
Život v naší obci byl v uplynulých 
měsících bohatý na události a o nich 
se dočtete v našem Zpravodaji. Radost 
mám z úspěšných žádostí o dotace na 
kanalizaci a vodovod i na zateplení 
školy, trochu mi kalí náladu fakt, že 
jsme neuspěli s žádostí o dotaci na 
rekonstrukci lávky k družině, což je 
pro naši obec velký problém protože 
se týká občanů a jejich bezpečnosti. 
Radost mám i ze zprovoznění auto-
matické obsluhy hrabětického parko-
viště, kde podle prvních třech měsíců 
bude návratnost vložené investice 
nad očekávání kratší. Ale o dalších 
zajímavostech si přečtete v dnešním 
zpravodaji.

Lyžařům začala sezóna přespolá-
ků, čeká nás další ročník Janovských 
11 a 19 km a to je neklamné znamení, 
že brzo budeme na autech přezou-
vat zimní pneumatiky, že je potřeba 
zkontrolovat jestli máme lopaty na 
sníh v pořádku a zdali máme dosta-
tečné zásoby paliva ve sklepech. Blíží 
se další zima a opět začíná čekání na 
to, kolik sněhu nám přinese. 

Na závěr bych Vám chtěl popřát 
jako vždy hodně pohody, pevné zdra-
ví a zimu podle Vašich představ.

Váš Daniel DAVID
Starosta obce

Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
začal nový školní rok, prvňáčci 
šli poprvé do školy a poprvé šli 
do práce i naši dva noví strážníci 
obecní policie. Je to tak, s novým 
školním rokem začala fungovat 
i Obecní policie v Janově nad Nisou. 
Ano, pamětníci si vzpomenou, že 
již jednou zde strážníci fungovali 
a dlouho nevydrželi. Věřím, že 
tentokrát to bylo správné rozhodnutí 
a strážníci to svojí činností potvrdí.
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VÝZVA OBČANŮM 
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY se obracejí s prosbou na občany, aby na své popelnice 
napsali viditelně číslo popisné či evidenční číslo svého domu. Usnadní to práci 
komunálním službám a odpadnou dohady o tom čí je popelnice a zda se má či nemá 
vyvážet. Děkujeme.

DO KLECÍ POUZE PYTLE S LOGEM!
PROSBA OBČANŮM: od jara jsou v obci umístěny klece na pytle s odpadem. 
Ale pouze na pytle označené logem SKS Marius-Pedersen!!! To platí zvláště pro 
klec umístěnou v Loučné a v bývalém lomu na Velkém Semerinku. Odpad jako 
gauče, postele, matrace či starý nábytek mají občané možnost (pokud mají uhrazen 
poplatek za odpady) až do 300 kg váhy odvézt do Proseče na skládku a to zdarma. 
Budete potřebovat pouze občanský průkaz a potvrzení z obce, že máte uhrazen 
poplatek za odpady.  Mnozí občané si stěžují na nepořádek na sběrných místech, 
prosím dodržujte pravidla a pomožte i vy udržet v obci pořádek, po kterém tak 
všichni volají.
Máme obecní policii a ta má jako jeden z úkolů dohlížet i na tento problém, ale dva 
strážnici nemohou 24 hodin denně hlídat v Janově každou popelnici, bez aktivity 
občanů a jejich kázně to prostě nepůjde.
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Ze života obce

Škola je plně organizovaná, devět 
ročníků je i v letošním školním roce 

v osmi třídách. Kromě kmenových tříd 
máme také učebnu PC s dvaceti počítači 
a připojením na internet, multifunkční 
třídu vybavenou didaktickou technikou 
a interaktivní tabulí, pracovní a keramic-
kou dílnu. Tělocvična pro potřeby tělesné 
výchovy je pronajatá od Janovské o.p.s.

Pedagogický sbor školy tvoří jede-
náct učitelů, dvě vychovatelky školní 
družiny  a vychovatelka školního klu-
bu.V mateřské škole se 43 dětem ve dvou 
odděleních věnují  tři učitelky, které 
pracují s dětmi podle vlastního ŠVP PV 

„Rok v přírodě“. 
Při škole jsou dvě občanská sdružení: 

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

Klub přátel školy a Školní sportovní klub. 
Spolupráce se školskými poraden-

skými zařízeními, místními i regionál-
ními institucemi, rodiči a širší veřejností 
je na vysoké úrovni.

Škola je spádová pro okolní obce, je 
dostupná i žákům ze sídliště Janovská 
a Jablonce nad Nisou. Ve škole se vzdělá-
vají žáci nadaní, sportovně založení, ale 
i žáci se speciálními vzdělávacími potře-
bami.

Školní rok 2008/2009 začal 1. září 
2008 s počtem žáků 127. Pedagogický 
sbor je stabilní, kvalifi kovaný. Třídní 
učitelkou 1. třídy je Mgr. J. Garčeková, 2. 
a 3. třídy Mgr. L. Vondrová, 4. třídy Mgr. 
M. Fléglová, 5. třídy P. Michková, 6. třídy 

Mgr. P. Davidová, 7. 
třídy Mgr. J. Lang, 
8. třídy J. Janda a 9. 
třídy Mgr. A. Kulich, 
FY a Z vyučuje Mgr. 
P. Chlup, zástupce řed. 
je Mgr. H. Ticháková.

Od letošního škol-
ního roku se v 1., 2., 
6. a 7. třídě vyučuje 
podle ŠVP ZV „Cesta 
objevů“.

Žáci se jako kaž-
doročně připravují na 
olympiády a soutěže 
v jednotlivých před-
mětech. V loňském 
roce úspěšně repre-
zentovalo naši školu 
v okresních kolech 
olympiád celkem čtr-
náct žáků II.stupně 

školy. Krajského kola zdravotní soutěže 
Helpík 2008 se zúčastnili dva žáci 5.třídy 
a postoupili do celorepublikového kola, 
které se uskutečnilo v květnu 2008 
v Jeseníku.

 Umístění žáků 9. třídy na středních 
školách a odborných učilištích:

– gymnázium:  1 žák
– střední školy:  10 žáků
– odborná učiliště: 6 žáků

Při škole ve školním roce funguje 
dvanáct zájmových kroužků: 

  zájmová tvorba, moderní a exotické  –
tance, společenské hry, zdravotnický, 
keramika, anglická konverzace, infor-
matika plus, sborový zpěv, míčové hry, 
náboženství a seminář z českého jazyka 
a matematiky.

Sportovně založené děti jsou členy 
sportovních oddílů v rámci Školního 
sportovního klubu:

 oddíl běžeckého lyžování ve spolu- –
práci se SKI Janov-Bedřichov
 oddíl sjezdového lyžování a horských  –
kol
oddíl fl orbalu –

ŠSK také organizuje závody pro děti 
nejenom z naší školy, ale i pro sportovce 
z ostatních jabloneckých škol, jsou to 
závody v běžeckém lyžování, sjezdovém 
lyžování, aerobiku a na horských kolech. 
Velmi dobrou úroveň mají závody hor-
ských kol KERDA CUP BEDŘICHOV,  
letos probíhá již VII. ročník tohoto 
závodu.

Základní škola se již třetím rokem 
prezentuje na Veletrhu celoživotního 
vzdělávání AMOS v jabloneckém Euro-
centru.

Věřím, že se nám práce ve školním 
roce 2008 – 2009 bude dařit a myslím, že 
všichni společně děláme dobré jméno 
nejen škole, ale i Janovu nad Nisou.

Mgr. Jana Tomešová, ředitelka školy

Janovská škola patří k dominantám obce, v příštím roce na 
základě přiznané dotace dojde k jejímu zateplení.

Moje cesta tvoje cesta = problém na střeše! 
I u nás v obci jsou občasné spory co to je či 
není obecní komunikace, zda ji lze či nelze 
zahradit či oplotit a tím omezit její užívání 
pro ostatní a tak vás dnes seznámíme 
s tím, co nám k tomuto problému napsal 
Veřejný ochránce práv neboli Ombudsman 
Dr. Motejl:

Jak vzniká účelová 
komunikace

O zařazení pozemku či jeho části do 
kategorie účelové komunikace se nevy-
dává správní rozhodnutí. Pozemek se 
stává účelovou komunikací přímo ze 
zákona, pokud je splněna tato zákonná 
defi nice: „je využíván jako dopravní 
cesta pro silniční či jiná vozidla a chodce 

Ach ty komunikace a slouží ke spojení jednotlivých nemovi-
tostí pro potřeby vlastníků těchto nemo-
vitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí 
s ostatními pozemními komunikacemi 
nebo k obhospodařování zemědělských 
a lesních porostů.“

Z uvedené defi nice je zřejmé, že pro 
posouzení zda je pozemek účelovou 
komunikací je rozhodující fakticky stav, 
tj. jeho využívání neuzavřeným okru-
hem osob po delší dobu. 

Účelovými komunikacemi jsou tak 
typicky dopravně méně významné 
komunikace v obcích, lesní a polní 
cesty, komunikace v chatových osadách 
a podobně.Účelová komunikace nemusí 
být nijak zpevněná, postačí, je-li zna-
telná v terénu.

pokračování v dalším Zpravodaji
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Ze života obce

Naši jubilanti
V pondělí 22. září se dožil krásné 

šedesátky v plné síle a optimismu janov-
ský rodák Pavel ŠKORPIL. Narodil se 
sice v Jablonci nad Nisou ale svých šede-
sát let prožil v Janově. Spolu s bratrem se 
potatili, neboť někdejší janovský drogista 
pan Škorpil patřil mezi opory tehdejších 
fotbalových Sokolů podobně jako Medek 
starší, Mráz, Gaube a další. Již řadu let 
je pracovníkem obecního úřadu a má na 
starosti v Janově vše co souvisí s vodou. 
Přejeme Pavlovi hodně sil stejně jako 
hodně vody v jeho hájemství a nakonec 
snad obvyklé mnoga ljeta a živijó !

hk

PAVEL ŠKORPIL – 60 let

Zlatá svatba u Mádlů!
Loučenský kostelíček sv. Josefa byl 
dějištěm mimořádně slavnostní udá-
losti. Zlatou svatbu zde uskutečnili 
Anna a Vladimír Mádlovi. Padesát let 
společného života je nádherná událost. 

