
Vstoupili jsme do nového roku a protože za-
čínají výzvy na předkládání projektů, které by 
měly být spolufi nancovány s EU, určitě by Vás 
zajímalo, na jaké projekty jsme zažádali. Žádali 
jsme o dotaci na dokončení vodovodu napoje-
ním na úpravnu vody v Bedřichově a souběžné 
dokončení kanalizace. Druhým větším projek-
tem je žádost na zateplení a novou fasádu na 
budově naší školy. Třetí žádost se týká rekon-
strukce lávky pod obecním úřadem a současně 
rekonstrukce komunikace k janovské sokolovně. 
Je zde i několik menších žádostí, které nebudou 
fi nancovány s podporou EU, ale třeba s přispě-
ním Libereckého kraje – samozřejmě za předpo-
kladu úspěšného získání dotací. 

Tolik pár informací a na závěr jedno poděko-
vání. Občas slýchám otázku: „Proč máme dob-
rovolné hasiče?“ Myslím si, že důvodů je víc, ale 
ten nejhlavnější je hašení požárů. Včera večer 
jsem měl možnost sledovat akci při hašení po-
žáru domu naproti penzionu Eliška. Na místě 
byli hasiči z Jablonce nad Nisou, Pasek, Josefova 
Dolu a taky janovští dobrovolní hasiči. Určitě se 
neztratili, pracovali samostatně a profesionál-
ně. Navíc po uhašení požárů zůstali celý zby-
tek noci na dohašování. To vše v neděli v noci, 
kdy mohli být všichni doma v posteli. Oni však 
vyrazili na pomoc a zachraňovali cizí majetek. 
Myslím si, že za to si poděkování zaslouží. A na 
výše položenou otázku odpovídám: Pokud to 
nevíte, tak Vám přeji, abyste i na dále zůstali 
v nevědomosti a nemuseli se s jejich prací se-
známit. 

Tak povídání už bylo dost, přeji všem mno-
ho úspěchů a samé radostné události.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
je tady jaro a s ním druhé číslo Janovského 
zpravodaje. Před zimou jsem si přál, abychom 
zimu vydrželi a myslím, že se nám to vcelku 
povedlo. Sněhu na uklízení moc nebylo, ale 
lyžaři si jej díky technickému sněhu užili, 
a tak s letošní zimou museli být všichni 
spokojeni. Doufám, že takto spokojeni 
s počasím budeme i nadále.
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Komentář k rozpočtu obce na rok 2008
Rozpočet obce (dále jen RO) je základní dokument, kterým se řídí 
hospodaření obce během roku. Proto jako každým rokem přistoupilo 
k jeho přípravě zastupitelstvo obce zodpovědně. 

Rozpočet obce (dále jen RO) je 
základní dokument, kterým se 
řídí hospodaření obce během 

roku. Proto jako každým rokem při-
stoupilo k jeho přípravě zastupitelstvo 
obce zodpovědně. Návrh rozpočtu 
byl projednáván na dvou schůzích 
fi nančního výboru. V listopadu, kdy 
se fi nanční výbor zaměřil na žádost 
o dotaci provozu školy, která je 
významnou položkou RO, a v prosinci, 
kdy byl vypracován vlastní návrh 
zastupitelstvu. Podkladem pro jeho 
sestavení byl jednak rozpočet loňský, 
výkaz o hospodaření obce těsně před 
koncem roku a dále pak informace 
o záměrech obce v následujícím období. 
Vlastní RO byl přijat a schválen na 
zasedání zastupitelstva obce na konci 
měsíce ledna. 

Věnujme se nejprve příjmové 
stránce RO. Jeho zásadní částí jsou 
daňové příjmy, které dlouhodobě 
vykazují rostoucí tendenci a oproti 
loňsku se zvýší, o čemž svědčí jak 
skutečnost na konci roku, tak infor-
mace fi nančního úřadu. Nárůst před-
pokládáme hlavně u daně z příjmů 
právnických osob ze závislé činnosti, 
právnických osob i daně z přidané 
hodnoty celkem o cca 2 mil. Kč. Příjmy 
z poplatků zůstávají v RO na stejné 
výši. Na místě je vhodné poznamenat, 
že v absolutní hodnotě nejvyšší jsou 
poplatky za likvidaci komunálního 
odpadu, které ovšem kryjí pouze něco 
přes polovinu nákladů na danou oblast. 
Další co do významu jsou poplatky 

pokračování na straně 2

Mgr. Daniel DAVID, starosta 
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za rekreační pobyt. V minulém roce se nepodařilo naplnit předpo-
klad RO, přesto byla částka ponechána ve stejné výši s očekáváním, 
že se kladně projeví nový způsob výpočtu poplatku zakotvený 
v nové obecní vyhlášce o poplatcích. Významná je v této kapitole 
i částka cca 6 mil. Kč, kterou tvoří přebytek hospodaření let minu-
lých. V nedaňových příjmech je vhodné se zmínit o 30% nárůstu 
příjmů z bytového hospodářství, který souvisí s úpravou nájmů. Na 
kapitálových příjmech z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí 
pak obec plánuje utržit 3,6 mil. Kč, což ovšem může být ovlivněno 
mimo záměrů obce i zájmem občanů. Celková částka rozpočtových 
příjmů se tak vyšplhala na úctyhodných 22,8 mil. Kč oproti 14 mil. Kč  
v loňském roce.

Výdajová stránka rozpočtu je pro občana jistě atraktivnější. Pro-
jděme ji tedy po jednotlivých kapitolách s důrazem na odchylky 
od běžného stavu. Takovou je hned na úvod 2,5 mil. Kč určených 
na opravy komunikací (loni pouze 400 tis.), které umožnilo krom 
jiného nízké čerpání prostředků na údržbu v souvislosti s malou 
sněhovou nadílkou. Tradičně vysoký (800 tis.) je příspěvek obce na 
veřejnou dopravu. Pitná voda a čištění odpadních vod je v rovno-
váze s poplatky na úrovni 0,5 mil. Kč (vodné – stočné), ale kapitola 
je posílena o 1 mil. Kč určených na vybudování svodu odpadních 
vod na pozemcích pro rodinné bydlení v Loučné získaných od 
pozemkového fondu, bez kterého si lze prodej těchto pozemků jen 
těžko představit. Zastupitelstvo ovšem předpokládá, že se vložené 
prostředky prodejem pozemků násobně do RO vrátí. V kapitole 

