vyjá-
dření ke stavbě garáže v sousedství Tesanky 
a souhlas dostal, požádal tedy o změnu územ-
ního plánu a ta prošla rovněž. A tak zřejmě 
v duchu když chcípne koza mě, tak i tobě se 
rozjel případ.

Jako janovský zastupitel jsem souhla-
sil se změnou územního plánu, kde bylo 70 
požadavků majitelů pozemků a mezi nimi 
i žádost MUDr. Kvasničky.(proto televizní 
výtka, že doktor Kvasnička požádal o změnu 
územního plánu jako by šlo o něco protistát-
ního zatímco každý s prominutím moula ví, 
že jenom vlastník pozemku může požádat 
o změnu územního plánu, která se provádí 
v každé obci docela pravidelně s odstupem 
vždy několika let, byla tendenční.) Takže 
první denunciace. 

Nový územní plán byl schválen a MUDr.
Kvasnička tak na základě této změny může 
stavět na svém pozemku garáž. Zastupitel-
stvo i CHKO jeho žádost schválily s tím, že že 
pokud se tedy má stavba garáže povolit pak 
na místě v sousedství pozemku pana Šťast-
ného, kde to podle kritérií „chráněnky“ je nej-
méně narušující krajinu. 

Přestože pocukrované vrcholky stromů 
a kopců napovídají, že paní Zima pomalu 
přebírá vládu, zkusme se vrátit o několik 
měsíců zpět do dnů, kdy sluníčko rozpalovalo 
levný silniční asfalt tak, až na něm vytvářelo 
nažloutlé bubliny, my starší hledali trocha 
stínu a mladší zase osvěžení někde u vody. A 
pro ty možná bude překvapením či oprášením 
zapadlé vzpomínky, že i v Janově bylo několik 
míst, kde se dalo osvěžit v chladivé vodě.

Vedle meandrů Kamenice, které vytvá-
řely hluboké tůňky ve kterých bylo možné 
rychle udělat i pár plaveckých temp – tůňky 
byly tak malé a voda tak studená – se bylo 
možné vykoupat v hnědožlutých vodách Bla-
tenského rybníka.Bohužel meandry Kame-
nice nenávratně zmizely pod vodou Josefo-
dolské přehrady a Blatenský rybník již také 
ztratil mnoho ze svého půvabu.

Letní osvěžení umožňovala i soustava 
rybníků, rybníčků sloužících jako zásobárna 
vody pro pohon brusíren, formáren a nástro-

Černé ovce aneb jedni jsou si rovnější 

Pokud jde o námitku, že pan doktor Kvas-
nička jako zastupitel hlasoval sám o sobě 
a jedná se tedy o střet zájmů a měl na to spo-
luzastupitele před hlasováním upozornit tak 
ta námitka je oprávněná byť Janov není Praha 
a všichni zastupitelé dobře věděli o co a o koho 
jde takže není pravda, že by „odmávli“ aniž 
by věděli co a koho jde. Denunciace druhá.

A teď to podstatné. Takže podle repor-
táže ČT chudák majitel penzionu povolení 
nedostal a janovský zastupitel ano, podívejte 
se, jak si je někdo mezi rovnými jaksi rov-
nější a jak chudák bojující s úřední hydrou 
dostal na frak ! Platilo by to v případě, kdyby 
zastupitelé zamítli panu Štatnému před lety 
také garáž nebo jinou drobnou stavbu a poté 
to naopak povolili panu Kvasničkovi. Ale 
v tomto případě stavba garáže a stavební 
úprava stávající nemovitosti to je právě jako 
ta černá či bílá ovce, něco naprosto jiného 
a nesouměřitelného. Denunciace třetí.

Ta televizní reportáž vyzněla jedno-
stranně a když už dostali slovo nezaintere-
sovaný občan pan Hanzlovič a polozainte-
resovaný pan Kordač, který v prvním kole 
jako zastupitel pro změnu územního plánu 
refl ektujicí žádost MUDr.Kvasničky rovněž 
hlasoval pak už vůbec nechápu, při známém 
sloganu ČT o vyváženosti či veřejné službě, 
proč nedostal slovo také starosta obce aby 
si mohl říci svoje. ‚Takhle to vypadá, jakoby 
zkorumpovaní janovští zastupitelé přihráli 
svému kolegovi to, co jinému prostému obča-
novi odepřeli. A to přece není pravda! 

Každý občan má právo s něčím nesou-
hlasit a vyjadřovat svůj názor, může kriti-
zovat rozhodnutí jakéhokoli orgánu a žádat 
i nápravu stejně tak druhý občan může od stej-
ných orgánů chtít zase něco jiného. Co je však 
pro mě jako pro občana nepřijatelné je prostý 
fakt, že je spor na televizní obrazovce televize 
veřejné služby prezentován tak, jak byl. Pan 
Šťastný jako soused a účastník řízení uplatnil 
svoje právo vznést námitky a nesouhlas s tím, 
aby v sousedství jeho pozemku stála garáž. 
Na to má právo a rozhodnout musí ti, kdo 
rozhodnout mohou a to na základě platných 
zákonů. Počínaje obecním úřadem přes úřad 
stavební až po Chráněnou krajinnou oblast. 
Ti na to mají právo o a rozhodli. Je nabíledni, 
že toto rozhodnutí se panu Šťastnému nelíbí 
a také on na to má právo a má ze Zákona mož-
nosti jak postupovat ve sporu dál. 

Nevím na jakém základě a v čí prospěch 
ČT o tom natočila tak tendenčním způsobem 
a mě, aniž bych se chtěl vyjadřovat ve pro-
spěch té či oné strany vadí jediné, ta neuvěři-
telná tendenčnost a úplné pomíjení obce a je-
jích zastupitelů, kteří prostě možnost k vyjád-
ření nedostali a podle mého dostat nejen měli, 
ale i museli. V zájmu objektivity.