Pan Vladimír Mádle 
(nar. 1928 ve Vrátu 
u Semil) s paní Anič-
kou Habáskovou (nar. 
1936 ve Zboží u Cho-
těboře) uzavřeli svoje 
manželství v roce 1958. 
Tehdy snad nejvyšší 
janovský občan Mirek 
(192 cm) býval aktiv-
ním turistou, sportov-
cem (hlavně volejbal) 
pracoval plných 45 let 
jako mačkář v knof-
líkárně v Hraničné. 
Jeho fyzický potenciál 
byl občas zapotřebí na 
hasičských či sokol-
ských bálech nejen při 
zpěvu lidových písní, 

Z JANOVSKÉ HISTORIE
 1645: první písemná zmínka o Janově se • 
objevuje v liberecké  matrice
 1650: naopak rohozecká pamětní kniha • 
z roku 1687 udává rok založení obce
 jako 1650
 1661: arcibiskup pražský povolil Janovu • 
založení hřbitova z čehož lze dovozo-
vat, že Janov už musel mít vlastního 
rychtáře
 1701: Janov patřil k farnosti  Bzí, teprve • 
v tomto roce byl přidělen farnosti ve 
Smržovce
 1728: jako první učitel v obci působil • 
v letech 1728 – 1742 Christian Grohmann
 1734: teprve od tohoto roku existují spo-• 
lehlivé údaje o počtu obyvatel – celá far-
nost čítala pět stovek obyvatel
 1736: rušný rok historie Janova když • 
likvidovaný dřevěný kostel v Rýnovi-
cích koupila obec Janov za 20 rýnských 
zlatých, kolik je to na dnešní eura nevím, 
ale určitě to byla událost i pro Rýnovice 

– zbudovali si tam kostel kamenný. První 
janovský pastor se ujal svého úřadu na 
apríla 1736 a jmenoval se Phillip Fetter.  
Prvním doloženým rychtářem před 
rokem 1740 byl Gottfried Reckziegel 
a dochované záznamy hovoří o tom, že 
v tomto roce bylo v Janově zaznamenáno 
11 úmrtí, 15 narození a čtyři sňatky.

Loučenský kostelík láká...
Od jara do podzimu je v Loučné 
každou sobotu živo. Nejen 
zvýšeným provozem rekreantů, 
turistů a cyklistů směřujících do 
Jizerských hor, ale i zvyšujícím se 
zájmem o kostelík sv. Josefa ke 
svatebním obřadům.

Loučenský kostelík je majetkem obce. 
Spolek přátel obce  Janov nad Nisou jej má 
v symbolickém pronájmu. 
Stará se o okolí kostelíka, 
pořádá adventní kon-
certy, zajišťuje přípravu 
pro svatební obřady. Od 
roku 2005, kdy byla jeho 
rekonstrukce  dokon-
čena, do podzimu tohoto 
roku, se v něm konalo 
100 svateb.

Spolek investuje 
do vylepšení interiéru 
i okolí. Byly zakoupeny 
další dřevěné sochy k Bet-
lému, koberce, sedáky 
na lavice, plůtek kolem 
kostelíka. S tím máme 
starosti: při sekání tráv-
níku jsme si  všimli, že 
jsou u všech částí plůtku 
mezi sloupky odšroubo-
vané matky a povalují se 
na zemi. Jak se to mohlo 

stát? Domníváme se, že si to někdo připra-
voval k odcizení, aby mohl v noci, kdy se 
zhasnou světla, pohodlně jednotlivá pole 
vzít a odvézt. To se stalo  v loňském roce, 
kdy ještě veřejné osvětlení nesvítilo celou 
noc. Ochotný soused matky opět přišrou-
boval. V zimě nám část plůtku poškodil 
sníh spadlý se střechy, proto jej na zimu 
odmontujeme a uschováme. No a co mys-
líte že se zjara stalo? Opět jsme zjistili, 
že jsou matky odšroubované, tentokrát 
i odcizené, dobří sousedé opět matky při-
šroubovali, veřejné osvětlení svítí celou 
noc, funguje kamerový systém, máme 

obecní policii, sousedé 
jsou ostražití, jejich psi 
také, tak snad se to nene-
chavcům nepodaří ukrást.

Vrátím se ještě ke sva-
tebním obřadům. V čer-
venci 2008 v kostelíku 
sv. Josefa oslavili svou  
Zlatou svatbu manželé 
Vladimír a Anna Mád-
lovi z Hraničné. Byla to 
úžasná a vzácná spole-
čenská událost pro nás 
všechny, kdo dlouhá léta 
oba manžele známe. Ještě 
jednou jim touto cestou 
děkujeme za vše, co dob-
rého pro obec vykonali, 
přejeme jim hodně zdraví, 
radostí z dětí i vnoučat, 
stálou pohodu a životní 
optimismus.

Marie Blahoutová

Kostelíček v Loučné hostí 
páry, které se vydávají do 

nového života.

ale také aby zjednal pořádek když se 
společnost rozjařila nad únosnou míru. 
Anička pracovala dlouhá léta na janov-
ském obecním úřadu, kde s razancí sobě 
vlastní řešila pracovní záležitosti ke spo-
kojenosti občanů. Hodně času věnovala 
cvičení v Sokole, což jí drží dodnes, řadu 
let cvičila v Sokole žákyně.

Manželé Mád-
lovi vychovali dceru 
Alenu a syna Vladi-
míra.

Padesát let společ-
ného života zaslouží 
nejen obdiv, ale 
i poděkování za vše, 
co dobrého pro svoji 
rodinu ale i společ-
nost za ta léta vyko-
nali a všichni si pře-
jeme, aby toho ještě 
stihli vykonat hodně 
i v dalších letech. 
A do těch jim přejeme 
hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti a dobré 
pohody!

- hk -
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Volby 2008

SDRUŽENÍ OBCÍ
LIBERECKÉHO KRAJE

INFORMUJE

Návrat k dvoukolejnosti státní 
správy aneb co nám dnes přináší 
kraj?

 Co znamená ona dvoukolejnost? Tento 
termín je spojen s transformací státní správy 
po roce 1989. Jako první kolej můžeme 
označit obce, tedy základní územně samo-
správné celky, kterých máme okolo 6 300. 
Většinou každý zná svého starostu, členy 
zastupitelstva a rady obce. Je potřeba se ale 
podívat výše, na druhou kolej samosprávy 
a státní správy, na kraj. Vedle základního 
máme tedy i vyšší územně samosprávné 
celky - kraje - kterých je v České republice 
14. Je pochopitelné, že kraje se liší v počtu 
obyvatel i v rozloze. Největší je kraj Stře-
dočeský, který se skládá z 12 okresů. 
Naopak nejmenší je kraj Karlovarský se 
svými třemi okresy. Náš, Liberecký kraj, 
má 4 okresy: Liberec, Jablonec nad Nisou, 
Semily a Českou Lípu. Celkový počet oby-
vatel čítá 433 948 lidí. Obec je vždy součástí 
vyššího územního samosprávného celku 
(používanou zkratkou je VÚSC). 

Kraje jsou velmi důležitou součástí 
státní správy i samosprávy, což je třeba, 
aby si každý uvědomil. Disponují kompe-
tencemi v oblasti dopravy, zdravotnictví, 
školství. Obrovským právem zastupitel-
stva kraje je bezesporu zákonodárná ini-
ciativa - možnost podat Parlamentu návrh 
zákona.

Kraje byly zřízeny ústavním zákonem 
347/1997 Sb, který však nabyl účinnosti 

Vážená paní starostko,
vážený pane starosto,

dovolte nám, abychom se trochu 
pozastavili nad blížícími se volbami 
do krajského zastupitelstva, zamysleli 
se nad významem a smyslem kraje, 
předali Vám informace, které jsou 
Vám vesměs známé, ale které můžete 
použít pro svou práci či je případně 
zveřejnit i pro své spoluobčany.

Sdružení obcí Libereckého kraje 
spolupracuje s Libereckým krajem 
již od prvopočátku vzniku krajů. Tato 
spolupráce byla deklarována podpisem 
Dohody o spolupráci v roce 2002 
a trvá do současnosti. Spolupráce je 
to oboustranně výhodná a pro obce 
a města přínosná.

k lednu 2000. Velmi důležitý je však také 
zákon 129/2000 Sb., který upravuje posta-
vení VÚSC a jejich orgánů. Stejně jako 
u obcí se i zde rozlišuje přenesená a samo-
statná působnost. Při výkonu obou působ-
ností kraj musí chránit veřejný zájem. 

Struktura orgánů kraje, která se 
podobá obecní, je následující: zastupitel-
stvo kraje, rada kraje, hejtman kraje a kraj-
ský úřad. Krajské zastupitelstvo se volí 
v přímých, rovných a tajných volbách dle 
poměrné metody. Počty členů do zastupi-
telstva kraje nejsou u všech krajů stejné 
(Liberecký má členů 45).
První volby se konaly v roce 2000, druhé 
pak po čtyřletém volebním období, tedy 
v roce 2004. V pořadí třetí volby do zastu-
pitelstva kraje se budou konat v říjnu 2008. 
Nízkou volební účast, která tradičně volby 
do krajských zastupitelstev doprovází, je 
potřeba odbourat. Musíme si uvědomit, 
že nežijeme pouze v obci, ale také v kraji. 
Již zmíněná zákonodárná iniciativa zastu-
pitelů je tak významná, že občané jsou 
za ni v rámci subsidiarity zodpovědní, 
neboť každý žijeme v jednom ze 14 krajů, 
musíme se proto na jeho dění bezpodmí-
nečně účastnit.
Proč jít volit do krajského zastupi-
telstva?

Již osm let existence krajů dokazují 
i letošní podzimní volby do zastupitelstva 
kraje. Termín prezident republiky vyhlá-
sil na 17. a 18. říjen. Od roku 2000 se kraje, 
nebo-li vyšší územně samosprávné celky, 
staly právoplatnou součástí krajského 
uspořádání a zasahují do našeho každo-
denního života. Není to pouze obec, ale 
i kraj, který ovlivňuje každého z nás.