základní škola je krom provozní dotace ve výši 1,7 mil. Kč 
pamatováno i milionem korun buď na rekonstrukci mateřské 
školy, nebo na zateplení školy v případě úspěšného vyřízení 
žádosti o dotaci. Obě opatření by měla zefektivnit provoz 
školních zařízení. Knihovnické činnosti, záležitosti kultury 
a ostatní tělovýchovná činnost nejsou sice co do objemu pro-
středků stěžejními kapitolami rozpočtu, jejich stálá výše ve 
spojení s grantovým systémem však umožňuje podporovat 
zajímavé aktivity v obci. Pod položkou využití volného času 
dětí a mládeže dříme 80 tis. Kč získaných z nadačních pro-
středků určených na zvelebení Berkovy louky a čeká na ukon-
čení budování kanalizace v dané lokalitě. Kapitola bytové 
hospodářství, která v posledních letech nebyla příliš význam-
nou a vyskytovaly se zde pouze prostředky na údržbu, byla 
posílena o 1,5 mil. Kč určených na opravu střechy jednoho 
z objektů. Na veřejné osvětlení plánujeme v letošním rozpočtu 
částku 824 tis. Kč, což je o 23 % více než loni. To je v souladu 
s rozhodnutím zastupitelstva svítit v obci po celou noc. Na 
výstavbu místních inženýrských sítí je určena částka 2 mil. Kč. 
Jedná se o rezervu na spoluúčast při budování souběžné kana-
lizace a vodovodu směrem k úpravně na Bedřichově v případě 
obdržení dotace. Významnou je i částka 900 tis. Kč na naklá-
dání s komunálním odpadem, zmíněná již v příjmové části. 
Částka plánovaná na péči o vzhled obce a o veřejnou zeleň je 
500 tis. Kč. Na hasiče je v RO pamatováno částkou obdobnou 
jako loni, tedy 190 tis. Kč, ze které jde podstatná část na ener-
gie, pohonné hmoty a údržbu. Odměny členů zastupitelstva 
představují v RO 830 tis. Kč. Podstatný nárůst oproti loňsku 
v této položce je způsoben změnou metodiky – zahrnutím 
platů starosty i místostarosty. Činnost místní správy bude 
dotována částkou 7 mil. Kč, což je o 24 % více než v loňském 
RO. Promítne se zde jednak snížení nákladů v souvislosti s již 
zmíněnou změnou metodiky u platů starosty a místostarosty, 
jednak navýšení o částku 2,5 mil. Kč, určené na vlastní podíl 
v případě získání dotace ze státního rozpočtu či fondů EU.

Celkově je přijatý rozpočet vyrovnaný a nepočítá s potře-
bou přijetí úvěru od bankovního ústavu.

Radek Jelínek, předseda finančního výboru

pokračování ze strany 1

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

* 0000 Bez ODPA 17 367 700,00

* 2310 Pitná voda 500 000,00

* 3612 Bytové hospodářství 500 000,00

* 3725 Využívání a zneškodňování komun. odpadů 50 000,00

* 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 460 000,00

* 6171 Činnost místní správy 3 892 000,00

* 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 70 000,00

CELKEM 22 839 700,00
BOHOSLUŽBY 

V ŘÍMSKOKATOLICKÉM 
KOSTELE SV. JANA KŘTITELE

se zde v Janově nad Nisou konají následovně

 v období od května do listopadu 2008 každou 3. neděli 
v měsíci od 14.00 hod. (jen v květnu bude již 2. neděli)

květen – 11. 5., červen – 22. 6., červenec – 20. 7.,  
srpen – 17. 8.,  září – 21. 9., říjen – 19. 10., listopad – 16. 11.

Vzhledem k těžko dostupnému přístupu v zimním 
období se mše sv. konají v období od jara do podzimu

všicHNi JSOU SrdečNě zváNi

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

* 2212 Silnice 3 200 000,00

* 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 910 000,00

* 2310 Pitná voda 100 000,00

* 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání 
s komunálním odpadem

1 552 000,00

* 3113 Základní školy 2 845 000,00

* 3314 Činnosti knihovnické 50 000,00

* 3319 Ostatní záležitosti kultury 41 000,00

* 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 170 000,00

* 3421 Využití volného času dětí a mládeže 80 000,00

* 3612 Bytové hospodářství 1 600 000,00

* 3631 Veřejné osvětlení 824 000,00

* 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 2 000 000,00

* 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 900 000,00

* 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 200 000,00

* 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 300 000,00

* 5512 Požární ochrana – dobrovolná část 190 000,00

* 6112 Zastupitelstva obcí 830 000,00

* 6171 Činnost místní správy 7 047 700,00

CELKEM 22 839 700,00

Pracovnice 
Obecního úřadu

Lenka Nagyová 
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Nabízíme občanům, podnikatelům a ubytovatelům inzerci v našem občasníku. Za jeden 
čtvereční centimetr zaplatí inzerent 1,50 Kč, což je částka skutečně symbolická.

Nosným cílem činnosti Obecního 
zastupitelstva je přispět k dalšímu 

rozvoji obce Janov nad Nisou.
• rozvojem obce rozumíme naplnění dlou-
hodobého cíle, a tím je dosažení počtu 
dvou tisíc stálých obyvatel jako základního 
předpokladu pro možnost zvýšení příjmů 
do obecního rozpočtu a zlepšení možnosti 
získání dotací z evropských fondů
Plnění: na pozemcích převedených 
z pozemkového fondu do majetku obce již 
byly zpracovány studie jak pro výstavbu 
rodinných domků, tak i bytových domů

• rozvojem obce rozumíme i zapojení Obce 
do různých sdružení obcí jako jsou Svaz 
měst a obcí, Svazek obcí Jizerské hory, 
Sdružení obcí Libereckého kraje, MAS 
Podještědí apod.
Plnění: naše obec je zapojena ve jmenova-
ných sdruženích, starosta Mgr. David je 
dokonce předsedou Svazku obcí Jizerské 
hory a obec se podílí na všech aktivitách, 
z nichž nejviditelnější je úspěšná, byť stále 
nedostatečná snaha změnit zákon o roz-
počtovém určení daní tak, aby více profi-
tovaly právě obce.

• jako základní předpoklad rozvoje obce 
vidíme další pokračování v budování 
infrastruktury, inženýrských sítí a prodej 
parcel pro rodinné domy a bytové domy
Plnění: v příštích dnech bude dána do 
provozu další část plynofikace obce. Při-
pravuje se výběrové řízení na další etapu 
kanalizace a vodovodu. Tato etapa pro-
pojí janovský vodovod s bedřichovskou 
úpravnou a tím bude problém pitné vody 
v Janově prakticky vyřešen.

• další rozvoj obecního trojúhelníku 
Obecní úřad – Základní škola – OPS Janov 
nad Nisou a jeho maximální podpora 
vycházející z reálných možností obce
Plnění: obec jako zřizoval školy a part-
ner v janovské OPS plní svoje poslání 
a výraznou měrou přispívá materiálními 
i lidskými zdroji k zabezpečení úspěšné 
činnosti těchto organizací.

• dokončení restrukturalizace janovských 
školních zařízení a pokračování v privati-
zaci bytového fondu
Plnění: restrukturalizace janovských 
školních zařízení pokračuje, byť ne plně 
v zamýšleném rozsahu, a to z finančních 
důvodů. Privatizace bytového fondu 
pokračuje, probíhá privatizace posled-
ního bytu v domě čp. 439 v Janově nad 
Nisou, byl prodám dům Textil naproti 

Programové prohlášení obecního zastupitelstva  
Janov nad Nisou na volební období 2006 – 2010 

kostelu a v nabídce prodeje je bývalý Kul-
turní dům.

• další podpora rozvoje turistického ruchu 
jako významné složky života obce a jejich 
návštěvníků
Plnění: částečně i vinou špatné legis-
lativy nedosáhla obec úplné harmonie 
s majiteli rekreačních zařízení v oblasti 
ubytovacích poplatků. Obec se oriento-
vala v posledním období v rámci podpory 
turistického ruchu na otázku bezpečnosti. 
Funguje kamerový systém, výstražný 
rozhlas, informační systém a na spadnutí 
je ustavení obecní policie. V rámci daných 
finančních možností obec upravuje svůj 
vzhled jak opravou fasád domů, tak i roz-
šiřováním a údržbou zeleně.