A rozhodně dokladů o posloupnosti 
řízení v této věci leží na Obecním úřadu 
docela dost, ale to by měl příslušný redaktor 
mít chuť udělat reportáž a ne bulvár.. V žád-
ném případě však na tomto sousedském 
sporu nemohu souhlasit s televizí nastíně-
ným závěrem, že právě v tomto případě ten 
příměr o větší rovnosti některých platí. Kdyby 
pan Šťastný chtěl objektivitu orgánů, jejichž 
rozhodnutí se mu nelíbí ověřit, bylo by dobré, 
kdyby požádal příště o změnu územního 
plánu i on s tím, že chce vedle garáže doktora 
Kvasničky stavět svoji. Potom by se ukázalo, 
zda rčení o rovných mezi rovnými u janov-
ských zastupitelů či CHKO platí či neplatí. 

Jaroslav Hrabák, místostarosta

járen situovaných kolem potoků stékajících 
k Bedřichovské Nise. Skromnou plážičku 
však měl jen jeden z rybníků nedaleko pra-
meniště Bílého potoka na Malém Semeringu.
Sloužil jako zásobárna vody pro pohon tur-
bínky nástrojaře Josefa Jantsche.

Nicméně centrem horkých letní dní se 
stalo koupaliště s plovárnou a slunečními 
lázněmi postavené ve Wormově údolí (první 
osídlenec byl švec J. Worm) na potoku, tvoří-
cím přirozenou hranici Janova a Loučné. Za 
účelem výstavby byl r.1909 založen v Janově 
i Spolek pro pěstování těla a ten již svůj cíl 
realizoval následující rok.

Koupaliště se již brzy stalo přirozeným 
centrem zábavy, odpočinku a společenských 
setkání, zejména v letních měsících, kdy 
dobrou náladu a pohodu dotvářela pravi-
delná vystoupení pěveckých spolků či kon-
certy dechové hudby. Oblíbené byly i taneční 
večery. Na sklonku r. 1918 byl ustanoven 
i bruslařský spolek, jehož členové za vyhrá-

O janovských vodách aneb 100 let koupaliště vání velkého fl ašinetu oslňovali přihlížející 
krasobruslařskými fi gurami. Nejvíce obdivu 
a uznání potom získával ten, kdo zvládl 
i jízdu vzad. Po válce dochází ještě k drob-
ným opravám a rozšíření pláže, ale labutí 
píseň janovského koupaliště zaznívá prv-
ními akordy.

Ještě se věčně opálený a dobře naladěný 
pan Náchodský snaží zásobit svůj kiosek na 
koupališti limonádami,nanuky a dalšími 
dobrotami, ještě Petr Bujárek natírá kabinky, 
zábradlí a opravuje vpusť, ještě Martin Pilz, 
Vilda Ulrich chodí po škole uklízet sníh ze 
zamrzlého koupaliště aby byl připraven led 
na večerní či sobotní hokejové „mače“... Ale 
ani oni, ani nikdo jiný už nedokáží zastavit 
postupnou devastaci dřevěného opalovacího 
plata, toalet, popraskání obvodového zdiva. 
A tak už jen pomalu zarůstající písečná jáma 
s betonovými obrubníky a volně protékají-
cím potůčkem nám nemilosrdně nastavuje 
zrcadlo „úspěchů“ doby.

Začal jsem jako z pohádky, ale končím 
realitou. Ta má totiž na rozdíl od pohádky, 
většinou smutný konec.

V roce 2010 bude janovské „koupaliště“ 
slavit 100 let. Tedy slavit...

Zdeněk Hermsdörfer

Ve čtvrtek jsem si se zděšením na základě upozornění přehrál na internetu 
vysílání České televize pořad Černé ovce. Proč se zděšením? Protože takovou 
míru manipulace a jednostranného hodnocení jsem dlouho neviděl a potěš 
bůh, pokud Česká televize tímto způsobem postupuje i v jiných případech.

Začnu skoro jako v pohádce – bylo nebylo – vlastně bylo a už není... 
Ale pěkně od začátku:
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Ze života komisí OÚ a janovských organizací

Škola je plně organizovaná, devět ročníků 
je v letošním školním roce v osmi třídách. 
Kromě kmenových tříd máme také učebnu 
PC s připojením na internet, multifunkční 
třídu vybavenou didaktickou technikou 
a interaktivní tabulí, pracovní a keramickou 
dílnu. Tělocvična pro potřeby TV je pronajatá 
od Janovské o.p.s.

Pedagogický sbor školy tvoří jedenáct uči-
telů a dvě vychovatelky. V mateřské škole se 
třiceti devíti dětem ve dvou odděleních věnují 
tři učitelky, od září 2007 pracují s dětmi podle 
vlastního ŠVP PV „Rok v přírodě“. Při škole 
jsou dvě občanská sdružení: Klub přátel školy 
a Školní sportovní klub. Spolupráce se škol-
skými poradenskými zařízeními, místními 
i regionálními institucemi, rodiči a širší veřej-
ností je na vysoké úrovni.

Škola je spádová pro okolní obce, je 
dostupná i žákům ze sídliště Janovská a Jab-
lonce nad Nisou. Ve škole se vzdělávají žáci 
nadaní, sportovně založení, ale i žáci se speci-
álními vzdělávacími potřebami.

Školní rok 2007/2008 začal 3. září 2007 
s počtem žáků 128. Pedagogický sbor je stabilní, 
kvalifi kovaný. Třídní učitelkou 1. a 2.třídy je 
Mgr. L. Vondrová, 3.třídy Mgr. I. Hrdinová, 
4.třídy Mgr. K. Šípalová, 5. třídy Mgr. J. Garče-
ková, 6. třídy Mgr. M. Fléglová, 7.třídy J. Janda, 
8. třídy Mgr. A. Kulich a 9. třídy Mgr. P. Davi-
dová, FY a Z vyučuje Mgr. P. Chlup, zástupce 
řed. je Mgr. H. Ticháková.