Proč je tedy důležité jít k podzimním 
volbám? O co se kraj stará a jak zasahuje 
do života občanů v regionu?
Školy

 Gymnázia a střední školy spravuje zpra- –
vidla kraj. Před existencí krajů byly zři-
zovateli středních škol okresy, které toto 
vykonávaly v přenesené působnosti od 
státu.
Speciální školy zpravidla spravuje kraj.  –

Sociální zařízení v kraji
Kraj spravuje dětské domovy, domovy 
důchodců, atd. Na kraj přešla většina soci-
álních zařízení na jeho území, které dříve 
spravovaly obce nebo okresní úřady.
Zdravotnictví

 ze státu na kraj přešly nemocnice, léčebny,  –
záchranná služba a odborné léčebné 
ústavy.

Doprava
 zřízena příspěvková organizace Krajská  –
správa silnic Libereckého kraje
kraj je vlastníkem silnic II. a III. třídy –
 kraj přispívá na dopravní obslužnost  –
kraje (autobusy a železnice)

Kultura
na kraj přešly:

 Krajská vědecká knihovna v Liberci –
 Severočeské muzeum v Liberci –
 Oblastní galerie v Liberci  –

Muzeum Českého ráje v Turnově  –
 Vlastivědné muzeum a galerie v České  –
Lípě 

Významná je bezesporu kompetence, 
dle které může zastupitelstvo kraje podat 
návrh zákona do Parlamentu České repub-
liky, čímž má právo a možnost ovlivnit 
dění nejen v regionu, ale přímo v celé 
republice.
Liberecký kraj
Kraj je veřejnoprávní korporace, vlastní 
majetek, příjmy a rozpočet samostatně 
spravovaný zastupitelstvem kraje.

Orgány kraje:
a) zastupitelstvo kraje (45 členů)
b) rada kraje (9 členů)
c) hejtman kraje
d) krajský úřad
Krajský úřad Libereckého kraje 
(organizační struktura – stav k 10. 1. 2008)

Úřad se člení na odbory a samostatná 
oddělení (dále jen odbory), které se mohou 
vnitřně členit na nižší organizační stupně 

– oddělení, příp. úseky.
Útvary na úrovni odborů:

odbor kancelář hejtmana (3)1. 
 odbor vnějších vztahů a zahraniční 2. 
spolupráce (2)
ekonomický odbor (3)3. 
 odbor školství, mládeže, tělovýchovy 4. 
a sportu (7)
 odbor sociálních věcí, bezpečnosti 5. 
a problematiky menšin (4)
odbor dopravy (4)6. 
 odbor kultury, památkové péče a ces-7. 
tovního ruchu (3)
 odbor rozvoje venkova, zemědělství 8. 
a životního prostředí (5) 
odbor zdravotnictví (2)9. 
 odbor legislativní a právní (2)10. 
   odbor územního plánování a staveb-11. 
ního řádu (2)

 odbor informatiky (3)12. 
 správní odbor (3)13. 
  odbor investic a správy nemovitého 14. 
majetku (3)

 odbor kancelář ředitele (5)15. 
 odbor kontroly (2)16. 
 odbor regionálního rozvoje a evrop-17. 
ských projektů(3)
 oddělení interního auditu (0)18. 
oddělení sekretariátu ředitele (0)19. 

Společné úkoly zabezpečované 
odbory:
Obecné působnosti odborů jsou zejména 
tyto:

 Po et zastupitel  dle politických 
stran

22 ODS
6 SSD

7 SOS

10 KS M

U Nisy 362/6
460 01 Liberec I
IČO 64669246
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 vyřizování provozní, ekonomické, per-a) 
sonální a mzdové agendy v působnosti 
odboru
 sestavování rozpočtu za příslušný b) 
odbor, hospodaření s ním podle 
zákonných norem a pravidel daných 
vnitřními předpisy
 příprava a zabezpečování podkladů c) 
pro jednání zastupitelstva, rady kraje, 
výborů a komisí orgánů kraje
 zpracování návrhů interních před-d) 
pisů a právních předpisů kraje, popř. 
součinnost při jejich přípravě v rámci 
odborné působnosti příslušného 
útvaru úřadu
 poskytování informací a podkladů e) 
potřebných pro činnost a rozhodování 
vlastních orgánů kraje, útvarů úřadu, 
státních orgánů a orgánů obcí
 poskytování informací veřejnosti dle f) 
platných právních předpisů
 řízení činnosti příspěvkových organi-g) 
zací zřízených krajem podle resortní 
příslušnosti, zpracování a podání 
návrhů zřizovacích listin a jejich změn 
a majetkových protokolů
 zpracování vyjádření stanovisek týka-h) 
jících se nemovitého majetku svěře-
ného do správy příspěvkových organi-
zací ve své resortní příslušnosti
 příprava návrhů zřízení a zrušení i) 
práva správy nemovitého majetku 
v souvislosti se změnami zřizova-
cích listin pro odbor investic a správy 
nemovitého majetku
 správa majetku zrušené příspěvkové j) 
organizace, kterou měl věcně příslušný 
odbor ve své resortní příslušnosti
 odborné vedení právnických osob k) 
a organizačních složek založených 
nebo zřízených krajem
 výkon státní správy ve vymezených l) 
úsecích s výjimkou věcí, které patří 
do působnosti zvláštních orgánů kraje 
nebo jiných správních orgánů
 vyřizování stížností, oznámení, pod-m) 
nětů a petic v rozsahu své působnosti
 příprava podkladů pro projednání n) 
žádostí občanů zastupitelstvem nebo 
radou kraje
 spolupráce s odborem informatiky na o) 
tvorbě GIS v mezích své působnosti
 správa internetových stránek odborup) 
 poskytování pomoci výborům zastu-q) 
pitelstva a komisím rady kraje a infor-
mací členům rady a zastupitelstva 
kraje
 ochrana svěřeného majetku a materi-r) 
álně technických prostředků, pomů-
cek a údajů podléhajících povinnosti 
mlčenlivosti, jakož i vědecko-technic-
kých a ekonomických informací
 provádění řídící kontroly v rámci s) 
fi nanční kontroly podle zákona č. 
320/2001 Sb.
 spolupráce při provádění veřejno-t) 
správní kontroly v rámci fi nanční kon-
troly podle zákona č. 320/2001 Sb.
 v přenesené působnosti výkon dozoru u) 
nad výkonem samostatné a přenesené 
působnosti obcí podle zvláštního 
zákona
 v oblasti veřejné podpory:v) 

 dodržování pravidel pro poskytování  –
veřejné podpory stanovených záko-

nem č. 215/2004 Sb., o úpravě někte-
rých vztahů v oblasti veřejné podpory 
a o změně zákona o podpoře výzkumu 
a vývoje, a příslušných závazných před-
pisů Evropského společenství, kterými 
se stanoví prováděcí pravidla k článkům 
87 a 88 Smlouvy o založení Evropských 
společenství
 shromažďování a zaznamenávání veške- –
rých informací o poskytnutých veřejných 
podporách a o probíhajících programech 
veřejné podpory v rámci své působnosti, 
a jejich poskytování odboru legislativ-
nímu a právnímu za účelem plnění ozna-
movacích povinností stanovených práv-
ními předpisy
 vedení evidence podpor poskytnutých  –
v rámci své působnosti podle Nařízení 
Komise č. 69/2001 o použití článků 87 
a 88 Smlouvy o ES na podporu de mini-
mis 
 provádění cenové kontroly, ukládání,  –
vybírání pokut za porušení cenových 
předpisů 
 při zjištění porušení cenových předpisů  –
v rámci provedené kontroly
 poskytování aktivní součinnosti při kon- –
trolách příspěvkových organizací kraje 
v rámci své odborné působnosti

Financování kraje
 rozpočet schva- –
luje zastupitelstvo 
kraje (schválený 
rozpočet - SR)
 v průběhu roku  –
dochází k úpra-
vám, např. navý-
šení příjmů o při-
jatou dotaci ze 
státního rozpočtu 
(upravený rozpo-
čet - UR)

Výdaje kraje
 běžné (90%, např.  –
výdaje spojené 
s RK, ZK, KÚLK, 
energie, opravy 
majetku atd.)
 kapitálové (10%,  –
např. investice 
do pozemku, pří-
spěvkové organi-
zace kraje)

E k o n o m i c k á 
charakteristika 
kraje
po roce 1990 

 značný rozvoj  –
malého a střed-
ního podnikání 
zaměřený zejména 
na výrobu pro 
a u t o m o b i l o v ý 
průmysl, staveb-
nictví a služby
 h o s p o d á ř s k ý  –
útlum v odvětvích: 
textilní průmysl, 
některé strojíren-
ské podniky, těžba 
uranu, výrazný 
pokles v zeměděl-
ské výrobě

v 2. pol. 90. let 
 příliv zahraničních fi rem – výroba skla  –
a bižuterie, výroba a zpracování plastů, 
strojírenství, automobilový průmysl 
 v posledních letech výrazně posílila  –
pozice odvětví obchodu a dopravy

Zjevnou výhodou ekonomického 
vývoje v LK je geografi cká poloha, vysoce 
atraktivní území s vysokým přírodním 
potenciálem a kulturně - historickými 
zajímavostmi, které dávají velký prostor 
k prosazení aktivit v rámci cestovního 
ruchu, prosazení terciárního sektoru.

HDP na obyvatele v r. 2004 vykazo-
val 81,5 % průměrné úrovně hrubého 
domácího produktu na obyvatele ČR 
a 57,8 % HDP na obyvatele EU jako celku. 
Liberecký kraj se podílel 3,4% na celkovém 
HDP České republiky. Míra nezaměstna-
nosti činí 6,54 % (rok 2007). 

Věříme, že uvedené informace pomo-
hou Vám ve Vaší práci a podpoří větší 
zájem občanů o dění a rozhodování v Libe-
reckém kraji.