• důsledně sledovat stav obecních financí 
s důrazem na příjmovou stránku roz-
počtu a dbát na platební morálku všech 
plátců obecních poplatků jako význam-
ného zdroje obecního rozpočtu.
Plnění: náš obecní rozpočet je vyrov-
naný, obec je bez dluhů a přesto se daří 
realizovat docela náročné záměry, zvláště 
v obecní infrastruktuře. Příjmy janov-
ského rozpočtu stoupají, daří se prodávat 
obecní majetek, o který se obec nemůže 
a ani neumí starat tak, jako soukromý 
sektor a investoři. Platební morálku obec 
sleduje, ale ta bohužel stále není nejlepší. 
Angažovat v tomto směru exekutory je 
krajní krok, je hodně diskutován, nicméně 
toto krajní řešení – jeho realizace – bude 
především záležet na tom, jak se k poplat-
kové kázni postaví sami janovští občané.

• dále pracovat na zlepšení informovanosti 
janovských občanů, kterou vidíme hlavně 
v účasti občanů na jednání zastupitelstva 
obce, internetové stránce, širší zapojení 
občanů do informační sítě SMS, využití 
rozhlasového výstražného systému obce, 
zvýšení možnosti občanů v přístupu 
k internetu a vydávání obecního občas-
níku, který by občany v širší formě infor-
moval o zásadních dění v obci.

Plnění: obec inovovala svoje internetové 
stránky, kde každý janovský občan – ale 
i zájemce odkudkoli – najdou veškeré 
údaje, které potřebují. V provozu je infor-
mační síť SMS, pomocí které dostávají 
ti, kteří si tuto službu aktivovali, rychlé 
a přesné informace o dění v obci. Na 
Obecním úřadu byl instalován volně pří-
stupný Internet, dnes čtete již druhé číslo 
janovského občasníku, který svými pří-
spěvky mohou využívat janovští občané 
leč nevyužívají. Doufejme, že zatím. Účast 
na veřejných zasedáních zastupitelstva 
je slabá, tvoří ji stále titíž občané a to je 
škoda. Ale nosit občany na svá jednání 
zřejmě zastupitelé nebudou…

• zastupitelstvo obce apeluje na občany 
Janova nad Nisou, aby se ve výraznější 
míře podíleli na řešení obecních záležitostí 
vyšším a hlavně aktivnějším zapojením 
do života obce, větší aktivitou v předávání 
námětů a připomínek, které by v součtu 
vedly ke spokojenému životu v naší obci.
Plnění: tento bod je problémem prakticky 
všech obcí a měst, nicméně neházíme 
flintu do žita. Mnoho drobných podnětů 
řeší obecní úřad, mnoho drobných připo-
mínek občanů je průběžně aktivováno do 
činnosti správy obce.

Závěr:  programové prohlášení obecního 
zastupitelstva si nečiní a ani nečinilo 
ambici sestavit množství konkrétních 
bodů a potom odškrtávat jejich plnění. 
Obecní zastupitelstvo jako vrcholný 
orgán obce svoji činností vytváří určité 
mantinely, kterými obec ve volebním 
období prochází. Janov v minulosti nebý-
val obcí, kde by se hýbaly ledy a kde se 
různá zařízení spíše zavírala než nová 
otvírala. Tento trend se již před lety 
podařilo zastavit a návštěvníci Janova to 
vidí. Je to zásluha nejen zastupitelstva či 
aparátu obce, ale hlavně – a to je správně 

– iniciativa soukromého sektoru. Opra-
vují se nemovitosti, rostou nové, částečně 
v Janově funguje plyn, kanalizace. Obecní 
rozpočet neskýtá příliš možností správy 
tak rozsáhlého katastru, ale i z těch drob-
ností, které se podařily, máme radost. 
A jsme rozhodnuti v tomto trendu i nadále 
pokračovat.                             Jaroslav Hrabák

Pan Petr Šťastný opakovaně žádal na jednání zastupitelstva jménem všech 1200 
občanů Janova zprávu, jak zastupitelstvo plní svoje programové prohlášení. 
Proto jsme provedli vyhodnocení plnění programu a předkládáme jej občanům.  
Jen drobnost: hodnocení se provádí zpravidla na konci volebního období, kdy předstoupí 
zastupitelé před voliče a skládají účty se žádostí o další důvěru ve volbách…
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Střípky ze zastupitelstva
Svítím, svítíš, svítíme…

Na základě osobní neblahé zkušenosti 
jednoho janovského občana zastupitelé řešili 
návrh, zda pro zvýšení bezpečnosti v obci 
nezavést celonoční svícení. Zastupitelé nevy-
hlásili žádné referendum, sbírali názory jaksi 
ad hoc a dospěli k závěru, že se Janov zařadí 
mezi ty obce, kde se prostě – bude-li tma 

– bude se svítit. Všechno souvisí se vším a tak 
aby byla informována co nejširší janovská 
veřejnost trochu údajů o této problematice.

Na katastru obce je v provozu 321 svě-
telných míst. Zatímco v roce 2002 byla doba 
provozu veřejného osvětlení za rok v počtu 
2555 hodin, nyní to vzroste na 4100 hodin. 
Náklady na provoz veřejného osvětlení 
tak ze 668 tisíc vzrostou na 823 tisíc korun 
a náklady na jedno světelné místo a den tak 
z 5,71 Kč vzrostou na 7,03 Kč. Někomu se 
může zdát prosvícená částka malá, někomu 
značná a těžko dosáhneme na fakt, zda se 
toto bezpečnostní opatření odrazí v nižší 
kriminalitě na majetku janovských občanů. 
Jistě, že bezpečnost občanů musí každé 
zastupitelstvo každého města či obce brát 
jako jeden ze svých stěžejních úkolů. Kame-
rový systém, celonoční svícení, příprava 
zrodu obecní policie, to je velká investice 
do této oblasti a ruku na srdce, investice na 
správném místě.                                       (-hk-)

škola hospodařila dobře
Zastupitelstvo obce schválilo výsle-

dek hospodaření příspěvkové organizace 
Základní škola a odsouhlasilo převedení 
výsledku zlepšeného hospodaření školy 
v roce 2007 vyjádřené částkou 171 980 Kč do 
rezervního fondu školy jako posílení jejího 
rozpočtu.

Poplatky ze psů se změnou
Nová vyhláška platí od letošního nového 

roku a je vůči chovatelům hafanů všech ras 
svým způsobem ohleduplnější:

•  za prvního pejska zaplatí držitel 200 Kč/rok
• za každého dalšího dalších 200 Kč
•  pro důchodce a i v dalších vyjmenovaných 

případech je ta částka poloviční
Ohlašovací povinnost nabytí němé tváře 

pochopitelně platí a doufáme, že všichni pejs-
kaři se vyrovnali i termínem splatnosti této 
částky, který byl už 15. února. Kdo nestihl či 
zapomněl: nikdy není pozdě!