Od letošního školního roku se v 1. a 6.třídě 
vyučuje podle ŠVP ZV „Cesta objevů“, do jehož 
tvorby se zapojili všichni učitelé a tvořil se dva 
roky.

Žáci se jako každoročně připravují na 
olympiády a soutěže v jednotlivých předmě-
tech. V loňském roce úspěšně reprezentovalo 
naší školu v okresních kolech olympiád celkem 
dvanáct žáků II. stupně školy. Krajského kola 
zdravotní soutěže Helpík se zúčastnili dva žáci 
5. třídy, umístili se na 3. místě a postoupili do 
celorepublikového kola, které se uskutečnilo 
v Jeseníku.

Velmi dobře dopadlo i testování žáků ve 
znalostech českého jazyka, matematiky a obec-
ných dovedností CERMAT 2007:
Srovnání s ostatními žáky (průměrná úspěš-
nost žáků v %) vidíme v tabulce:

V naší obci pracuje SPOZ již přes půl sto-
letí, nyní od roku 2003 v tomto složení:

Marie Blahoutová - předsedkyně
Marie Palenčárová – jednatelka
Zdena Krausová – kulturní referent
Lenka Vondrová
Martina Nagyová
Michal Surkov
Ludmila Matěchová – kronikářka
Co vlastně děláme?
Dvakrát ročně zajišťujeme vítání 

nových občánků. V letošním roce uvítáme 
15 občánků v příjemné atmosféře zasedací 
síně místní radnice. K příležitosti životních 
jubileí navštěvujeme starší občany a předá-
váme dárkový balíček. Rádi si s námi poví-
dají, zavzpomínají a je potěšující, jaký jeví 
zájem o současné dění v obci. Mnozí litují, 
že už nemají tolik sil, aby leckde pomohli. 
Pro zajímavost uvedu menší statistiku:
Občané ve věku:
 70 let:  8 z toho 4 ženy
 75 – 80 let:  30 z toho 22 žen
 80 – 85 let: 28 z toho 18 žen
 86 let:   5 z toho 5 žen
 87 let:   2 z toho 1 žena
 88 let:   1 muž

Svůj věk neradi přiznáváme, snad mi 
náš nejstarší občan Janova nad Nisou pan 
Josef Holub promine, že to na něho pro-
zrazuji. Je obdivuhodně svěží, kondici si 
udržuje denními procházkami za každého 
počasí. V tomto roce slavili v rodinném 
kruhu zlatou svatbu – 50 let společného 
života – manželé Helga a Adolf Mullerovi 
z Hraničné. Blahopřejeme. Z devíti dětí 
se dovršením 18 let stali plnoletí občané 
se všemi starostmi i radostmi, ale i povin-
nostmi mládí.

Ráda bych se zmínila i o svatbách 
v kostelíku sv. Josefa v Loučné. Letos tam 
uzavřelo manželství 30 párů, z toho 2 páry 
z Janova nad Nisou. Pro ně je fi nanční 
příspěvek dobrovolný, ostatní páry byly 
z Jablonce nad Nisou či Liberce, poplatek 
činí 1 000,- Kč. Snoubencům se velice líbí 
atmosféra v kostelíku i před ním a my jsme 
samozřejmě rádi, že je tak oblíbený a vyhle-
dávaný. 

Za SPOZ Marie Blahoutov

Komise rozvoje a výstavby 
Obec Janov nad Nisou upozorňuje občany, 

že Obec Janov nad Nisou, která vykonávala 
část pravomoci stavebního úřadu – ( povolo-
vání drobných staveb, ohlášení stavebních 
úprav adt. ), přenesenou na ni dle ust. §124 
odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. O územním 
plánování a stavebním řádu ( starý stavební 
zákon ), že jí tato pravomoc zanikla spolu 
s platností „starého“ stavebního zákona, tedy 
k 31. 12. 2006.

 Podle zákona č. 183/2006 Sb o územním 
plánování a stavebním řádu účinného od 

Základní škola a mateřská škola Janov nad Nisou
Základní škola je příspěvkovou organizací zří-
zenou obcí, součástí je mateřská škola, školní 
dužina, školní klub a jídelna ZŠ a MŠ.

Jedna žákyně 5. třídy se umístila v celore-
publikovém testování na 1. místě v matematice 
a obecných dovednostech

Výsledky testování odpovídají i velmi pěk-
nému umístění žáků 9.třídy na středních ško-
lách a odborných učilištích:

- gymnázium 2 žáci
- střední školy 14 žáků
- odborná učiliště 7 žáků

Při škole funguje řada zájmových kroužků: 
zájmová tvorba, společenský tanec, společen-
ské hry, zdravotnický, keramika, anglická 
konverzace na I. a II. stupni školy, informatika 
+, sborový zpěv, míčové hry, fl orbal, nábožen-
ství a příprava na přijímací zkoušky z českého 
jazyka a matematiky.

Sportovně založené děti jsou členy spor-
tovních oddílů v rámci Školního sportovního 
klubu:

-  oddíl běžeckého lyžování ve spolupráci se SKI 
Janov – Bedřichov

- oddíl sjezdového lyžování a horských kol 
- oddíl aerobiku

ŠSK také organizuje závody pro děti neje-
nom z naší školy, ale i pro sportovce z ostatních 
jabloneckých škol, jsou to závody v běžec-
kém lyžování, sjezdovém lyžování, aerobiku 
a na horských kolech. Velmi dobrou úroveň 
mají závody horských kol KERDA CUP BED-
ŘICHOV, letos probíhá již 6. ročník tohoto 
závodu.

Základní škola se již druhým rokem pre-
zentuje na Veletrhu celoživotního vzdělávání 
AMOS v jabloneckém Eurocentru.

Věřím, že se nám práce v letošním školním 
roce bude dařit a myslím, že všichni společně 
děláme dobré jméno nejen škole, ale i Janovu 
nad Nisou.