S pozdravem
Jaroslav Hanzlíček

Ředitel Kanceláře SOLK

Volba zdravého
             životního stylu

VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

Mgr. Jana Tomešová
57 VOLTE

Moje cíle ve volebním období 2008 – 2012 v krajských volbách:
 vedení dětí a mládeže k aktivnímu využití volného času• 
 přerozdělení peněz na sport pro aktivní život každého • 
jedince
 výchova dětí a mládeže k odpovědnému vztahu k životnímu • 
prostředí
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Zprávy z obce
O GARÁŽI TAKÉ OMBUDSMAN

Majitelé penzionu Tesanka Petr 
Šťasný a Helena Fridrichová se ve svém 
sporu se sousedem MUDr.Milanem Kvas-
ničkou obrátili také na českého ombuds-
mana. Ten vydal obsáhlé vysvětlení které 
v dopise starostovi naší obce lze shrnout 
do těchto řádek, cituji:

„Na základě posuzování podnětu 
jmenovaných jsem neshledal důvody 
pro zahájení šetření ve smyslu zákona č. 
349/199 Sb. O veřejném ochránci práv, ve 
znění pozdějších předpisů. Proto jsem na 
jejich podání reagoval objasňujícím dopi-
sem.“

Nicméně ombudsman Otakar Motejl 
doporučil naší obci na skutečnost, že by 
měla mít stanovena pravidla pro přijí-
mání a vyřizování petic a stížnosti která 
jsou vyhrazena starostovi obce. Doporu-
čení pochopitelně přijímáme a tato pra-
vidla budou zveřejněna na doporučení 
ombudsmana způsobem umožňujícím 
dálkový přístup.

 
LOUČENSKÁ ŠKOLA DOSTANE 
FASÁDU

Nájemníci v budově bývalé loučen-
ské školy se letos dočkají naplnění slibu, 
který jim byl dán již v roce 1998.

Po posouzení odborníkem bude při-
kročeno k instalaci nové fasády a bude-li 
to situace vyžadovat, bude provedena 
i výměna oken. Obyvatelé tohoto objektu 
se svým dopisem ze 14. dubna t. r. se 
žádostí o provedení těchto prací obrátili 
na Obecní úřad. Neodpustím si malou 
poznámku: kdyby se seznámili se schvá-
lením rozpočtem obce na letošní rok tak 
by tam částku směrovanou na tuto akci 
nalezli. Jistě mi dáte za pravdu, že i Janov 
postupně mění svoji tvář a dřívejší 
pohled na šeď střídá pohled na opravené 
dominanty obce a postupně a to v závi-
losti na možnostech obecního rozpočtu 
se obec pustí do údržby i dalšího obec-
ního majetku.

LEPŠÍ PŘÍSTUP NA LÁVKU
Ačkoli lávka přes Nisu pod janovskou 

Radnicí neboli „přes Nisu od Antošů  
k Antošům“ potřebuje generální opravu 
jako sůl a obec se usilovně snaží – zatím 
marně – na tuto akci sehnat dotaci, tak 
úprava schodů a chodníků od Radnice 
k lávce se změnila k nepoznání.

I malá akce spolyká hodně fi nančních 
prostředků, ale všichni, kdo tuto cestu 
využívají si této změny určitě všimli.

ODMĚNĚNÁ JANOVSKÁ ŠKOLA
Na základě doporučení fi nančního 

výboru odsouhlasili zastupitelé žádost 
ředitelky školy a výsledek převod částky 
171.989,90 do rezervního fondu školy.

ČISTIČKA SE VZBOUŘILA
Naše čistička u sklárny měla problém 

a nečistila jak měla a došlo k úniku škod-

livin do Nisy a tak zřejmě  dostaneme 
určitý „pozdrav.“ Parta kolem obecního 
vodmistra Pavla Škorpila na odstranění 
závady odpracovala hodně času ale dobré 
dílo se podařilo. Janov by si zasloužil už 
proto, že jím protéká hlavní přívod do 
jablonecké přehrady větší pozornosti 
protože vyřešit problém odpadních vod 
je nad naše síly. Ideální řešení: napojení 
janovské kanalizace do jablonecké kana-
lizace v oblastí „ostrého rohu“ a odvést 
tak veškeré odpadní vody do velkokapa-
citní liberecké čističky. 

MIREK SE NEZASTAVÍ
Dnes bychom se chtěli zastavit u janov-
ského občana Mirka KEJZLARA. Ten se 
již několik let stará o úklid a drobnou 
údržbu v Janově s velkým nasazením 
a odpovědností. Je na něho plné spoleh-
nutí a jeho práce je vidět. 

Děkujeme Mirku! 

V TEXTILU SE PRACUJE
Noví majitelé objektu čp. 114 (bývalý 
textil) se pustili do rekonstrukce domu, 
kde by měly vyrůst kvalitní byty. Sou-
částí jejich podnikatelského záměru je 
v prostorách bývalé prodejny uvést do 
provozu informační centrum a tím při-
spět k dobrému jménu obce a rozvoji 
cestovního ruchu. Tento záměr se líbil 
i janovským zastupitelům a dali jeho 
podpoře zelenou.

TOP GUM VRÁCEN DO ÚSTÍ
Právníci zastupující naši obec ve 

sporu „Top Gum“ se činí. Na březno-
vém jednání před vrchním soudem 
zpochybnili žalobu natolik, že vrchní 
soud se závazným doporučením vrátil 
celou záležitost zpět krajskému soudu 

k novému projednání. Jde o čtyři miliony, 
to je dvacet procent obecního rozpočtu 
a ten spor není jednoduchý. Nelze výsle-
dek předvídat ovšem situace není roz-
hodně tak beznadějná jak se u původně 
zažalovaných 12 milionech zdálo.

OBECNÍ POLICIE USTAVENA
Po podpisu veřejnoprávní smlouvy 

mezi Janovem nad Nisou a Bedřichovem 
se záměr realizovat instalování obecní 
policie v Janově a Bedřichově uskutečnil. 
Přes výběrové řízení se podařilo angažo-
vat dva zkušené strážníky, kteří ve dvojici 
budou brázdit janovský a bedřichovský 
katastr ať služebním vozidlem či pěšmo 
s nepravidelnou pracovní dobou a úkolo-
vání velitelem, jímž je janovský starosta.

Strážnici pánové Vratislav LELEK 
a Aleš  FIALA   mají patnáctiletou praxi 
v této funkci u městské policie v Želez-
ném Brodě respektive v Liberci a svoji čin-
nost zahájili symbolicky a sympaticky: 
dozírali v první školní den na bezpečnost 
dětí nastupujících do janovské základky. 
Na jiném místě zveřejňujeme i telefonní 
čísla na oba strážníky ale upozorňujeme, 
že jejich služba není 24 hodin denně 
a v některých akutních případech nemo-
hou nahrazovat státní policii. I když jsou 
strážníci jako Obecní policie Janov nad 
Nisou, budou vykonávat svoji službu i na 
katastru Bedřichova na základě smlouvy 
mezi oběma obcemi a vždy podle potřeb 
a dohody obou starostů. Také náklady 
na zřízení i provoz obecní policie si obě 
obce dělí napůl, napůl se také budou dělit 
o výtěžek z pokut, které strážníci od neu-
kázněnců vyberou. Ale rozhodně jejich 
zadání není v tom, aby udělovali pokuty, 
to přijde jenom v krajních případech. 
Budou mít pravomoc také neukázně-
ným řidičům obotičkovat vozidlo, prostě 
rozhodně si slibujeme, že oba strážnici 
přispějí už tím že jsou preventivně k vět-
šímu dodržování kázně a pořádku v obci 
a zasáhnou vždy tam, kde to bude zapo-
třebí.  Janov nad Nisou a zvláště Bed-
řichov jsou turistickými obcemi, kam 
v zimních a letních měsících přijíždí 
mnoho turistů a návštěvníků krásných 
Jizerek a tak volání po zvýšené bezpeč-
nosti je naprosto oprávněné.

Činnost Obecní policie Janov nad 
Nisou se řídí Směrnicí pro činnost Obecní 
policie která je zveřejněna na webové 
stránce obce.

Přejeme pánům Lelkovi a Tichému 
aby se jim v Janově nad Nisou a v Bedři-
chově dobře sloužilo.

- hk -
OPRAVENÝ CHODNÍK

Určitě si občané povšimli, že byl 
rekonstruován chodník od konečné 
zastávky MHD k samoobsluze což roz-
hodně přispělo ke zkulturnění prostředí 
v tomto místě.  Teď jde jenom o to, aby 
si z chodníku ze zámkové dlažby někteří 
šoféři nedělali parkoviště…  

Obecní včelička Mirek KEJZLAR – i jeho 
mravenčí práce má podíl na tom, že naše 

obec zlepšuje svoji tvář.
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Zprávy z obce
HRABĚTICE: AUTOMATICKY OBS-
LUHOVANÉ PARKOVIŠTĚ V PROVOZU

Návštěvníci Hrabětic si určitě 
povšimli, že se tam udála změna. Na 
základě výběrového řízení se stal novým 
nájemcem kapličky a parkoviště pan  
Josef HANZLOVIč. Obec dlouho vedla 
diskusi o tom, zda tento prostor vypadá 
důstojně, slouží návštěvníkům Jizerek tak 
jak má a zda takto akce je pro obec také 
ekonomicky výhodná. Diskuse nakonec 
vyústila v závěr instalovat na hrabětic-
kém parkovišti automatický parkovací 
systém a vypsat nové výběrové řízení 
na pronájem. Automatický systém byl 
uveden do provozu  v květnu a je čas na 
malé hodnocení. Nový nájemce se na par-
kovišti činí, bylo natřeno ohrazení, lepší 
je péče o povrch parkoviště byť zde je 
a musí být zájem obce prosadit u CHKO 
změnu jejího přesvědčení o tom, že zpev-
něná plocha tam být nesmí. Zatravňovací 
panely by byly ideálem, ale nesmíme. 
Ochrana přírody je důležitá, ale dnes už 
nejezdí ani na Hrabětice auta, ze kterých 
unikají decilitry oleje při parkování. A tak 
zjara a zpodzimu turista zaparkuje, vleze 
do gumáků aby se bahnem dostal na sil-
nici, tam se přezuje a hurá do Jizerek. No 
to by se v Alpách nasmáli! Chloubou je 
i osazení kapličky původními hodinami, 
prostě nové koště začalo dobře mést.

A ekonomika? Obec získá za kapličku 
od nového nájemce totéž co od starého. 
Ale za tři měsíce automatické závory 
přiteklo do obecní pokladny již jednou 
tolik, co za starých časů za celý rok! Shr-
nuto: je to další maličkost, která – zdá se 

– se nám povedla a máme z toho radost. 
A aniž bychom chtěli cokoli zakřiknout, 
novému nájemci panu Hanzlovičovi se 
sluší poděkovat. Činím to dobrovolně 
a rád.   - hk -

ZÁLIV U HOTELU PRAHA
Vjezd do naší obce, první dojem 

návštěvníků, na tom musíme ještě zapra-
covat. Během pár dnů začneme realizo-
vat první etapu úpravy této části obce. 
Naproti hotelu bude vybudována auto-
busová zastávka a záliv pro autobusy 
MHD což toto místo výrazně zkulturní. 
V další fázi počítáme s opravou bývalé 
vozovny a dokončením úprav celého 
prostoru okolo ní. Janov na své tváři 
turistické obce musí pracovat a i drobné 
kroky jsou kroky a vše záleží na tom, 
jak se bude obci ekonomicky dařit a jak 
budeme úspěšní při žádání o dotace.