Top Gum je stále na pořadu dne
Od vydání minulého zpravodaje se 

situace v soudním sporu ve věci proble-
matického ručení Obce za úvěr soukromé 
firmy Top Gum opět pohnula. Z původní 
žaloby ve výši 12 milionů dospěl Krajský 
soud v Ústí nad Labem k částce zhruba tře-
tinové. Po poradě s právníky se Obec roz-
hodla podat odvolání k Vrchnímu soudu 
a ten v měsíci březnu na základě přezkou-
mání faktů rozhodl celou věc vrátit opět 
ke Krajskému soudu se závaznou směrnicí 
postupu, která i z právního hlediska skýtá 
naději, že se i ta čtyřmilionová částka může 
snížit nebo dokonce i toto břemeno z beder 
Obce spadnout úplně. V probíhající soudní 
při není vhodné cokoli komentovat, ale jako 
zastupitel Obce si pochopitelně přeji, aby-
chom hřích našich předchůdců, který spadl 
do klína právě nám, dopadl pro Obec co 
nejlépe. Jakoukoli částku budeme umět roz-

hodně v obci investovat účelněji, než zaplatit 
za hloupost předchůdců. Byť platby za advo-
káta – ze zatímního průběhu soudní pře 
rozhodně produktivní – jsou nemalé. Ale za 
chyby se platí.

vodné a stočné
Na základě vykalkulovaných nákladů 

za rok 2007 stanovila obec cenu vodného 
na rok 2008 ve výši 11,40 za metr krychlový 
a stočného 30,50 za metr krychlový. 

Nájemné stoupá
Od 1. dubna – a není to žádný apríl – platí 

i v naší obci nové tarify na základě zákona 
107/2006 sb. A došlo k jednostrannému zvý-
šení nájemného z bytu.
U standardních bytů pak dochází k urči-
tému narovnání, kdy ti, kteří dosud platili 
nejméně, budou platit až jednou tolik a stejný 
trend koresponduje se zvýšením i u bytů se 
sníženou kvalitou. I když je to poměrně cit-
livá a pro nájemníky nikoli určitě příjemná 
záležitost, tak je nutné konstatovat, že ani 
toto zvýšené nájemné ekonomicky nepo-
kryje z minulosti dosti zanedbaný bytový 
fond a ingerence Obce je a bude zcela určitě 
nezbytná. I to je jedním z důvodů, proč se 
Obec již v minulém volebním období roz-
hodla pro trend prodeje vybraných obec-
ních bytů a domů tak, aby se s péčí řádného 
hospodáře a ne tolik na úkor dalších položek 
obecního rozpočtu mohla starat o nezbytný 
základní bytový fond, který pochopitelně 
Obec ve svém majetku držet bude. 

U kostela bez Textilu
Na základě výběrového řízení byla 

prodána obecní nemovitost čp. 114 a 513 
v Janově nad Nisou, ve které fungovala 
i prodejna Textilu. Nemovitost byla prodána 
prostřednictvím realitní kanceláře za cenu, 
kterou obce na základě znaleckého posudku 
požadovala.

Nový majitel podle předběžných infor-
mací hodlá celý dům rekonstruovat a měly 
by se v něm objevit modernizované byty. 
Nemovitost naproti kostelu je v Janově urči-
tou dominantou, a tak nezbývá si přát, aby 
po komplexu budov kolem janovské radnice 
i tato zasvítila novým kabátem a dále vylep-
šila dojem občanů i návštěvníků Janova.

Dalším v Janově známým objektem 
který zařadila obec mezi domy k prodeji, 
je bývalý Kulturní dům s tím, že pracovní 
skupina se přestěhovala do přízemí Radnice 
a bude zabezpečovat služby pro janovské 
občany i nadále. Zastupitelé způsoby pro-
deje obecního majetku zpřesnili ve svých 
zásadách tak, že prvotně vždy bude obecní 
majetek nabízet sama obec, teprve když její 
nabídková činnost nepřinese efekt, budou 
prodeje realizovány prostřednictvím realit-
ních kanceláří.

Janovští zastupitelé chtějí hřbitov 
do majetku obce

Janovský hřbitov chátrá, ale bohužel 
Římskokatolická farnost nemá na jeho 
údržbu finanční prostředky. Po celá dlouhá 
léta tak Obec na cizím majetku provádí 
různé drobné údržby svými zaměstnanci 
a na své náklady, což brala jako pochopitel-
nou povinnost. Tento stav byl dlouhodobě 
diskutován a loňské listopadové zastupitel-

stvo tedy odsouhlasilo záměr nechat hřbi-
tov převést formou darování, ze kterého 
se neplatí darovací daň, do majetku obce. 
A pokud bude hřbitov v majetku Obce, tak se 
otevře možnost žádosti o příslušnou dotaci 
z některého z dotačních titulů a uvést janov-
ský hřbitov do stavu jaký si určitě většina 
z nás představuje. Jenom oprava opěrných 
zdí bude znamenat částku, která by zřejmě 
násobně překročila možnosti obecního roz-
počtu a tudíž je jediná možnost, a tou je zís-
kání dotace odjinud. A aby to tak mohlo být, 
musí obec hřbitov vlastnit. Hlasování zastu-
pitelů bylo jednomyslné.

základ dalšího rozvoje obce
Pozemkový fond převedl bezúplatně 

do majetku obce několik pozemků a určil 
u nich způsob dalšího využití. Obec tedy 
nemůže s těmito pozemky nakládat podle 
svých představ, ale pouze v intencích krité-
rií Pozemkového fondu.

Prvním byl pozemek v Loučné, kde 
hodlá holandská developerská firma vysta-
vět několik bytových domů. Nyní ing.arch.
Štěpánek vypracoval studii využitelnosti 
dalších tří lokalit, které jsou určeny pro 
výstavbu rodinných domků. Jde o lokalitu 
v Loučné nad kostelíkem, v Janově za hřbi-
tovem a na Velkém Semerinku. Přejme si jen, 
aby se záměr v nejbližších letech a postupně 
stal realitou, která bude znamenat další 
rozvoj naší obce.

Poplatky, poplatky…
Evergreen všech obcí zaměřených 

významnější měrou na turistiku a nikdy 
nekončící problém, kdy obec chce podporo-
vat rozvoj turistického ruchu a těmi poplatky 
více méně nutí ke společnému úsilí i s těmi, 
kteří v tomto oboru na území obce podnikají. 
V minulosti byla řada modelů, ale s žádným 
nikdy spokojenost nebyla. Tyto poplatky 
jsou význačnou položkou příjmů i v Janově 
nad Nisou a zastupitelé přijali v loňském 
roce vyhlášku novou. Po trendu z minulých 
let, kdy formou různých paušálů a nižších 
základů si obec slibovala větší kázeň ubyto-
vatelů, se podle některých nesetkala s ade-
kvátní reakcí, nynější vyhláška tak trochu 
vyšlápla opačným směrem a podle ohlasů 
rovněž nevzbuzuje u ubytovatelů přílišného 
nadšení. Ubytovatel je podnikatel v rizikové 
oblasti, svým způsobem odborník hájící 
pochopitelně hlavně svoji kůži. Veselohra 
Což takhle dát si špenát ve mně vyvolává 
metaforu Co takhle dát hlavy dohromady. 
Pokusy v minulosti učiněny byly, ale drama-
tický dopad ve zvýšené spokojenosti obou 
partnerů nenastal. 

Je potřeba to však zkoušet i nadále. Bylo 
by možná vhodné, kdyby právě ubytovatelé 
vymysleli společný návrh, sami přišli s řeše-
ním, jak by ta konstrukce poplatků, která se 
pak objeví v Obecně závazné vyhlášce, měla 
vypadat a také co by za to od Obce na oplátku 
chtěli. Zatím mi to připomíná takový rozho-
vor hluchého s němým v malém. Pokud tuto 
zmínku vezmou ubytovatelé jako výzvu 

– a kdo jiný má lepší přehled než oni – pak 
jenom dobře. Je potřeba se vzájemně pře-
svědčit. V dnešní době je to těžké, snad i nere-
alizovatelné. Přesto je toto hozená rukavice 
a bylo by dobře, kdyby byla zvednuta.  (-hk-)
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Ze života obce

Děti pravidelně navštěvují před-
stavení Městského divadla v Jab-
lonci nad Nisou, každá třída 

se v 1. pololetí školního roku zúčast-
nila jednoho představení. V rámci boje 
proti patologickým jevům a šikaně žáci  
II. stupně školy prošli několika semináři 
v rámci „Týdne proti drogám“, prožili 
Den s Policií ČR, absolvovali seminář 

„Gamblerství“, besedu „Negativní vliv 
drog na kriminalitu mládeže“ a před-
nášky o nebezpečí drog.