Mgr. Jana Tomešová, ředitelka školy

9. třída

matema-
tika

český 
jazyk

obecné 
dovednosti

ČR 46,9 56,0 66,4

kraj 47,9 56,3 66,9

škola 52,6 63,0 72,3

5. třída

ČR 61,6 61,4 62,8

kraj 67,6 69,9 70,7

škola 63,1 51,8 54,4

1. 1. 2007 ( nový stavební zákon ), mohou od 
tohoto data činnost stavebního úřadu vykoná-
vat pouze subjekty uvedené v § 13 výše uve-
deného zákona ( Městský úřad v Jablonci nad 
Nisou – Stavební úřad ).

 Jelikož se však Obec Janov nad Nisou 
vyjadřuje ke stavebním činnostem v katastru 
Obce Janov nad Nisou, z tohoto důvodu byla 
zřízena Komise rozvoje a výstavby.  Komise se 
schází jednou měsíčně. Předsedkyní komise 
je paní Jana Frková, dalšími členy jsou pan 
Jaroslav Hrabák, pan František Křůmal a paní 
Milena Kejzlarová. Komise také vypracovala 
Zásady prodeje pozemků ve vlastnictví obce 
Janov nad Nisou, ve kterých stanovila mini-

mální ceny za 1 m2:
a)  zastavěná plocha a stavební pozemky 

200 Kč
b) zahrady 70 Kč
c)  louky, pastviny, orná půda, vodní plochy 

50 Kč
d)  ostatní plochy ( nevyuž. pozemky ) 20 Kč

Cenu za znalecký posudek + náklady na 
sepsání kupní smlouvy uhradí vždy kupující.

 Další novinkou při prodeji obecních 
pozemků je složení jistiny, aby nedocházelo 
při prodeji ke spekulacím.

 Dále komise několikrát do roka vyjíždí na 
prohlídky v katastru obce a sleduje stavební 
činnosti – povolené a mnohdy i nepovolené.

SPOZ
Sbor Pro Občanské Záležitosti
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O čem se hovoří

Svazek měst a obcí bude prosazovat napl-
nění těchto priorit: 
Rozvoj infrastruktury
-  Zajištění dostatečné parkovací kapacity pro 

návštěvníky celé oblasti Jizerských hor.
-  Prosazování prioritního seznamu pořadí 

oprav a údržby komunikací pro jejich vlast-
níky (Liberecký kraj, ŘSD).

-  Zajištění přehledného informačního a navigač-
ního systému po celé oblasti Jizerských hor.

-  Preferovat vznik a údržbu cyklostezek, lyžař-
ských tras, agrostezek a podporovat alterna-
tivní dopravní systémy (lanovky, turistické 
vláčky apod.)

-  Hodnotit a připomínkovat dopravní obsluž-
nost na území Libereckého kraje.

-  Zlepšení dostupnosti území – lepší propust-
nost komunikací. 

Ochrana životního prostředí
-  Spolupracovat při přípravě všech strategic-

kých materiálů na území Chráněné krajinné 
oblasti Jizerské hory.

-  Seznámit veřejnost, správu Chráněné krajinné 
oblasti Jizerské hory, odbory životního pro-
středí o prioritách v jednotlivých oblastech.

-  Spolupracovat při přípravě právních norem, 
územních plánů apod.

-  Uchovat přírodní dědictví v rovnováze s ces-
tovním ruchem.

- Preferovat trvale udržitelný rozvoj.

Co je to MAS Podještědí ?

Místní akční skupina (MAS) Podještědí, 
do které vstoupila i naše obec se dá stručně 
charakterizovat jako společenství pro rozvoj 
venkova. Podporuje zavádění vysoce kva-
litních a původních strategií užitečného 
rozvoje. Na bázi partnerství podnikatel-
ského sektoru, veřejné správy neziskových 
zájmových organizací byl vytvořen základní 
rozvojový dokument, který prošel aktuali-
zací. Zastoupení privátního sektoru, malých 
soukromých podnikatelů v orgánech MAS 
a v rozhodovacích procesech musí být mini-
málně padesátiprocentgní. MAS Podještědí 
pro svůj rozvoj chce využít evropských pro-
gramů především Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova. Prioritou oblasti 
je podpora malého a středního podnikání, 
cestovního ruchu a uchování trdičních ven-
kovských řemesel. Hlavním smyslem tohoto 
sdružení je dosáhnout na dotace, na které by 
jednotlivé obce či malé soukromé subjekty 
nedosáhly. Bude záležet na aktivitě naší obce 
a našich podnikatelů a jejich dravosti aby-
chom v brzké době viděli konkrétní výsledky 
a plody účasti v MAS Podještědí tak, jako se 
to povedlo jinde.

Janov jako rekreační obec se občas stává dosta-
veníčkem nenechavců. Významně pomáhá 
kamerový systém, což ocenili nejvíce auto-

mobilisté, návštěvníci Jizerských hor. Obec rovněž uzavřela dohodu o spolupráci s jabloneckou 
městskou policií, která je v obci také znát. Nicméně na příští rok městský úřad v Jablonci jako 
zřizovatel anoncuje při případném prodloužení smlouvy s navýšením nákladů které se oproti 
současnosti rovnají téměř dvojnásobku. Není divu, že janovský i bedřichovský starosta uvažují 
o tom, že bychom za této situace přikročili ke společné – janovsko-bedřichovské místní policie.