ZÍSKALI JSME DOTACI NA 
KANALIZACI A VODU

Na základě získané dotace proběhlo 
výběrové řízení na další etapu akce Vodo-
vod a kanalizace Janov nad Nisou. Hod-
notící komise vybírala ze sedmi zájemců 
o provedení této akce, dva zájemci byli 
pro nesplnění podmínek výběrového 
řízení vyřazeni. Vítězem se stala fi rma 

REGAS Liberec s.r.o., jehož nabídka byla 
podle hodnotících kritérií vyhodnocena 
jako ekonomicky nejvýhodnější.

ŠKOLA DOSTANE ZATEPLOVACÍ 
KABÁT

Dobrá zpráva pro obec. Další kladné 
vyřízení žádosti o dotaci znamená, že 
janovská škola se dočká zateplení. Papí-
rování kolem dotací není jednoduchá 
záležitost a mnohdy trvá déle než akce 
sama, bohužel. Se spuštěním této akce se 
počítá v příštím roce.

TRISTNÍ SITUACE U PLATEB ZA 
ODPADY

Janovský občan by měl vědět, že 
nakládání s odpady není v žádném pří-
padě levnou záležitostí. Obecní rozpočet 
na přímých výdajích to stojí bezmála 1 
milion ročně, z toho zhruba polovinu to 
kryjí poplatky stanovené obecní vyhláš-
kou které  mají platit občané a instituce 
v obci. Ačkoli obec zajišťuje podmínky 
pro třídění odpadu a snaží se stále zlep-
šovat možnosti aby občan neměl  problém 

„kam s ním?“, tak kázeň v poplatcích za 
komunální odpad je tristní. Obec eviduje 
dluh ve výši 491.922 Kč !! Tedy naši obecní 
neplatiči dluží částku, odpovídající prak-
ticky jednomu celému roku. Tato situace 
je neúnosná a zastupitelstvo se tímto pro-
blémem již musí zabývat s daleko větší 
razancí než doposud. Jak k tomu přijdou 
poctivci co pravidelně platí, když je mezi 
námi tolik nepoctivců co své spoluobčany 
tímto okrádají. A o tom, že třeba po roz-
místění tří klecí na odpadové pytle hned 
jednu někdo ukradl, to svědčí o kultuře 
národa, který má směrem k druhým jinak 
neustále plná ústa kritiky. Bohužel, jsme 
asi takoví.

Co tedy zbývá?  Zveřejnění a důsledné 
vymáhání obecními prostředky Zákon 

JANOVANÉ PŘIBÝVAJÍ
Ke konci minulého roku žilo v Janově 
1239 obyvatel s trvalým pobytem. Rok se 
sešel s rokem a je nás o něco více – 1253 
obyvatel. Pohyb obyvatel je docela velký, 
lidé se do Janova stěhují ale na druhou 
stranu také odcházejí. O janovské občany 
se také stará Sbor pro občanské záleži-
tosti, organizuje vítání občánků, chodí 
blahopřát našim starším spoluobčanům 
a to vše pod dirigentskou taktovkou 
zastupitelky Marie Blahoutové.

2009 2010 2011

Daňové příjmy 12.124        13.337 14.670
Nedaňové příjmy 2.485            2.733 3.007
Kapitálové příjmy 2.000            2.200 2.420
Vlastní příjmy celkem 16.609       18.270 20.097
Dotace 426                468 515
Příjmy celkem 17.035       18.738 20.612
Provozní výdaje 16.016        17.618 19.379
Kapitálové výdaje 2.000            1.120 1.232
Výdaje celkem 18.016        18.738 20.611
Použití prostředků minulých let 981                      -1 -1

KOLEM OBECNÍCH FINANCÍ
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce za rok 2007 a hospodaření příspěv-

kové organizace janovská škola a pochopitelně i zprávu o výsledku přezkoumání hospo-
daření obce ze strany nadřízeného orgánu.

Na základě doporučení fi nančního výboru zastupitelstvo schválilo navýšení pří-
spěvku na budování kanalizační přípojky ze stávajících 200 Kč za metr o 50 procent .

Jak vypadá rozpočtový výhled obce na léta 2008 – 2011 (údaje v tabulce jsou v tis.Kč):

neumožňuje, protože český Zákon v tomto 
směru spíše chrání pod rouškou ochrany 
osobnosti a lidských práv nepoctivce, zlo-
děje a ty, kteří by ve slušném státě patřili 
veřejně na pranýř. Jako za Václava IV. 
blahé paměti – do koše a do přehrady !

Zastupitelé to prostě takto nechat 
nemohou. Nemohou strkat hlavu do 
písku před problémem, kdy trestáme ty 
slušné a poctivé na úkor těch druhých. 
Zkusíme zřejmě exekutora, což je sice 
krajní mez ale jiná cesta asi není. Ale je 
to cesta drahá a zkušenost jiných a mno-
hých říká, že to přijde na více peněz než 
je samotný dluh. Ale je to rozhodně 
vůči občanům poctivější.  Každopádně 
by si to zastupitelé měli vzít za své a už 
konečně pro to něco konkrétně udělat. 
Všechny dostupné prostředky formou 
výzev, urgencí a upomínek se tu zjevně 
míjí účinkem. Zákon na naší straně není, 
ale pokud to s těmi poctivými Janováky 
budeme myslet poctivě, musíme prostě 
něco udělat a jít až na hranici možného, 
třeba ten poplatek zrušit a poctivě obča-
nům říci, že místo toho třeba přestaneme 
pluhovat nebo svítit ve stávajícím roz-
sahu. Ale to by zase zavánělo kolektivní 
vinou a ta by neměla zvláště v našem 
regionu najít živnou půdu. Ale vyřešit se 
to musí!    - hk -
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Názory 

Na plese byla zima 
 Kdy jste naposledy byli ve sportovním  –
areálu Janovská sokolovna, když tvr-
díte, že rozdíl stavu současného a za 
pana Sasky není příliš viditelný? Jelikož 
znám odpověď, v příloze jsou fotografi e 
předchozího a stávajícího stavu. 
 Kdo jste viděli účetnictví TJ Sokol, že  –
jej můžete porovnávat s účetnictvím 
Janovská o.p.s.? I když já tu možnost 
neměl, mohu s jistotou prohlásit, že TJ 
Sokol za pana Sasky systematicky igno-
roval všechna povinná školení BP, PO, 
TZ, sokolovna neměla žádné povinné 
revize (což jsou částky, které ročně dosa-
hují desetitisíců) a zaměstnával na černo. 
Svým článkem tedy stavíte gloriolu 
okolo člověka, který dělal daňové úniky 
a přehlížením veškerých předpisů ohro-
žoval zdraví občanů obce. 
 Kdo z vás (kromě paní ředitelky) byl  –
na zmíněném plese, aby mohl posoudit, 
jaká byla zima? 
Čistě technicky je rozdíl mezi „na plese 

byla zima“ a „na plese mi byla zima“. Tep-
lota odpovídala dohodnutým smluvním 
podmínkám a riziko návštěvnosti nese 
pořadatel (když je na plese 300 lidí, jsou 
stížnosti na přetopení, když je na plese 80 
lidí, je jim logicky chladněji). Jelikož má 
ale Janovská o.p.s. jako základní fi losofi i 
spokojenost zákazníka, sami jsme uznali, 
že teplota nebyla ideální a pořadateli jsme 
se omluvili. 

 Souhlasím s nutností výměny topení.  –
Jenže kompletní rekonstrukce (a jiná než 
kompletní není technologicky možná) je 
projektována na téměř 2.000.000 korun 
a není možná bez zateplení objektu za 
dalších 7.000.000 korun, tj. podle ener-
getického auditu návratnost 60 let (a to 
jsme přeskočili onen devíti milionový 
investiční problém). Navíc, na nové 
topení nikoho na ubytovnu nenalákáme, 
na příjemné prostředí ano. A bez uby-
tovny bude provoz samotné haly vyža-
dovat ročně minimálně o 200.000 více 

obecních dotací. Na ubytovnu z evrop-
ských zdrojů peníze nelze získat, na 
topení ano. Jsou to provozní věci, o kte-
rých nemůžete vědět, ale pokud nevím, 
nekritizuji. 
 Mzdové prostředky na provoz nejen  –
sportovního reálu Janovská sokolovna, 
ale i Janovská o.p.s. včetně dohod o pro-
vedení práce se konstantně pohybují 
mezi 250.000 a 300.000 a v článku uve-
dená částka třičtvrtě milionu tak již 
přesahuje rámec omylu. Uvedené částky 
jsou navíc tvz. superhrubá mzda, z níž 
více než polovinu nemají zaměstnanci 
Janovská o.p.s, ale stát. Za dobu exis-
tence se průměrná mzda v ČR zvedla 
o téměř 20%, v Janovská o.p.s. o 0%. Para-
doxem je, že po daňové reformě (reali-
zované stranou, kterou zastupuje pan 
místostarosta, skutečný autor článku 
pan Kordač či pan poslanec Ježek), na 
níž měli všichni vydělat, se čistá mzda 
zaměstnanců Janovská o.p.s. snížila 
o několik stokorun. 
 Za kritikou návštěvy pana poslance  –
Ježka si stojím (natolik, že jsem zmíněný 
článek v Janovském echu podepsal) 
a v normální demokratické společnosti 
to nemůže mít nic společného s poskyt-
nutím jakékoliv dotace. Dotace jsou 
poskytovány z veřejných rozpočtů, ty 
tvoří peníze „nás všech pro potřeby nás 
všech“. Vaším článkem děláte obhájce 

„ksiftologii“, která byla shodou okol-
ností ve vašem časopise v minulém čísle 
kritizována. Janovská o.p.s. podávala 
a podává projekty do strukturálních 
fondů EU a pokud víte, že kdokoliv 
může rozhodování o přidělení dotace 
ovlivnit (navíc kvůli osobní zášti), je vaší 
zákonnou povinností upozornit orgány 
činné v trestním řízení pro podezření 
na porušování zákona, neboť jinak se 
porušování sami dopouštíte. 