V září byly děti na exkurzi v Muzeu 
skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, 
zúčastnily se také Krajské soutěže Hasič-
ského záchranného sboru Libereckého 
kraje ve vyprošťování zraněných osob 
z havarovaných vozidel.

V říjnu proběhly projektové dny 
„Lesní den s Lesy ČR“ pro 3. a 7. třídu.

Jako každý rok byla i v letošním škol-
ním roce zorganizována sběrová aktivita 
školy, shromáždilo se celkem 6 640 kg 
starého papíru.

Základní škola se prezentovala na 
Veletrhu vzdělávání Amos v jabloneckém 
Eurocentru a také na Veletrhu vzdělávání 
Educa 2007 v Tipsport aréně v Liberci.

Informace ze školy za 1. pololetí školního roku 2007 – 2008
Hlavním cílem školy je  výchovně vzdělávací proces. Mimo výuku se žáci 
naší školy účastní i dalších akcí, které jsou pro ně připravené...

Na 1. prosinec vyučující připravili 
pro děti, rodiče i širší veřejnost vánoční 
dílnu. Zájem byl velký, každý, kdo přišel 
si sám vyrobil adventní věnec, nazdobil 
vánoční ozdoby, zvonečky a další drobné 
dárky. Školní pěvecký sbor vystoupil  
2. 12. 2007  v loučenském kostelíku u pří-
ležitosti zahájení adventu.

V prosinci byla ve škole a ve školní 
družině Mikulášská nadílka, kdy žáci 
8. a 9. třídy dali malým dětem drobné 
dárečky. 20. 12. 2007 byla 7. a 8. třída na 
exkurzi v Kryštofově údolí, kde probí-
hala výstava betlémů. 
Sportovní aktivity školy:

Školní sportovní klub uspořádal 
23. 9. 2007 třetí kolo závodu horských 
kol pro sportovce nejenom z naší školy 
Kerda cup Bedřichov 2007 a 21. 10. 2007 
poslední závod roku 2007, kde bylo 
i vyhlášení poháru VI. ročníku tohoto 
dětského závodu.

V říjnu se sportovci školy zúčastnili 
Kinderiády v Jablonci nad Nisou. Oddíl 
běžců byl od 1. 12. do 5. 12. 2007 na lyžař-
ském soustředění. Žáci 8. a 9. třídy repre-
zentovali školu 6. 12. 2007 na florbalovém 
turnaji na ZŠ Pasířská.

31. 1. 2008 bylo 130 žákům předáno 
vysvědčení za 1. pololetí letošního škol-
ního roku. Neprospělo 6 žáků, prospělo 
68 žáků a 56 žáků získalo vyznamenání. 
Průměrný prospěch za školu je 1,59. 

Průměrná absence činí 44 hodin na 
jednoho žáka. Tento den byl pro děti 
slavnostní, a proto za odměnu jely na fil-
mové představení „Pan Včelka“ do kina 
Junior v Jablonci nad Nisou.

Žáci se průběžně od začátku školního 
roku připravují na olympiády a soutěže 
v jednotlivých předmětech. Úspěšně 
školu reprezentoval Z. Zajpt z 9. třídy na 
chemické soutěži „Přírodní indikátory“, 
umístil se na 3. místě. V okresním kole 
matematické olympiády Z-5 se velmi 
pěkně umístili Ráchel Grossová, Bára 
Mullerová a Jan Mottl z 5. třídy. J. Šormová 
(9. třída) úspěšně reprezentovala školu 
v okresním kole chemické olympiády.

7. 2. 2008 uspořádala škola Den ote-
vřených dveří a zápis do 1. třídy pro 
školní rok 2008–2009.

Zapsáno bylo celkem 15 dětí, rodiče tří 
dětí zažádali o odklad školní docházky.

Aktuální informace o škole je možné 
získat na www.zsjanovjbc.com.

I ve druhém pololetí školního roku 
čeká žáky i učitele hodně práce, ale 
i různé mimoškolní aktivity, řada spor-
tovních akcí a několik projektových dnů.

Mgr. Jana Tomešová, ředitelka školy

Janovanky se sešly, zazpívaly si a pobavily se
začátkem března se členky českého svazu žen v Janově nad Nisou sešly v prostorách bývalé vinárny janovské 
radnice – vidíte, hned se u toho zastavím, jaký je to pokrok. Není to tak dlouho, kdy tyto prostory byly zaplněny 
plynovými maskami a prostředky civilní obrany!

Janovanky si zde u příležitosti mezi-
národního dne žen, který tak trochu zby-
tečně ustoupil Dni matek v termínu, kdy 
je také možné slavit nástup jara. Počasí 
bylo jarní, nádherné, plné sluníčka, roz-
kvetlých krokusů, sněženek a bledulí. 
Každá žena – a přišlo jich 30 – dostala 
květináč s rozkvetlou primulkou, kávičku, 
čaj a ovocný dortík.

Milým překvapením pro všechny 
byla návštěva zástupců vedení obce, 
navíc dvou janovských rodáků – mís-
tostarosty Jardy Hrabáka a šéfa kontrolní 
komise Rudy Kouta. S nepředstíraným 
obdivem nad počtem žen, které se zají-
mají o dění v obci, jim poděkovali za 
vše, co pro občany obce dělají, za péči 
a lásku k rodině a popřáli hodně zdraví, 
elánu a krásných zážitků na akcích, které 
janovské ženy pořádají. Každá žena od 
nich dostala květinu a také přípitek.

Setkání bylo plné pohody, dobré 
nálady, vtipného vyprávění, vzpomínání 
a zpívání. Svým krásným zpěvem nás 
nadchly tři ženy – maminky a výborné 

zpěvačky – Rychnovské trio. Zazpívaly 
lidové písně z Moravy i z Čech a různé 
písně na přání, které si s nimi Jano-
vanky rády zazpívaly. Všem nám bylo 
moc hezky.

A protože k jaru neodmyslitelně patří 
procházky a výlety, zveme vás na naše 
akce, o kterých se dozvíte 
z letáčků i ve vitríně 
u zastávky MHD u pošty.

Přijďte mezi nás, těšíme 
se na vás !