Obecní samospráva zajišťuje správu obce 
a slouží svým občanům. Jakkoli se vám může 
zdát toto konstatování jako obecná fráze, vyja-
dřuje to přesně její poslání. Občané přicházejí 
s požadavky a náměty jak zlepšit prostředí, 
servis a celkovou správu obce. Starosta s obec-
ním zastupitelstvem se snaží obec spravovat tak, 
jak jim ukládá zákon a také jak si to představují 
občané. K zajištění výkonu obecní samosprávy 
slouží pochopitelně fi nance, kolem kterých 
se všechno točí. Janov nad Nisou – na rozdíl 
od drtivé většiny jiných obcích situovaných 

„kolem kostela“ je obcí, kterou spravovat je 
velice složité neboť katastr obce sahá od Vyše-
hradu, přes Loučnou, Hraničnou, Malý a Velký 
Semerink až po Hrabětice a teď si jenom před-
stavte, kolik obecních rozpočtů by bylo potřeba 
k zajištění jenom kanalizace, plynofi kace či roz-
vodu vody. Jakkoli se mnohým může zdát, že 
Obec v tomto směru dělá krůčky malé, obecní 
rozpočet to vidí jinak: jsou to kroky na hranici 
možností obecního rozpočtu.

I Janov nad Nisou uvítal návrh na změnu 
rozpočtových pravidel o určení daní, které sice 
pouze trochu, nicméně alespoň trochu vezmou 
v potaz nejen počet obyvatel, ale také rozlohu 
obecního katastru. Současný, pro potřeby naší 
obce „pouze“ sedmnáctimilionový rozpo-
čet tak podle nových pravidel, budou-li uve-
dena skutečně v život, přinese vylepšení více 
než jednomilionové. Málo? Hodně? Názor si 
občane udělej sám.

Kromě prostředků od státu hospodaří obec 
také se svým majetkem, má svoje lesy, prodává 
pozemky a vybírá obecní poplatky. U těch 
bych se zastavil. V minulém volebním období 
byl dluh za likvidaci komunálního odpadu ve 
výši 250 tisíc korun. Usilovnou administra-
tivní prací, urgencemi, upomínkami i odpi-
sem nedobytných pohledávek se tento dluh 
podařilo snížit až na 170 tisíc korun. Úspěch? 
Spíš ne. Termín platby za první pololetí letoš-
ního roku proběhl a dluh uprostřed října činil 
405 tisíc korun! To není dobrá vizitka, vážení 
spoluobčané když si uvědomíte, že to je prak-
ticky jednoroční objem fi nancí, který by měli 
hradit občané zatímco celkové náklady činí již 
bezmála milion korun, ten rozdíl pochopitelně 
doplácí obec. 

Bezmála půl milionu jsou peníze, které 
by byly určitě v Janově vidět. Mnozí z občanů 
nejsou spokojeni s bezpečností v obci a volají 
po tom, aby se svítilo celou noc. Jeden z pro-
blémů. To, co občané na poplatcích dluží obci, 
by tomu celonočnímu svícení významně při-
spělo a občané by udělali také něco pro sebe, 
nemyslíte? Sedmnácti milionový obecní roz-
počet se skládá z korun a každý z nás by si měl 
uvědomit, že chci–li brát, musím také alespoň 
trochu dát.    - hk -

Také se setkáváte s motocyklovými 
dravci na místech, kde byste je nečekali? 
Však i janovští myslivci by o tom mohli 
vyprávět. Provoz čtyřkolek, který do Janova 
jako součást svého podnikání přivedl maji-
tel hotelu Praha má svůj řád. Tyto stroje mají 
řádnou registrační značku a mohou jezdit 
pouze po komunikacích, určených k veřej-
nému provozu. Bohužel, na našem velkém 
katastru vyvíjejí svoji „činnost“ i soukromí 
majitelé motorek či čtyřkolek, kteří mnohde 
a mnohdy ničí a devastují přírodu. Správa 
obce nemá ani sílu ani prostředky a ani 
zákonnou oporu v tom, aby tento problém 

– který v zimě přejde do problému některých 
uživatelů sněžných skůtrů – ohlídal natožpak 
vyřešil. Oznámení na policii České repub-
liky je namístě, to může podat nejen obecní 
úřad, ale i jednotliví občané pokud cítí újmu, 
ale účinnost není taková, jakou bychom si 
všichni představovali.

-  Prosazovat projekty vedoucí ke snížení 
zatížitelnosti ovzduší, hluku, dopravy apod.

-  Podporovat údržbu luk a lesních pozemků.
-  Realizovat projekty vedoucí ke zlepšení kva-

lity vodních zdrojů.
…Vznik destinačního managementu
-  Sestavit akční plán rozvoje turistického regi-

onu Jizerské hory.
-  Personálně zajistit realizaci destinačního 

managementu.
-  Zajistit v oblasti vzájemně spolupracující 

informační střediska.
-  Spolupracovat při hledání možností rozvoje 

služeb a produktů s ostatními partnery.
Spolupráce s dalšími partnery
-  Uskutečňovat pravidelné schůzky s partnery 

k vzájemné informovanosti a k poradenství. 
-  Realizovat a propagovat nabídku investič-

ních příležitostí v turistickém regionu.
-  Spolupracovat s hospodářskou komorou 

a podnikateli.
-  Spolupracovat při tvorbě povodňových, krizo-

vých plánů v oblasti Jizerských hor se složkami 
Integrovaného záchranného systému.

-  Rozvíjet mezinárodní partnerství a připra-
vovat vzájemné projekty na podporu rozvoje 
celého území Jizerských hor.

-  Jednotně prezentovat turistický region Jizer-
ské hory.

-  Spolupracovat při přípravě a vydávání pro-
pagačních materiálů s ostatními partnery.

Vstupem města Liberce do SOJH by došlo 
k „ucelení“ území Jizerských hor a nejbližšího 
okolí ve smyslu spolupráce a jednotného 
vystupování vůči orgánům státní správy, 
Czech Tourism (Česká centrála cestovního 
ruchu), CHKO, a dalším. Z hlediska propa-
gace, a to zejména v zahraničí, je důležité 
vystupování regionu jako celku. 

Svazek obcí Jizerské hory Všechno souvisí se vším
aneb obec občanům

Pro životní prostředí 
i janovské podnikatele

Čtyřkolky a dvoukolky

Bude v Janově bezpečněji?