Hospodaření janovské OPS,
Změna v čele TJ Sokol Janov 

 Společnost, kterou obec Janov nad  –
Nisou založila, se nejmenuje OPS (o.p.s. 
je označení právní formy), ale Janovská 
o.p.s., kde Janovská není jen označením 
místa určení, ale i ofi ciálním a u kraj-
ského soudu registrovaným názvem. 
 V žádném předloženém projektu do  –
operačních programů EU není částka 17 
milionů korun, TJ Sokol žádal v loňském 
roce v OPŽP ve spolupráci s Janovská 
o.p.s. o částku kolem 7 milionů korun, 
Janovská o.p.s. žádá v současné době 
v rámci ROP NUTS II Severovýchod 
o částku kolem 28 milionů korun 

Poslední dva příklady uvádím jen pro 
ilustraci informační hodnoty ofi ciálního 
radničního zpravodaje. Znovu připomí-
nám, že i když jsou výše uvedené řádky 
adresovány vám, vím, že je jejich autorem 
někdo jiný. Jsem hluboce přesvědčen, že 

každý má právo na svůj názor, ale měl by 
mít zároveň odvahu se pod něj podepsat 
a nést následně důsledky. 

Volím tuto formu protestu proti 
článkům o Janovská o.p.s., protože sám 
nemám zájem o vzájemné si přeposí-
lání názorů přes tisk, zvláště když není 
jisté, kdy je možné své právo na odpověď 
vůbec uplatnit. 

Poslední připomínku si dovolím jako 
občan obce, z jehož daní je radniční zpra-
vodaj de facto také fi nancován. V pří-
lohách přikládám i část letáku, který se 
v roce 2005 objevil pravděpodobně i ve 
vašich schránkách. Musím s politováním 
konstatovat, že mě mrzí zjištění, že po 
vypuštění informací o souložení je kvalita 
článků (nejen) o Janovská o.p.s. v tomto 
letáku a v ofi ciálním radničním zpravo-
daji podobná. Jde sice pouze o můj názor, 
ale myslím, že jako člověka, který se práci 
v médiích a s médii (včetně mediálních 
školení pro například zaměstnance KB 
Praha) 15 let zabývá, dosti fundovaný. 

Vážení členové redakční rady, velmi si 
vážím naší dosavadní spolupráce s vámi 
jako zastupiteli a věřím, že tento dopis 
pomůže odstranit případné nedostatky 
tak, aby mohla stejná spolupráce fungo-
vat v této rovině. 
Hezký den 
David Jelínek 
ředitel Janovská o.p.s. 
sportovní areál Janovská sokolovna 

Vážení členové redakční rady,
jsem nucen reagovat na emotivně 
vyhrocený kritický dopis ředitele 
Janovská o.p.s., který vám, členům 
redakční rady autor David Jelínek 
adresoval. Protože se z větší části 
pojednává o článku „Na plese 
byla zima“, na kterém jsem se 
spolupodílel, musím uvést některé 
věci na správnou míru.

Článek ve zpravodaji „Na plese byla 
zima“ obsahově napsaly dvě účastnice 
plesu, které nechtějí být veřejně jmeno-
vány v souladu s tiskovým zákonem 
a požádaly mne, abych jejich dílko, nikoli 
obsahově, ale stylisticky upravil. Iden-
tita obou autorek je J.Hrabákovi a mně 
známa. Předně musím konstatovat, že 
rozhodně nepatřím k těm, kteří by se 
pod svůj text nepodepsali. Pokud připo-
menu své působení v Kurýru, zpravodaji 
radničním či zpravodaji ODS, musí i mí 
nepřátelé potvrdit, že jsem se s názory 
netajil, za své názory jsem se nikdy 
nestyděl a mnozí se na mne zlobí ještě 
dnes. Připojit se k autorství nejen v onom 
článku je pro mne normální, protože 
jsem, jako šéfredaktor Kurýra nesl odpo-
vědnost a nejsem ustrašený. Pokud bych 
byl autorem textu, pak by mi připojení 

Vážení členové redakční rady, 

reaguji na poslední vydání obecního 
zpravodaje a budu rád, pokud tento 
dopis dočtete do konce, i když se 
vám může zdát dlouhý. Jeho délku 
neovlivňuje množství mého volného 
času, ale chyb, které se ve třech člán-
cích o Janovská o.p.s. objevily a které 
poškozují nejen nás, ale paradoxně 
i vás jako zastupitele obce. 

Dopis adresuji vám, jelikož dva ze 
tří zmíněných článků nejsou pode-
psané a pak podle novinářských pra-
videl (a slov pana místostarosty) za 
text odpovídá redakční rada. Výtky 
tedy adresuji vám, i když vím, že 
neprávem. 

pokračování na straně 9
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Ochrana přírody BY MĚLA 
mít hlavu a patu.

Reaguji na pobídnutí vašeho Zpravo-
daje k CHKO. Musím říct, že ochrana 
přírody se mi jeví jako nejednoznačná 
záležitost.  

Na jednu stranu rozumím tomu, že 
se musí stanovit určité mantinely, aby 
zůstala příroda zachovaná pro další 
generace a aby nám na úbočích hor 
nevyrostly paneláky. Na druhou stranu 
nechápu, že nám „chráněnka“ nechce 
dovolit zpevnění plochy pod parkoviš-
těm, byť jen zatravňovacími tvárnicemi 
a tvrdošíjně trvá na tom, aby se parko-
valo v blátě. Nevím proč mají ochranáři 
hovořit do architektury detailně. Já bych 
byl proto, aby v daném území měli archi-
tekti určité limity jasně a precizně určené 
a zbytek bych nechal na jejich erudova-
nosti. Vím o případech, kdy CHKO vadí, 
že má někdo dům s jídelnou situovanou 
v půlkulatém rohu. Je to módní záleži-
tost a pro obyvatele domu to může být 
velice příjemné místo. Jenže rozhodnutí 
u mého téměř souseda bylo takové, že 
tento kulatý roh mohl být otočen do 
stráně a nikoliv na stranu, kde by oby-
vatelé domu měli krásný výhled na obec. 
Nezdá se mi, že by to tolik hyzdilo zasta-

nými poplatky investují zajímavé peníze 
– a ty jsou pak každoročně vidět v terénu. 
U nás se ochránci postaví proti výstavbě 
a postižení občané trpí. Zvláště u výstavby 
silnic a dálnic či městských obchvatů je ta 
situace tristní až alarmující. Ekologická 
organizace se členy naverbovanými z celé 
republiky obstrukcemi zdrží výstavbu 
obchvatu a obyvatelé z dané lokality trpí 
nadměrným hlukem, zápachem a poško-
zováním jejich životního prostředí. No 
to je vskutku k zbláznění. Musím říci, 
že ekologické aktivisty nechápu, nevím 
komu pomáhá, když vylezou na komín 
nebo strom. Normální člověk musí chodit 
do práce aby se uživil, jinému stačí biva-
kovat na komíně a pozvat televizi…

Nemám jednoduše rád partyzánské 
akce v dobách míru. Vše má mít jasná 
pravidla založená na konsensu, rozumu 
a většinovém názoru. To je základ demo-
kracie a tento princip má fungovat i v této 
oblasti. Nechci zabíhat příliš do podrob-
ností, ale  ono to s tím souvisí. Nedávno 
mi kamarád vyprávěl, jak památkáři chrá-
nili objekt tak, že žádný investor nemohl 
přísné požadavky dodržet a objekt nako-
nec dospěl do demoličního stavu. To je 
příklad přehnané ochrany a je jedno zda 
slohu či místní architektury nebo přírody. 
A tak bych to uzavřel apelem na zdravý 
rozum, který je nejlepším rádcem.

Jaroslav Hrabák

podpisu učinilo radost, protože obsa-
hově s mnohým ze sděleného souhlasím. 
Nicméně tomu tak není a obě dámy jsou 
ochotny přísahat, že na plese opravdu 
zima byla a že si účastníci chodili v prů-
běhu večera do šatny pro kabáty. Tedy ne 
jednotlivec, ale skupina lidí hartusila na 
neschopnost topiče, který vždy shodil 
pár lopat koksu do sklepa a pak je šel 
následně přiložit do kotle. Já jsem tam 
nebyl, ošizen o tuto estrádu jsem si seděl 
doma v teple odkázán, abych tomu věřil. 
Ochotu uvěřit ve mě vzbuzuje především 
sám ředitel o.p.s. David Jelínek, který se 
za zimu na sále pořadatelům omluvil 
a tak jistě věděl za co.

Velice se mne pobouřilo srovnání 
článku, který vyjadřuje určitý názor 
s oním pamfl etem, jehož dehonestující 
obsah byl žurnalistickou fekálií a nic na 
tom nemění fakt, že se některé názory 
v mnohém blíží a s něčím bych snad 
i souhlasil. Možná by pomohlo, kdyby 
pan Jelínek svou stížnost psal ve stavu 
menšího rozrušení a lépe volil obsah 
svých slov. Chápu, že není zvyklý být 
terčem kritiky, protože byl vždy jejím 
autorem, ale takovéto srovnání velice 
důrazně odmítám. 

Pokud se jedná o další obsah článku, 
který D. Jelínek tak usilovně kritizuje, 

pak musím říci, že pro běžného návštěv-
níka sokolovny, který neuvidí ubytovnu, 
je ten rozdíl oproti minulosti skutečně 
nepříliš viditelný. Za sebe mohu říci, že 
vzhledem k výši příspěvku obce bych 
čekal okolí budovy v lepším stavu, pro-
tože takové úpravy jsou v řádech tisíců. 
Ale to je moje připomínka a proto nebyla 
obsahem článku. Ředitel společnosti 
D. Jelínek písemně a veřejně tvrdí, že 
se Jaroslav Saska dopouštěl trestných 
činů - daňových úniků a ohrožení zdraví 
obyvatelstva. Proto jej se vší vážností 
vyzývám, aby podal trestní oznámení 
a splnil svojí zákonnou povinnost, pro-
tože se jinak dopustí buď trestného činu 
pomluvy nebo spolupachatelství. 