Za Český svaz žen  
Helena Řehořková a Marie 
Blahoutová

P. S.: dovolím si za 
jediné dva mužské účast-
níky dodat slova obdivu 
a osobně a za Rudu Kouta 
i poděkování mnohým 
z účastnic, které jako třeba 
sestry Antošovy nás pip-
laly už ve školce. Bylo nám 
ctí, že jsme měli možnost 

kytičkou i štamprličkou jim a dalším 
poděkovat, protože málo platné, ženy 
jsou zkrátka ženy a ten dík jim určitě 
patří. V tom dnešním shonu bych dodal 
že je to škoda, že se k tomu dostáváme 
jednou za rok …

Jaroslav Hrabák

Janovanky slavily mezinárodní den žen a jaro. V prostorách 
bývalé vinárny v janovské Radnici vládla výborná nálada.
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Dostali jsme dopis
Zástupci placení od lidu, kterých si váží 
režimní patolízalové a zloději

Těšili jsme se na oslavy 100 let rozhledny 
na Královce, trochu jsme se zdrželi a dostali 
jsme se na Královku až po poledni, vystou-
pili jsme na důvěrně známou věž, potěšili 
jsme se výhledem na všechny strany. Zašli 
jsme do restaurace na kávu a tam začaly 
šoky, které nás totálně otrávily. Z letáku na 
stole jsme se dozvěděli, že se tam konalo 
něco katolickýho hnusu, že tam byl posta-
ven symbol katolickýho hnusu, to vše za 
účasti starosty Janova a hejtmana kraje. 
Uvnitř v restauraci nehráli čeští muzikanti 
české písničky ale jakýsi paraziti hráli jakési 
cizácké hnusy. Je opravdu symbolické, že 
se dnes nepřátelé a vrazi českého národa 
paktují s každým, kdo pomáhá dostat 
český národ na kolena, kdo pomáhá k jeho 
likvidaci, a to s katolickou církví a další 
pakáží, tak to bylo za Rakouska, kdy se ve 
jménu kříže likvidovali vzdělanci českého 
původu, obecný český lid byl vyvražďován 
hromadně, stejné to bylo i za I. republiky 
i za Hitlera. A stejně je tomu dnes za vlády 
židoODS.

Přestaňte obtěžovat slušný lidi kato-
lickou a jinou náboženskou chátrou vč. 
židovské, přestaňte šířit po krajině sym-
boly lži, vydírání, zločinu. Nikdo vám 
k tomu nedal žádný právo vy samolibý 
prasata. Za toto vás nikdo neplatí a platit 
nebude. Místo abychom si v přírodě 
odpočinuli, tak se musíme dívat na sym-
boly teroristický organizace vrahů, lhářů 
a vyděračů – slušný lidi jim žádný desátky 
platit nebudou – odstraňte tyto hnusi z hor 
vy paraziti na českém národu.

Tato země patří českému národu a ne 
jeho utlačovatelům a parazitům a přivan-
drovalcům.                 Svobodný turista

Taky jste si početli? Svobodný turisto, 
nikdo by se v dnešní době neměl stydět 
za svoje názory, nikdo by za ně neměl být 
pronásledován, odsuzován, každý má na 
svoje názory právo. Dlouho jsem váhal, 
jako rodák ze zdejších Jizerek, zda tomuto 
názoru dát či nedat prostor, zda reagovat 
či nereagovat. Pod zásadní názory přece 
není problém se podepsat, to zaprvé. Jinak 
to nechám bez komentáře, protože si 
myslím, že je dobré, aby si ten závan a teď 
nevím zda rudého či hnědého nesmiři-
telného bojovníka či bojovnice, ale kaž-
dopádně fanatického přispěvatele přečetl. 
Přeji vám jen dobré. 

Patolízal a zloděj částečně placený 
ve své funkci od lidu Jarda Hrabák

Rodí se obecní policie
Bezpečnost v obci, ochrana majetku 

jejích občanů, kontrola dodržování 
pořádku a další povinnosti, ty jsou 
v předmětu činnosti každé obecní policie. 
Odměnou za odpovědný výkon těchto 
služeb je pocit bezpečí a pohody nejen 
obyvatel obce, ale i jejích návštěvníků, 
je významnou podporou turistického 
ruchu a dalším příspěvkem podílu obce 
pro jeho rozvoj.

S myšlenkou zřízení obecní policie si 
mnozí z nás zahrávali dlouhá léta. Vše 
má svůj vývoj, a tak došlo na společné 
jednání starostů  Janova a Bedřichova 
a na stole se objevil záměr instalovat 
obecní policii pro obě obce společně 
s rovným dělením nákladů a se sídlem 
v Janově. Otázkou finančního zabezpe-
čení se zabýval i finanční výbor, který 
dospěl k závěru, že finanční nároky na 
provoz policie jsou s uvážením mož-
ností janovského rozpočtu ve výši 200 
tisíc korun ročně a tudíž trvale ufinan-
covatelné. Stanovisko finančního výboru 
potvrdili i zastupitelé, a tak nyní oba sta-
rostové, janovský i bedřichovský dolaďují 
pro své zastupitele konkrétní podobu. 
Pokud bude záměr realizován, budou na 
území našich obcí v činnosti dva stráž-
níci s klouzavou pracovní dobou určenou 
potřebami obou obcí. Zastupitelé kladou 
důraz na to, aby strážníci velkou měrou 
chodili po obci pěšky, případně jezdili na 
kole, protože tato zdánlivá banalita je pro 
zajištění jejich autority a účinného vyko-
návání a naplňování toho, co zastupitelé 
a pochopitelně i občané a návštěvníci oče-
kávají. Státní policie svým stavem i zamě-
řením se víceméně vzdaluje od této místní 
a detailní činnosti a obecní strážník by 
měl vrátit do obce tu situaci, kdy třeba 
v Janové působil obecní policajt pan Fišer, 
který znal nejen každého občana, ale 
snad i psa a budil tolik potřebný respekt, 
kterého se v naší společnosti tak nějak 
všeobecně jaksi nedostává.

Bývalá radniční vinárna 
nabízí skvělé prostory

Už na setkání s janovskými ženami, 
které se uskutečnilo v prostorách bývalé 
radniční vináry musel každý konstatovat, 
že je to nádherný prostor pro spolkovou 
činnost, pořádání různých společenských 
akcí, které je hříchem nevyužít pro různé 
kulturně společenské a podobné akce.

ČEZ DISTRIBUCE
Upozorňujeme občany a oznamujeme přerušení 
dodávky elektrického proudu, a to 29. dubna 
2008 v době od 7.–18. hodin Bedřichov–Janov: od 
školy kolem Obecního úřadu ke kostelu (fara). 
Občané mohou získat podrobnější informace na 
poruchové lince 840 850 860

Platíš nebo neplatíš aneb 
novinka: pytle patří do klece!

Dluh za nezaplacené poplatky za 
likvidaci komunálního odpadu, který 
mají naši občanů vůči Radnici, byl 
k 31. 12. 2007 367 tisíc korun. Ke konci 
března vzrostl na 477 tisíc Kč, což značí, 
že ne všichni občané zaznamenali termín, 
kdy mají splnit tuto svoji povinnost. 
Občané měli již minimálně první polo-
letí tohoto roku mít zaplaceno, a to dle 
Obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2004, 
což je vyhláška o místním poplatku za 
provoz systému shromaždování sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů, a to ve splat-
nosti do 15. února 2008! Poplatek se pro 
rok 2004 neměnil a zůstal ve výši Kč 500 
na osobu a rok, případně rekreační objekt. 
Nově jsme teď přistavili klece na pytle. 
Do klecí se odkládají pouze pytle ozna-
čené logem SKS Marius-Pedersen. Jsou 
to bílé pytle s modrým potiskem. Pytle 
si můžete zakoupit na obecním úřadě 
a jeden stojí 48 Kč. Do klecí se v žádném 
případě neodkládá nic jiného!!! Klece jsou 
na stanovišti v Loučné u silnice, v Janově 
naproti samoobsluze a na Velkém Seme-
rinku v bývalém lomu. Klece se přistavo-
valy proto, aby zvířata neprokousávala 
volně odložené pytle a neroztahovala 
odpad po ulici. Děkujeme!