Svazek obcí Jizerské hory vznikl na podzim 
roku 2005 a jeho cílem je trvale udržitelný 
řízený rozvoj území Jizerských hor s podporou 
rozvoje cestovního ruchu vedoucí k vytvoření 
turistické rovnováhy celého území v Chrá-
něné krajinné oblasti Jizerské hory. 
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Náměty a názory občanů 
Na této stránce bude prostor pro náměty a názory občanů, připomínky, příspěvky a tak podobně. Napoprvé 
zde zazní kritický fejetonek o nás samotných. Nebude smyslem Radničního zpravodaje pouze plácat se po 
zádech,ale také podívat se do očí skutečnostem, které se nám líbit nemusí. Takže občané, pište!

Nechci připomínat bolestná místa naší novodobé historie a roz-
hodně nechci vyvolat polemiku o původcích a obětech exploze zla 
té doby. Vystačím si pouze s vědomím, že strach dovoluje, ruku 
v ruce s pocitem bezmoci, vládu diktatury. Proto se většina nedo-
kázala postavit nástupu NSDAP ani KSČ. 

Stigmatem pro nás, kteří zde dnes žijeme, je absence vtahu 
k domovině, jaký pociťují lidé v oblastech, kde žili jejich rody po 
staletí a půda po předcích je předávána z pokolení na pokolení 
od nepaměti. Chybí vtah a úcta k těm, kteří zde byli před námi. 
Smutným a viditelným mementem tohoto stavu je místní hřbitov. 
Nedávno jsem si při jeho návštěvě uvědomil, jak zdevastovaným 
místem je tento kus posvěcené země, kde odpočívají, zaváti časem 
a nánosem zapomnění ti, kteří naše dnešní domovy stavěli. Velmi 
silně se zde promítá, že jen zlomek dnešních obyvatel Janova zde 
má své předky a nemáme proto potřebu držet toto místo v náležité 
úctě a odpovídajícím stavu. Vím, že je složité se přes temné kouty 

Bohužel je stále zakořeněno v některých myslích janovských, že 
přidělování, schvalování i prodej všeho probíhá podle toho, kdo je 
oním příjemcem, kupujícím či žadatelem. Těžko bude možné nalézt 
historický okamžik, kdy tento způsob posuzování vznikl, ale pře-
trvává stále. Proto jsme svědky hlasování, kdy některé zastupitelky 
či někteří zastupitelé nezvednou ruku při hlasování pro předkla-
datele nejlepší nabídky na pronájem „kapličky“ s parkovištěm jen 
proto, že je tím předkladatelem Pepa Hanzlovič. To je věc, kterou 
považuji za fatální selhání, protože každý zastupitel by měl mít 
na mysli co nejlepší podmínky pronájmu s ohledem na příjem do 
obecní kasy a není důležité, kdo je předkladatelem. Má vyhrát 
vítězný návrh a nesmí být odmítnut, protože jeho předkladatele 
nemám rád. A zvláště proto, že někteří hlasující naopak využili 
svého vlivu v zastupitelstvu obce pro osobní výhody, například 
při koupi obecního domu, stavbě nemovitosti nebo výhodnému 
prodeji pozemků. Zastupitelé v tomto ohledu musí zapomenout 
na to, že mají vůči někomu osobní averzi a držet se čistě obsahu. 
Pokud hlasují v neprospěch obce kvůli osobním sympatiím či anti-
patiím, pak nemají v zastupitelském sboru co dělat! A šel bych tak 
daleko, že by měla být zodpovědnost za hlasování, aby zastupitelé 
nesli postih za to, když takovým hlasováním poškodí obec. Stále je 
v zastupitelstvu osoba, která svým hlasem spolurozhodla v kauze 
Top gum. Tato nešťastná záležitost nás může stát milióny. Jeden 
zastupitel populisticky navrhne nižší cenu pro kupce stavební par-
cely a vítězstvím svého návrhu obral obec o pár desítek tisíc. Chápal 

Obnovme hřbitov

„KSICHTOLOGIE“ aneb nauka o posuzování podle obličeje

Po celé příhraniční oblasti zvané Sudety, tedy i naší obcí, 
se táhne jedna výrazná stará jizva. Byla způsobena bru-
tálním zásahem do života zdejších, převáženě německých 
obyvatel v předválečném období, v době války a nakonec 
období odsunu. Díky tomu byly zpřetrhány vazby společ-
ného soužití i vztahy a zůstal pocit hořkého bezpráví, který 
pocítili všichni, kteří s tímto místem byli nějak spjati.

minulosti přenést pamětníkům a také vím, jak lhostejná se minu-
lost jeví těm, kteří pamětníky nejsou. A toto je důsledek neznalosti 
i zapomnění. 

Čas již zhojil mnohé rány a domnívám se, že již nastal čas, kdy 
by se do čela vnímání všech dějů měl postavit respekt k jednotlivci 
jak za jeho života tak i po konci jeho životní pouti. Jedním z míst, 
kde by to mělo být patrné je právě místní hřbitov. Je na nádher-
ném místě a kdybych mohl s trochou nadsázky zavtipkovat, tak 
neznám hezčí parcelu k výstavbě obydlí na věčnost, než je právě 
tam. Bylo by dobře opravit stávající pomníky, zprůchodnit cestičky 
a (paradoxně) vrátit hřbitovu život a užívat jej nadále k jeho původ-
nímu účelu. 

Je zde, ovšem, hned několik praktických problémů. Jednak hřbi-
tov patří římským katolíkům. Pak také není levná jeho pravidelná 
údržba a jsou zde nutné značné opravy. Veškeré úvahy u opravách 
hřbitovní zdi naráží na problém nákladnosti, fi nancování i vlast-
nictví. Toto není akce, kterou by zvládl jeden subjekt. Ani církev 
ani obec nemůže nést celou tíhu na svých bedrech. Proto by byl na 
místě vznik nadace, která by sháněla prostředky jaksi napříč. Do 
této iniciativy by se mohl zapojit např. Spolek přátel Janova, obě 
již jmenované instituce i česko-německé spolky, příbuzné původ-
ních obyvatel nevyjímaje stejně jako ty, kteří si toto místo zvolí jako 
místo posledního odpočinku.