Co se týče informací o mzdových nákla-
dech, pak byl pouze použit fakt, vyplý-
vající z výročních zpráv, které si jedna 
z autorek přečetla na stránkách Janovská 
o.p.s. V textu článku je tvrzení, že za dobu 
existence společnosti od roku 2004 po 
současnost (2008) vyšplhaly tyto náklady 
na 3/4 milionu a pan Jelínek to označil za 
tvrzení přesahující rámec omylu (tedy lež), 
avšak sám dodává, že tyto náklady činí 
250 – 300 tis. ročně. Pokud dobře počítám, 
pak za 3 roky existence to činí 750 - 900 
tis. Autorka se tedy drží spodní hranice 
přiznaných mzdových nákladů a pou-
žila pro výpočet poměrně jednoduchý 
matematický úkon. U ředitele společnosti 
bych předpokládal schopnost jednodu-
chého součtu několika cifer a jistě by došel 
k podobnému výsledku. 

Názory 
pokračování ze strany 8

V článku byla též připomenuta Jelín-
kova kritika návštěvy poslance Ježka. 
K tomu se připojuji a nejsem sám kdo 
nevidí tuto kritiku jako projev pronika-
vého či předvídavého ducha.Odmítám 
domněnku, že by Libor Ježek lobboval 
v prospěch či neprospěch žádostí o dotace 
a rozhodně netvrdím, že by poslanec 
mohl nějak ovlivnit získání dotace 
zvláště, když je zažádáno o prostředky 
z fondů EU. Souhlasím s pisatelem, že 
návštěva poslance nemůže mít žádnou 
přímou souvislost se získáním dotace. 
Souhlasím i s přáním autorek článku, 
aby byl pan ředitel v honu na evropské 
peníze úspěšný a budu se společně s ním 
těšit na výsledek. Snad jen na okraj bych 
v obecné rovině dodal, že k cíli vede vždy 
několik cest a jen hlupák si některé dveře 
zavře z egoistických důvodů a okrade se 
o cenné praktické rady. 

I já bych chtěl závěrem připome-
nout, že někdejší šéfredaktor Janovského 
Echa nás častoval za obecní prostředky 
svými názory při rádoby humorném 
glosování dění v obci a často se s chutí 
pouštěl do kritiky. Že zrovna fundovaný 
profesionál s 15letou praxí kritiku neu-
nese je pro mne obtížně pochopitelné 
a vysvětlitelné je snad jen přemírou jeho 
osobitosti. Možná by se v tomto mohl 
potrénovat vedle školení zaměstnanců 
KB dokonce až z Prahy. Tolik k článku 
i ke vznesené kritice. 

Hezký den přeje s chutí podepsaný
Vladimír Kordač

věnou stráň. Nicméně CHKO je instituce 
se kterou lze o podmínkách výstavby 
jednat byt bych uvítal, kdyby CHKO byla 
důslednější, kontinuální a transparentní. 

Máme v Janově takovou garážovou 
aféru a skončilo to až v televizi. Jednomu 
byl povolena garáž, soused se s protesty 
odvolal. Normální. Ministerstvo nařídilo 
nové řízení a limitovalo rozměr té garáže. 
CHKO příkaz splnilo přičemž z mě nezná-
mých důvodů ministerstvem doporučený 
rozměr – kopírující prakticky již jednou 
souhlasné stanovisko CHKO, nyní chrá-
něnka zřejmě v duchu jsme papežštější 
než papež upravila na polovinu rozměru 
původní jí schváleného a ministerstvem 
nezrušeného  Nové řízení, nové projekty, 
vše stojí úřady i stavebníka peníze ale 
budiž, demokracie je drahá a občan má se 
svým názorem právo se prosazovat jenom 
proto, že v pondělí mi nevadí rozměr 4x5 – 
razítko BUM, přijde čtvrtek a ouha, žádné 
4x5 ale 3x6 a zase razítko a BUM. Ještě že 
nic nestavím…

S kým však nalézt společnou řeč je 
téměř nemožné, to jsou různé skupiny 
ekoaktivistů či někdy ekoteroristů. 

Často uvádím své poznatky z Alp, 
kam často jezdím. Je naprosto přirozené, 
že jsou tam silnice až na vrcholky, par-
koviště, kamenné stánky s občerstvením. 
Vše kypí životem, prochází tam průvody 
návštěvníků, ale příroda zůstává uchrá-
něna a do její ochrany návštěvníci růz-
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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.

Názory, Inzerce 

Pane starosto, chtěl bych vás 
pochválit za to, co pro obec děláte. 
Musím vám říct, že Janov je prostě 
líbezný!

Po dlouhých letech jsem opět zavítal 
do Janova, kde jsem byl naposledy před 
asi 14 lety pracovně na jedné rekreační 
chatě. Vesnice mi tehdy připadala velmi 
zanedbaná a všechno takové omšelé. 
Teď jsem tu byl týden v roli rekreanta 
a opravdu mile mne to tu překvapilo. Pře-
devším silnička procházkou od prodejny 
nahoru pod Severák. Tam je to opravdu 
pěkné, hlavně Dřevona, Heidi a ta zvo-
nička nahoře na křižovatce, ta je opravdu 
teď moc pěkná a udělat tam občerstvení 
byl výborný nápad. Došli jsme až na Krá-
lovku a pak pěšinou zpátky do Janova 
a musím říct, že vám závidím prostředí, 
ve kterém můžete bydlet. Samozřejmě 
přírodu, ale také stavebně je tu obrovská 
změna oproti zažité vzpomínce. Chtěl 
bych hlavně pochválit zastávky, ty zapa-
dají do horského rázu a chatičky i domky 
pěkně upravené a všude hodně zeleně. 
Jedinou vadou je při příjezdu ta plechová 
bouda naproti té nově natřené hospodě. 

Petr Reinhart
Dolní Čermná 238

561 53

Obec Janov nad Nisou

Pochvala od pana Reinharta nás 
potěšila. A vada o které píše? Ta se již 
začíná řešit. V nejbližší době započne 
výstavba „zálivu a autobusové zastávky“ 
naproti hotelu Praha jako první etapa 
úpravy. V té další se počítá s opravou 
původní vozovny a úprava exteriéru tak, 
aby vjezd do Janova byl opravdu pěkný 
a každého návštěvníka upoutal. Opra-
vené dominanty obce Radnice i kostel 
tak ještě více vyniknou. Zastupitelé si 
uvědomují starou pravdu, první dojem je 
nejsilnější!

- hk -

Přispějte do katalogu
Informační centrum v Jablonci nad Nisou připravuje již 6. vydání 

velmi žádaného katalogu sklářství. Prosíme všechny výrobce skla 
a bižuterie, aby pomohli vytvořit ucelenou databázi a využili možnost 
této prezentace. Bližší informace získáte na Informačním centru 
v Jablonci nad Nisou, Mírové náměstí 19 (budova radnice), nebo na 
tel.: 483 357 335-7, popř. herkommerova@jablonec.com, formulář 
ke stažení naleznete na stránkách www.mestojablonec.cz. Katalogy 
jsou volně k dispozici v Informačním centru v Jablonci n. N., dále se 
jimi prezentujeme nejen na tuzemských, ale i zahraničních veletrzích 
cestovního ruchu, kde se těší velké oblibě.

Uzávěrka katalogu je 22. 10. 2008!
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Nařízení 
Státní veterinární správy

Různé 

Státní veterinární správa jako orgán pří-
slušný podle § 48 odst. l písm. c) zákona č. 
166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 
některých souvisejících zákonů (veteri-
nární zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
nařizuje podle § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 
3 veterinárního zákona, v souladu s § 12 
vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro 
předcházení a zdolávání nákaz a nemocí 
přenosných ze zvířat na člověka, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s naříze-
ním Komise (ES) č. 1266/2007 o provádě-
cích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/
ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru 
a omezení přesunů některých zvířat vníma-
vých druhů ve vztahu ke katarální horečce, 
ve znění pozdějších předpisů

Mimořádná veterinární opatření: 
Článek I.

Dnem 20. 8. 2008 se chovatelům skotu, 
ovcí a koz starších 3 měsíců chovaných jako 
hospodářská zvířata nařizuje povinné nou-
zové očkování proti viru katarální horečky 
ovcí sérotypu 8 za těchto podmínek a poža-
davků:
1)  K očkování a přeočkování musí být pou-

žita pouze inaktivovaná vakcína určená 
k očkování proti katarální horečce ovcí 
vyvolané virem katarální horečky ovcí 
sérotyp 8 - ZULVAC® 8 Bovis pro skot 
a ZULVAC® 8 Ovis pro ovce a kozy (dále 
jen „očkovací látka“).

2)  Očkování zvířat musí být provedeno 
nejpozději do 14. září 2008. Přeočkování 
zvířat musí být provedeno ve lhůtě sta-
novené výrobcem očkovací látky. Očko-
vání zvířat, která po 14 září 2008 dosáh-
nou stáří 3 měsíců může být provedeno 
společně s přeočkováním již očkovaných 
zvířat na hospodářství.

3)  Zabezpečit provedení povinného očko-
vání a přeočkování soukromým veteri-
nárním lékařem.

4)  U mláďat narozených od očkovaných 
matek zajistit neprodlené vedení evi-
dence těchto mláďat po dobu 90 dnů 
od jejich narození. V případě přemís-
tění těchto mláďat na jiné hospodářství 
informovat písemně chovatele - příjemce 
o skutečnosti, že zvířata pocházejí od 
očkovaných matek.

5)  V případě přemístění očkovaných zvířat 
na jiné hospodářství informovat chova-
tele -příjemce o skutečnosti, že jsou zví-
řata očkována očkovací látkou a předat 
mu písemné údaje o datu provedeného 
očkováni a názvu očkovací látky.

6)  Podmínky a požadavky tohoto článku 
neplatí pro chovatele skotu, ovcí a koz 
starších 3 měsíců chovaných jako hospo-
dářská zvířata, která byla očkována a pře-
očkována v souladu s nařízením Státní 
veterinární správy o mimořádných vete-

rinárních opatření č.j. RED/746/2008 ze 
dne 28. 4. 2008.