UPOZORŇUJE

NaBídka
iNzerce
Nabízíme občanům,  

podnikatelům, ubytovatelům 
inzerci v našem občasníku 

v rozsahu dle dohody. 

Za jeden čtvereční centimetr
zaplatí inzerent 1,50 kč

což je částka skutečně symbolická.

Bude to hezčí 
a bude se i lépe chodit

V měsíci červnu započne rekon-
strukce chodníku u konečné autobu-
sové zastávky MHD až po samoobsluhu 
a restauraci Na rozcestí. Bude položena 
zámková dlažba po které se bude nejen 
lépe chodit, ale pochopitelně občan i náv-
štěvník naší obce určitě ocení vylepšený 
vzhled.

-hk-



Zpravodaj janovské radnice / 7

Ze života obce, Sport

Změna v čele TJ Sokol Janov
Ve čtvrtek 3. 4. proběhla schůze 

Sokola, na které odstoupil z funkce před-
seda TJ Luboš Doležálek a na jeho místo 
byl zvolen Ing. Radek Jelínek. Členství 
ve výboru ukončil pro pokročilý věk 
i nohejbalista Ráliš, který byl dlouhole-
tým členem výboru TJ. Ředitel Janovská 
OPS, David Jelínek, informoval přítomné 
o novém správci (sokolníkovi) a proble-
matice získání dotačních peněz na při-
pravené projekty v částce 17 mil. Kč. 

Na plese byla zima!
Nový sokolník ještě neumí topit, a tak 
se na školním plese návštěvníci halili 
do kabátů, tulili ke svým partnerům či 
tekutému teplu, protože to z radiátorů 
jaksi nedorazilo. 

Bohužel stav sokolovny ani po téměř 
padesáti měsících existence OPS se nijak 
výrazně nezlepšil. Sice se vymalovala 
ubytovna, vybavená novým nábytkem, 
ale investice do topení by byla asi účel-
nější. Základem každého domu je střecha 
a fleky na stropě jsou důkazem toho, že 
sebelepší barva díry nezacpe. Pokud se 
srovná stav současný s dobou šéfování 
Jaroslava Sasky, pak lze s lítostí konsta-
tovat, že ten rozdíl není příliš viditelný, 
zejména právě s ohledem na to, že Saska 
nedostával od obce ani korunu a OPS 
dostala v prvním roce milion a každý 
další rok 400 tis. K tomu je třeba přičíst sto 
tisíc ročně od ZŠ v Janově, která jezdila na 
tělocvik, za Saskova vedení, do Městské 
haly v Jablonci. Čili to je posun z nuly na 
dva a půl miliónu. Jistě je správné, že jsou 

Holky volejbalistky v akci
Od září roku 2004 
se dala dohro-
mady parta volej-
balistek i nadše-
ných začátečnic 
a začaly společně 
a pilně trénovat. 

V předvečer výročí studentské stávky 
alkoholem posilněná děvčata omámila 
Jaroslava Nikodýma a takto lstivě jej 
donutila ke slibu, že je bude trénovat. 
Lze se jen domnívat, že platba za trénink 

– jedno pivo – nebyla ta hlavní motivace. 
Holt jsou přání, která nelze odmítnout. 
Tehdy se zrodila i myšlenka nehrát jen 
pro zábavu, ale zkusit i soutěž. Po nezbyt-
ných administrativních úkonech se našel 
i sponzor, který družstvu zaplatil dresy 
a strmé kariéře již nic nestálo v cestě.

Prvním úspěchem, nasvědčujícím, že 
budou „Kůzlátka“ důstojným soupeřem 
ostatním mančaftům okresního přeboru, 
bylo druhé místo volejbalového turnaje 
žen, který pod názvem VOLLEYBALL 
TOURNAMENT pořádala josefodolská 
TJ Jiskra 10. 5. 2005. 

Za sezónu 2006/7 získala děvčata od 
ČSTV diplom za první místo I. tř. okres-
ního přeboru žen a své tažení završila 
letos 13. ledna v Příšovicích úspěšným 
třetím místem v turnaji.

Kromě plácání do míče se stihly dvě 
dívky vdát a rozšířit partu o přírůstky 
původní velikosti volejbalového míče: 
Terezka Papoušková, Matěj Berka a Hon-
zík Nováků. Nepočítají se další na cestě, 
volejbalisti nevymřou! 

A kdože jsou členky týmu? Jsou 
jimi: P. Davidová, M. Havlová, L. Jelín-
ková, D. Kordačová, L. Kordová-Papouš-
ková, J. Mitrová- Berková, A. Raušerová, 
R. Richterová, D. Šáchová, H. Šarkovská, 
J. Štěpánková, G. Zapletalová–Nováková, 
H. Klapalová, E. Dlabová, H. Machníková, 
M. Žitná, L. Rašínová a J. Válková

Všichni příznivci děvčat, ale přede-
vším volejbalu, jsou zváni na jarní kolo. 
Podrobnosti a rozpis zápasů bude ke 
zkoumání na www.ovs-jbc.com. 

připraveny projekty na totální rekon-
strukci. Jenže papír unese ledacos a teorie 
od realizace, jak víme, je na hony vzdá-
lená. Ředitel OPS nemá nikoho, kdo by za 
projekty OPS loboval a je si toho vědom. 
Jenže to byl právě on, kdo krátkozrace 
kritizoval návštěvu poslance Ing. Ježka 
na veřejném zastupitelstvu v tom smyslu, 
že tyto návštěvy nic nepřinášejí a v janov-
ském Echu se do něj opřel přímo, když 
zkritizoval jeho návštěvu až po osmi 
letech ve funkci poslance, nedbaje na fakt, 
že poslanec přijíždí na pozvání starosty 
a nikoli dle svého rozmaru. 

Ať je to již jakkoliv, skutečností je, že 
od poloviny roku 2004, kdy OPS začala 
skutečně fungovat do současnosti jsou 
výraznou položkou mzdové náklady, 
které se za dobu existence společnosti 
vyšplhaly ke třem čtvrtinám milionu. 
Doufejme, že to budou prostředky dobře 
vynaložené, nakonec se mnoho dob-
rého již vykonalo. Bude zajímavé sle-
dovat naplnění sebevědomých cílů, jak 
je v minulém čísle Zpravodaje nastínil 
ředitel OPS David Jelínek v článku: Soko-
lovna v honu na evropské peníze. Nelze 
než mu popřát mnoho štěstí.

Je to skoro jako doktorská 
pohádka aneb zarputilý boj 
pokračuje
Tématem, který dlouhodobě zaměst-
nává janovské zastupitele, je spor 
o zamýšlenou garáž doktora Kvasničky 
v sousedství penzionu Tesanka pana 
Šťastného.

V minulém Zpravodaji jsem se ohra-
dil proti režii televizní reportáže, kterou 
jsem považoval a považuji za jedno-
strannou a manipulativní s veřejným 
míněním, prostě kdyby to odvysílala 
Nova či Prima tak ok, ale veřejnoprávní 
zpravodajství by rozhodně mělo naplňo-
vat podstatu tohoto slova.