Vážení přátelé, obracím se na vás, abyste vyjádřili svůj názor, 
případně ochotu tento projekt podpořit. Spojeným úsilím máme 
šanci!

Vladimír Kordač

bych, kdyby o slevu žadatel škemral, ale to se nestalo. Také nero-
zumím tomu, že z osobních pohnutek zastupitel/ka hlasuje proti 
návrhu fi nančního výboru či komise výstavby. Přece ty návrhy 
jsou projednané, prodiskutované a předloženy v nejvýhodnější 
podobě z hlediska obce. Jak potom může dotyčný hlasovat proti 
aniž by uvedl zásadní logický protiargument a řídí se jen „ksichto-
logickou“ averzí?! Dalším příkladem způsobu uvažování je přidě-
lení prostor k pronájmu. Zastupitelé jednou bez mrknutí oka při-
dělí byt mimo pořadí člověku, který pro obec vykonává záslužnou 
práci. Nic proti tomu. Jiní čekají a mají smůlu, ale osobně to rozhod-
nutí chápu a také bych pro to zdvihl ruku. Pak ale zažádá občan 
neoblíbený o prostory prázdné a nevyužité ke stejnému účelu a je 
odmítnut. Nakonec je z této banality seriál na rok. Copak je obec 
skutečně tak bohatá, že opovrhuje penězi z pronájmu?! Chápal 
bych, kdyby měli zastupitelé jiné využití, ale odmítnutí bylo pouze 
na základě „ksichtologie“. Jako účastník jednání jsem byl mnoho-
krát přítomen projednávání rozpočtu školy a vím, jak podrobně 
musí její vedení zdůvodňovat jednotlivé položky z hlediska výše 
i zařazení. Kolik času bylo věnováno tvorbě a čerpání rezervního 
fondu školy. Když si pak porovnám o jaké jde „pádele“ ve srov-
nání s tím, co zastupitelstvo smete jedním mávnutím, musím se 
domnívat, že je to produkt stejné fi lozofi e. Léta letoucí doufám, že 
fi nanční výbor předloží smysluplnou „reformu“ úřednického apa-
rátu a pracovníků dílny v součinnosti se starostou obce, aby ten 
systém byl úsporný a motivující. Nikdy k tomu není ochota jednat, 
ale vždy se bude dlouze probírat pár drobných ve škole a věčné 
téma: výběr rekreačních poplatků z ubytování. Přitom jsou nepři-
hlášené objekty, které sice ubytovávají, ale neofi ciálně a proto je 
otázka zda daně a poplatky platí. Jenže díky ochraně dat se toto 
nikdy nedozvíme a zde vůle něco měnit zcela chybí. 

Vždycky budeme poslouchat kázání o potřebě pití vody od těch, 
kteří víno pijí. Je to smutné, ale dokud se Janov nepřestane dělit na 
kasty a mít občany druhé kategorie, nic se nezmění a je to škoda…

Vladimír Kordač

Již dávno nejsem kritikem za každou cenu a s přibývajícími 
kily a věkem ubylo i mého někdejšího radikalismu. Dnes píši 
na toto kontroverzní téma proto, abych pomohl rozpoutat 
diskuzi, kterou považuji za koření každé tiskoviny. A jest-
liže je diskuze kořením, pak sdělování názorů občanů na 
práci radnice je solí, bez které není života. Proto je diskuze 
tolik potřebná a doufám, že na tomto místě v příštím vydání 
zaznějí ohlasy občanů.



ZPRAVODAJ JANOVSKÉ RADNICE / 8

Sport

Jsme Vám, za Vaši 
podporu, velmi zavá-
záni a rádi bychom, aby 
jste nám zůstali věrni 
i nadále. Vaše přízeň měla 

nemalý vliv na konečné 
umístění našich fotbalistů 

v loňské sezóně, kdy jsme dokázali 
obsadit druhé místo,ve velmi vyrov-
nané soutěži II. třídy okresního přeboru, 
a vybojovat postup do krajské B. třídy, 
kde bohužel nastupovat nebudeme, 

Jako každoročně tak i letos v březnu se 
konala Valná hromada aby hodnotila čin-
nost a hospodaření jednoty za minulý rok. 
Zástupci jednotlivých oddílů byli seznámeni 
se zprávou revizní komise a proběhla volba 
nového výboru TJ a také volba zástupců do 
nově založené OPS Janovská sokolovna, která 
byla založena z iniciativy obecního zastupi-
telstva. Výbor TJ Sokol tvoří H. Šarkovská, A. 
Cikánová, L. Doležálek, ing. R. Jelínek a ing. 
P. Mlejnek. Členem správní rady byl zvolen 
R. Jelínek a do dozorčí rady OPS J. Telenský 
a P. Mlejnek.

Pod hlavičkou TJ vyvíjí čínnost fotbalový 
oddíl Kosmos, který se pravidelně zúčastňuje 
ligy neregistrovaných v Liberci a několika 
turnajů jak v hale, tak i na otevřených hřiš-
tích. Nejagilnějším oddílem jsou volejbalisté, 
kteří mají v okresních soutěžích dvě družstva 
mužů, dvě žen a jedno žákovské. Volejbalisté 
se také ujali pořadatelství kdysi tradičních 
plesů v janovské sokolovně a výtěžek při-
spívá k rozvoji volejbalu v Janově.