Článek II.
Soukromým veterinárním lékařům pro-

vádějícím povinné očkování a přeočkování 
proti viru katarální horečky ovcí sérotypu 
8 se stanoví tyto podmínky a požadavky:
1)  Soukromý veterinární lékař obdrží 

očkovací látku po uzavření smlouvy 
o provedení odborné veterinární čin-
nosti s příslušnou krajskou veterinární 
správou nebo Městskou veterinární 
správou v Praze (dále jen „KVS“), které 
v souladu s ustanovením § 61 odstavec 
l písm. a) veterinárního zákona ozná-
mil zahájení činnosti. Minimálními 
obsahovými náležitostmi této smlouvy 
musí být počet odebraných dávek očko-
vací látky a balení očkovací látky pro 
jednotlivé druhy zvířat, pevná cena za 
očkování, lhůta, ve které soukromý vete-
rinární lékař musí KVS vrátit nepouži-
tou očkovací látku, záruka soukromého 
veterinárního lékaře za řádné zacházení 
s očkovací látkou v souladu s příbalovým 
letákem výrobce očkovací látky a sankce 
za nedodržení ustanovení smlouvy.

2)  Provést očkování a přeočkování v sou-
ladu s příbalovým letákem výrobce 
očkovací látky. Očkovaná zvířata musí 
být v den očkování klinicky zdravá.

3)  O provedeném očkování a přeočkování 
učinit záznam do evidence chovatele na 
hospodářství s uvedením počtu očkova-
ných zvířat, identifi kačních čísel zvířat, 
data očkování a přeočkování a názvu 
očkovací látky.

4)  V případě očkování skotu učinit záznam 
do průvodního listu skotu, kde uvede 
datum očkování a přeočkování a název 
očkovací látky ve formátu VacBT-datum 
očkování.

5)  Předložit KVS nejpozději do 14 dnů od 
provedení očkování nebo přeočkování 
chovatelem odsouhlasené a podepsané 
potvrzení.

Článek III.
1)  Chovateli, který přijal očkovaná zvířata, 

se nařizuje provést písemný záznam do 
vlastní evidence s uvedením počtu očko-
vaných zvířat, identifi kačních čísel zvířat, 
data očkování a přeočkování a názvu 
očkovací látky.

2)  Chovatel – příjemce mláďat narozených 
od očkovaných matek zajistí neprodlené 
vedení evidence těchto mláďat po dobu 
90 dnů od jejich narození. V případě 
přemístění těchto mláďat na jiné hospo-
dářství informuje chovatel písemně cho-
vatele - příjemce o skutečnosti, že zvířata 
pocházejí od očkovaných matek.

Článek IV.
Chovatelům očkovaných zvířat se naři-

zuje v případě úhynu očkovaného zvířete, 
zmetání a/nebo zjištění klinických pří-
znaků infekčního onemocnění do 7 dnů 
po datu očkování zvířat oznámit nepro-
dleně tuto skutečnost místně příslušné 
KVS, která provede epizootologické šetření 

s případným odběrem vzorků pro labora-
torní vyšetření. Podání učiní písemně nebo 
ústně do protokolu anebo v elektronické 
podobě podepsané zaručeným elektronic-
kým podpisem.
Článek V.

KVS může na základě písemné žádosti 
chovatele po posouzení rizik a vyhodno-
cení situace povolit výjimku z nařízeného 
povinného nouzového očkování v těchto 
případech:

 jedná se o býky, kteří budou nejpozději  –
31. 12. 2008 poraženi na jatkách,
 jedná se o skot, ovce a kozy starší 3 měsíců  –
chovaných jako hospodářská zvířata, kteří 
budou nejpozději 31. 12. 2008 vyvezeni do 
třetí země,
 jedná se o skot, ovce a kozy starší 3 měsíců  –
chovaných jako hospodářská zvířata cho-
vané v uzavřeném pásmu zřízeném KVS 
v důsledku katarální horečky ovcí, kteří 
jsou určeni k obchodování s jinými člen-
skými státy nejpozději do 31. 12. 2008,
 jedná se skot, ovce a kozy starší 3 měsíců  –
chovaných jako hospodářská zvířata cho-
vané mimo uzavřené pásmo zřízené KVS 
v důsledku katarální horečky ovcí, kteří 
jsou určeni k obchodování s jinými člen-
skými státy nejpozději do 31. 12. 2008,
 jedná se o plemenné býky na schválených  –
inseminačních stanicích, jejichž sperma je 
určené k obchodování s jinými členskými 
státy nebo k vývozu do třetích zemí 
a býčků do odchoven plemenných býků,
 z vážných organizačních důvodů nelze  –
provést očkování v měsících srpen až 
říjen 2008

Článek VI.
Státní veterinární správa může na 

základě písemné žádosti chovatele po 
posouzení rizik a vyhodnocení situace 
povolit výjimku z nařízeného povinného 
nouzového očkování v ostatních případech 
neuvedených v článku V.
Článek VII.

KVS pro účely programů pro sledování 
katarální horečky ovcí a pro dozor nad 
katarální horečkou ovcí určí nejpozději do 
22. 8. 2008 na svém území ověřovací zvířata, 
která nebudou podléhat nařízenému povin-
nému nouzovému očkování. V jednom hos-
podářství chovatele může být takto určeno 
maximálně 5 zvířat.
Článek VIII.

Toto nařízení Státní veterinární správy 
o mimořádných veterinárních opatření 
v souladu s ustanovením § 76 odstavec 4 
veterinárního zákona nabývá platnosti 
dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení 
se považuje den jeho vyvěšení na úřední 
desce ministerstva zemědělství.

Dnem 20. 8. 2008 se ruší nařízení Státní 
veterinární správy o mimořádných veteri-
nárních opatření č.j. RED/746/2008 ze dne 
28. 4. 2008.

V Praze dne 4. srpna 2008
Doc. MVDr. Milan  Malena, Ph. D. 

ústřední ředitel
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Různé

Krajské volby za dveřmi
Termín podzimních krajských voleb se blíží a není divu, že se již dlouhé 
týdny hodnotí, spekuluje, nadává protože chválit v Čechách není normální. 
Kandidáti objíždějí svoje voliče a představují jak si představují svoje 
účinkování v dalším volebním období. Liberecký kraj patří rozhodně mezi 
dynamicky se rozvíjející regiony a podle hesla jaký pán takový krám je 
docela překvapivé, že vládnoucí ODS přišla s návrhem na změnu.

Nově utvořený liberecký kraj vedl 
Petr SKOKAN a já si osobně 
myslím že je škoda, že jeho mra-

kodrapová postava v této funkci nebude 
pokračovat sotva stačil nasbírat to nejdů-
ležitější co každý zastupitel musí mít a to 
jsou skušenosti. Petr SKOKAN bude usi-
lovat o senátorský post…

ODS v našem regionu vládne již tři 
volební období  a při hodnocení výsledků 
své práce  do čela své kandidátky nomi-
novala nového kandidáta na hejtmanský 
post a to Liberečana Radima ZIKU. Nej-
větší volební favorit bude mít nového 
a mnozí předpovídají že i těžkého soupeře 
a tím je volební uskupení starostů které 
vede starosta Hrádku nad Nisou Martin 
Půta.  Na kandidátce starostů nalezneme 
jméno i našeho janovského starosty Dana 
DAVIDA a tak mu budeme držet palce.

Pro úplnost ještě dodáváme, že za 
Unii za zdraví a sport kandiduje do kraj-
ského zastupitelstva ředitelka janovské 
školy Jana TOMEŠOVÁ.

Zatímco na celostátní úrovni obyčejný 
člověk asi politikou a tím, co tam strany 
předvádějí být nadšený nemůže, na kraj-

ské úrovni je to o něčem jiném. Krajský 
politik je docela blízko svému voliči, jeho 
výsledky jsou velmi rychle vidět a volič-
ská veřejnost tak má pochopitelně daleko 
lepší přehled o jeho práci. 

Bylo by jenom ku prospěchu občanů, 
kdyby krajské volby se ještě více odpoliti-
zovaly a aby byly dále věcnější, konkrét-
nější pro občana. Aby prostě volič nebral 
svoji účast při volbách jako milé zpestření 
jednoho odpoledne či dopoledne zpest-
řené vhozením volebního lístku do urny. 
Dnes se mnoho lidí stará více o sebe než 
o věci veřejné a to je chyba. Svobodně volit, 
to jsme si všichni dlouhá léta přáli a nyní 
s tím nakládáme jako s něčím obtížným. 

Proto jediné co před volbami bych 
doporučil je pozvánka všem, aby přišli, 
aby rozhodli s rozumem a znalostí 
a potom neremcali o tom, že prostě ONI 
si zase dělají co chtějí a MY jsme ti co trpí. 
Prostě MY rozhodujeme o tom, kdo budou 
ti ONI, kteří za nás budou především roz-
dávat peníze, které jim prostřednictvím 
daní svěříme. Věnujme tak jednou za rok 
či dva pozornost volbám a pojďme volit. 
Volit a potom neremcat!                 - hk -

Janovští strážníci Vratislav LELEK 
a Aleš FIALA se služebním vozidlem nově 

zřízené obecní policie Janov nad Nisou.

OBECNÍ POLICIE
JANOV NAD NISOU

strážník Vratislav Lelek
Telefon: mobil 724 184 671

strážník Aleš Fiala
Telefon mobil: 724 264 554

služebna: Janov nad Nisou,
budova radnice vedle hlavního vchodu vpravo 

Noční spoj zkušebně
Městská hromadná doprava počínaje 
dnem 1. 10. 2008 zahájí zkušební provoz 
nočního spojení z Jablonce do Janova.

Autobus MHD linka číslo 1 s odjez-
dem z Rychnova v 00.15 hod. se zastáv-

kou v Kamenné 
v 0.31 hod., který 
dle jízdního řádu 
a označení na voze 
končí v zastávce 
Ostrý roh, bude 

vždy v noci z pátku na sobotu sloužit 
i pro odvoz cestujících z Jablonce do 
Janova. Cestující, kteří chtějí cestovat do 
Janova svůj požadavek nahlásí řidiči při 
nástupu do vozidla.

Zkušební provoz bude v tomto 
režimu do 13. prosince 2008. Na základě 
vyhodnocení využití tohoto spoje ve 
zkušebním provozu bude přijato defi ni-
tivní řešení.

ČSAD Jablonec nad Nisou a. s.

Veřejné osvětlení 
spravují 

Technické služby 
Na základě výběrového řízení 

se novým správcem janovského 
veřejného osvětlení staly 

jablonecké Technické služby.
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