Uplynula řada měsíců, ale tato zále-
žitost stále zaměstnává. Aby bylo jasno: 
pan Petr Šťastný má legitimní právo 
nesouhlasit s touto stavbou stejně jako 
doktor Kvasnička má legitimní právo tu 
garáž tam chtít. Co se za poslední dobu 
stalo? Pan Šťastný se svými žádostmi 
o revize rozhodnutí doputoval až na 
Ministerstvo životního prostředí, které 
vahou svého úřadu zrušilo rozhodnutí 
liberecké správy CHKO s tím, že musí 
vydat nové a zavázalo liberecký úřad tím, 
že garáž nesmí být větší než na půdo-
rysu 6×6 metrů, tedy rozměr, který od 
samého počátku sama CHKO do svých 
rozhodnutí dala. CHKO tedy na základě 
ministerského rozhodnutí učinilo nové, 
překvapivé s tím, že svoje původní roz-
hodnutí, na jehož základě dospěl doktor 

Kvasnička dokumentačně těsně před 
hranice stavebního povolení, radikálně 
změnilo v tom, že stavba má mít půdorys 
maximálně 3×6 metrů. Podle mne hlou-
post. Nevím, jestli bude spokojen pan 
Šťastný, když u hranice svého pozemku 
bude mít stavbu 3×6 místo 6×6, možná, 
že ano. Nevím, jestli doktor Kvasnička 
do tohoto rozměru garáže vsune kromě 
vozidla třeba i zahradní techniku, kterou 
s přibývajícími léty bude potřebovat 
k údržbě docela rozsáhlého pozemku 
více a více. Z vlastní zkušenosti bych řekl, 
že nikoli. A tak ping pong úřadu zaměst-
nává oba rozkmotřené sousedy a spo-
kojen není ani jeden. Tolik ve stručnosti 
a značné zjednodušenosti fakta. Co mi na 
té věci vadí nejvíce je fakt, že prakticky 
oběma znesvářenými partnery je Obec 
permanentně do tohoto problému vtaho-
vána, ačkoli věcně s tím již nemá nic spo-
lečného, nebo respektive velmi málo spo-
lečného. Jedna strana by chtěla vše vrátit 
na úplný začátek revokací rozhodnutí 
Obce, což na základě platných zákonů 
nelze a nic na tom nemůže měnit ani 
petice sousedů pana Šťastného, protože 
míč, ten prostě není na obecním hřišti. 
Jak to tak zjednodušeně vidím, tak teď 
se k jednomu protestantovi přidá zřejmě 
i druhý a co já bych si osobně nejvíc přál, 
aby ten zápas byl hrán nejen se správným 
míčem, ale hlavně na správném hřišti 
a byl veden férovými prostředky, byť 
fotbalovou terminologií řečeno s plným 
nasazením a při respektu faktu, že prostě 
někteří fandí Slávii, druzí Spartě a třetím 
vadí oba mančafty.

Jaroslav Hrabák
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rozloučení s neúnavným bojovníkem
Není tomu ani měsíc, co jsem v lehkovážném tónu komentoval boj občana 
Jiřího Maška se zastupiteli obce o možnost či spíše právo pořizovat zvukový 
záznam z jednání a absurditu, která konflikt se zastupitelstvem provázela.  
Dne 28. 2. měl Jirka pohřeb…

Není tomu ani měsíc, co jsme se 
potkali ve městě a vzájemně se na 
základě onoho článku dobírali. Bylo to 
naposled, co jsem ho viděl a slyšel jeho 
smích, když jsem jej nazval „basmanem“, 
protože byl naposledy policejně vyveden. 
Svůj boj bral vážně, ale zároveň se tím 
ohromě bavil. Řekl bych, že jeho neustálé 

válčení ho tak dlouho navzdory zdra-
votnímu stavu drželo při životě a v kon-
dici. Občas jsme se špičkovali stranicky, 
působíce každý v jiné. Jindy zase sedával 
v mé kanceláři a probíral se materiály do 
zastupitelstva. Zaskočilo mě, že skonal 
tak náhle. Nedožitých 71 let není vysoký 
věk a tenhle boj vzdal příliš brzy! 

Hospodaření janovské OPS
Podíváme-li se odstupem na tři roky 
činnosti z naší iniciativy založené 
janovské OPS, potom můžeme s radostí 
konstatovat, že náš zamýšlený trend se 
naplňuje realitou.

Vraťme se tři, čtyři roky zpět. Slo-
žité ekonomické podmínky, ale i určitý 
stupeň aktivity janovské tělovýchovy se 
projevoval stagnací. Sokolovna pomalu 
ale jistě přestávala být tím kulturně 
společenským centrem, děti z janovské 
školy jezdily cvičit do Jablonce, protože 
prostě stav této kdysi janovské chlouby 
byl tristní. Poté přišel záměr vytvo-
řit janovskou OPS, kde by společnými 
silami Obec jako ekonomicky poměrně 
silný partner vytvořil spolu s janovskou 
tělovýchovou partnerství, které by život 

janovské tělovýchovy oživilo a vytvořilo 
především zázemí jako nezbytně nutnou 
podmínku splnění tohoto cíle. Po stránce 
ekonomické bylo hlavním cílem dospět 
k ekonomické samostatnosti janovské 
OPS, což byl prvotní cíl vložených inves-
tic. Ta prvotní v roce 2005 byla milionová 
a jejím hlavním smyslem bylo zprovoz-
nění sokolovny a hlavně její ubytovny, 
jako možného významného zdroje poz-
dějšího samofinancování. O rok později, 
v roce 2006 už janovská OPS hospodařila 
se ztrátou 388 tisíc korun a při hodnocení 
roku 2007 to už bylo 162 tisíc. Tento pozi-
tivní trend bude nepochybně pokračovat 
i nadále a otcové stvořitelé janovské OPS 
tak mohou konstatovat, že dobré dílo se 
podařilo a ke splnění cíle je nakročeno.

-hk-

Vítězem ankety
Strom Jablonecka 2007
se stala Lípa u dalešic
V pátek 19. října u příležitosti Dne 
stromů vyhlásil místostarosta Jablonce 
Ing. Otakar Kypta výsledky druhého 
ročníku soutěže Strom Jablonecka 2007. 

Stromem roku se stala lípa rostoucí 
na louce v blízkosti Dalešic. Ve veřej-
ném hlasování získala 441 hlasů. Na 
druhém místě se umístil se 430 hlasy buk 
v Riegrově ul. a na třetím místě se 147 
hlasy lípa v Janově nad Nisou. Vzhledem 
k tomu, že to byla první nominace, lze 
to považovat za dobrý úspěch v rámci 
okresní konkurence. Pokud příští rok 
spojíme síly, můžeme uspět lépe. Cenou, 
která je spojená s vítězstvím v anketě, je 
celoroční péče o vítězný strom a naše lípa 
by nějaké to prořezání a pečování jistě 
uvítala.

Mnohým jeho bazírování na malič-
kostech a striktní dodržování zákona do 
často až absurdních detailů připadalo 
jako stařecký vrtoch. Někteří s jeho úctou 
k zákonům sympatizovali a podporo-
vali jej. Kdo však Jiřího Maška znal déle, 
věděl, že je neúnavným bojovníkem 
a že nejde jen o momentální pózu, ale 
celoživotní postoj. Mnohdy měl pravdu, 
občas se mýlil, ale vždy se za svůj názor 
dokázal prát s celým světem. Jsou lidé, 
kteří profičí životem a vzpomínáme si 
na ně jen matně. Jiří Mašek zanechal ve 
svém okolí nezapomenutelnou stopu 
a budeme na něj vzpomínat. 

Vladimír Kordač
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