Z oddílu vystoupili někteří členové na čele 
s Jardou Saskou, kteří založili nový sportovní 
klub Vyšehrad. Pravidelnou činnost vyka-
zuje také oddíl nohejbalu pod dlouholetým 
vedením pana Ráliše. V oddíle rekračního 
sportu pravidelně probíhá cvičení aerobiku 
a někteří členové se scházejí v sokolovně na 
fl orbale. TJ SKOL Janov spolu s Obcí pořádají 
27. října přespolení běh a turistický pochod 
JANOVSKÝCH 11 A 19 KM. Letos to bude již 
32. ročník a podruhé bude tento podnik mis-
trovstvím České republiky v horském běhu. 
Ředitelem závodu a hlavním pořadatelem 
Vráťa Zajíček a hlavním pořadatelem Jirka 
Kypta.

Naše TJ SOKOL již pravidelně, byť 
zatím neúspěšně žádá Ministerstvo školství 
a Ministerstvo o dotaci na umělý povrch 
fotbalového hřiště a celkovou úpravu spor-
tovního areálu. V letošním roce ve spolu-
práci s OPS Janovská sokolovna žádáme EU 
o dotaci na zateplení sokolovny a změnu top-
ného systému a věříme, že vytrvalostí a spo-
jeným úsilím se nám to podaří.

Luboš Doležálek, 
předseda TJ SOKOL Janov nad Nisou

Janov se může pyšnit pořádáním akcí, které daleko převyšují místní ba dokonce 
regionální hranice. Přespolní běh o putovní poháry a turistický pochod a to letos již 
XXXII. ročník to je úctyhodná bilance podložená poctivou prací pořadatelů. 

Tak mě trochu napadá jiná janovská paralela jí byly tradiční fotbalové žákovské tur-
naje, jejichž otcem zakladatelem i hlavním organizátorem byl Mirek Stehlík tak, jako 
když se dnes řekne Janovských 11 a 19 tak každý vidí Zajíčky, dříve Blahoše, nyní Vráťu.

Vážení příznivci janovské kopané,
rádi bychom Vás touto cestou chtěli co nejsrdečněji pozdravit a zároveň Vám 
poděkovat za přízeň, kterou jste nám věnovali v uplynulých sezónách. 

Janovská Viktorka válí

Jak si vedla Viktorka na podzim?
Viktoria – Kokonín A 0 : 1  Maršovice – Viktorka 1 : 2
Viktorka – Hodkovice B  6 : 1  Nová Ves – Viktorka  0 : 5
Viktorka – Pěnčín B  2 : 0 Rychnov – Viktorka  1 : 2
SK Camel – Viktorka  2 : 4 Kořenov – Viktorka  0 : 3
Viktorka – Zásada B

TJ Sokol Janov

Na počátku září se otevřely první evrop-
ské fondy pro období 2007-2013. V době, kdy 
čtete tyto řádky, fi nišujeme s přípravou pro-
jektu a pokud bude naše žádost úspěšná, splní 
janovská sokolovna parametry energeticky 
úsporného projektu s ekologickým vytápě-
ním a bude se moci pyšnit novou omítkou 
a okny (na vysvětlenou k termínu „úspěšná 
žádost“ – ještě v polovině grantového řízení 
nejsou známy podmínky, které musí projekty 
či žadatelé splňovat).

Tato první etapa je přibližně pětinou 
celého projektu rekonstrukce sportovního 
areálu Janovská sokolovna. Cíl, ke kterému 

směřujeme- fotbalové hřiště s umělou trávou, 
multifunkční hřiště s umělým povrchem pro 
tenis či dva souběžně hrané volejbalové zápasy, 
kurt pro beach volejbal, petanque, sokolovna 
s novým povrchem v hale, lepším zázemím, 
ubytovnou a restaurací tak, abychom nabí-
zeli sportovním oddílům kompletní servis na 
jednom míst. Tedy to, co poskytujeme již více 
než dva roky, ale v modernějším a příjemněj-
ším prostředí.

V současnosti je zpracována dokumentace 
na více než 90% projektu (pouze se dokon-
čuje dokumentace k odkanalizování, kde se 
projekt rozšířil po dohodě s obcí o možnost 

postupně připojovat další domy). Budeme 
tedy připravení, až se budou otevírat ostatní 
operační programy, žádat o další evropské 
peníze. Čím dřív to bude, tím větší náskok 
budeme mít před ostatními. Čím větší náskok, 
tím větší šance na úspěch.

K naplnění toho, co máme zatím jenom 
na papíře, je ještě daleko. Ale je to naše idea, 
naše vize, náš pohled do budoucna. Už dnes 
ale máme více než roční rezervace na spor-
tovní soustředění a děláme vše pro to, aby 
se všichni „přespolní hosté“ znovu vraceli. 
Právě oni pomáhají udržet rozumnou cenu 
pro místní kluby a janovskou školu. Děkuji 
všem, kteří nám v tom pomáhají

David Jelínek, ředitel OPS Janovská sokolovna

TJ Sokol Janov má celkem 134 členů 
z toho 76 mužů, 47 žen a zbytek jsou 
mládežníci.

a to jen díky nepřizpůsobivému terénu 
našeho domácího hřiště. Díky postupu 
do vyšší třídy bychom neradi opustili 
tak skvělé domácí prostředí, které nám 
vytváříte a hráli, sice na lepším, ale pro 
nás ne domácím hřišti. 

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým 
zejména mnoho zdraví, životní radosti 
a úspěchu.

SK Viktorie Janov nad Nisou má klu-
bové barvy červenou a bílou. Předsedou 
výkonného výboru je Bc. Pavel Zange, 

sekretářem Ladislav Bleha, 
hospodářem Luboš Doležálek 
mladší. Ve výboru ještě pracují 
Milan Krištof, veoducí áčka 
mužů, Jan zelenka a trenér 
mládeže Petr Kocourek.

Trenérem dospělých je 
Luboš Doležálek ml., asistent 
Jan Zelenka a vedoucí mužstva 
Milan Krištof.

Informace o klubu najdete 
na jeho webových stránkách 
www.viktoriejanov.wz.cz

Sokolovna v honu (nejen) na evropské peníze 

Dříve žákovský turnaj, dnes janovských 11 a 19


