
Zimní údržba se činila  
a sněhové přívaly zvládala

V  letošním roce nás  čekají  tři velké 
akce.  Dvě  investiční,  jedna  slavnostní. 
Jakmile to příroda dovolí pustíme se do 
další etapy výstavby kanalizace a vodo-
vodu a  jeho propojení s bedřichovskou 
úpravnou. Až se nám toto podaří, může 
nám spadnout kámen ze srdce protože 
obec Janov bude mít perfektní zajištění 
zásobování vodou i pro dobu, kdy naše 
vlastní  zdroje  s  očekávaným  rozvojem 
obce stačit nebudou. Druhou investiční 
akcí bude zateplení školy. Pochopitelně, 
vše  se  bude  hradit  za  finanční  spoluú-
časti obce z dotačních titulů.

Třetí  velkou  akcí  budou  červnové 
oslavy  100  let  výročí  povýšení  Janova 
nad Nisou na městys. Představuji si, že 
to  bude velká  sláva  s  společenská udá-
lost a již dnes zvu všechny janovské spo-
luobčany, ale i přátele Janova nad Nisou 
a rodáky na sobotu 27. června 2009 kdy 
proběhnou  hlavní  oslavy.  Chceme  po-
zvat před naší radnici stánky s tradiční 
výrobou sklářskou i dřevařskou, v zase-
dací  síni  bychom  chtěli  uspořádat ma-
lou výstavu z janovské historie, Berkova 
louka by měla být dějištěm zábavy urče-

Slovo starosty

Vážení a milí spoluobčané,
po příjemném prožití vánočních 
a novoročních svátků jsme začali 
pomalu s prodlužujícími se dny těšit 
na příchod jara, ale paní zima nám 
zase po dvou letech předvedla, že jsme 
prostě v horách. Chtěl bych poděkovat 
všem občanům, kteří přiložili ruku 
k dílu při údržbě chodníků, cestiček 
i střech a pochopitelně poděkovat 
i těm, kteří tuto údržbu mají v popisu 
práce. Třítýdenní permanentní sněžení 
nedalo nikomu prakticky vydechnout. 
Paní Zima udělala pochopitelně velkou 
radost rekreantům a vyznavačům 
lyžování a já jsem rád, že se nám 
podařilo paní Zimu zvládnout byť ne 
všude jsme mohli být okamžitě.
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né hlavně dětem, svůj příspěvek připra-
ví i sportovci kolem janovské sokolovny, 
svoje dveře otevře nejen náš renovovaný 
kostelíček v Loučné ale i janovský kostel 
svatého Jana Křtitele, s jehož výstavbou 
bylo započato rovněž právě před sto lety. 
Uvidíme,  jaký  ohlas mezi  občany  a  ve-
řejností  vůbec  budou  tyto  oslavy  mít 
a pokud ano, rádi bychom z toho udělali 
v Janově nad Nisou určitou tradici  i do 
dalších let.

Závěrem  bych  se  chtěl  dotknout 
tématu,  se  kterým  se  se-
tkáváte  na  každém  kroku. 
Finanční  krize.  Celý  svět 
se  potýká  s  krizí  poptávky, 
mnohé  firmy mají  problém 
umístit  svoje  zboží  na  trhu, 
plní se sklady, omezuje prá-
ce.  Jsem  rád,  že  Janov  nad 
Nisou  má  zdravé  finance 
což  je  tradice,  které  se  v  Ja-
nově  držíme  dlouhá  léta. 
I obecní rozpočet, se kterým 
se můžete v našem Zpravo-
daji seznámit vychází z reál-
ných čísel a  je zdravý. Jsem 
jako  starosta  obce  za  tuto 
odpovědnost  všem  svým 
kolegům  v  zastupitelstvu 

i svým předchůdcům vděčný a je to prá-
vě v současnosti, kdy je dostup k finanč-
ním zdrojům obtížnější než kdy jindy ta 
nejlepší zpráva do budoucna.

Vážení  spoluobčané,  přeji  vám  do 
letošního  roku, který nebude pro mno-
hé z nás nijak jednoduchý pevnou víru, 
zdravé  sebevědomí  a  optimismus  při 
řešení  všech  případných  složitých  ži-
votních situací. A hlavně hodně zdraví 
i když ho mnozí z nás máme za třicet…

Daniel DAVID, Starosta obce
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Ze života obce

Vývoj dluhů na poplatcích
Docela žhavé a letité téma, které nás pochopitelně nenechává v klidu. 
Ačkoli jsme zatím nepřikročili ke krajnímu řešení a tím je vymáhání 
pohledávek exekutory, tak situace nás zřejmě k tomuto krajnímu kroku 
donutí. Jednání finančního výboru i zastupitelstva se tímto problémem 
pravidelně zabývá a ačkoli urgenční činnost nese svoje ovoce, vždy 

„vstanou noví bojovníci“.

Pochopitelně, situace se mění každým 
dnem  ale  po  finančním  uzavření  minu-
lého roku je následující:
•   za poplatky za kalendářní rok 2008 dluží 
občané –  a  je  jich  rovných 80 –  částku  
67.375 Kč.

•   Staré dluhy spadajících do let minulých, 
tak o ně  se postaralo 72 plátců a dosa-
hují celkové výše 291.808 Kč.

•   Z těchto „starých dluhů“ je po prověrce 
částka 67.300 Kč nevymahatelná.

•   Zajímavá  je  „hitparáda“  dlužníků. 
Ačkoli  nemůžeme  vědět  a  zákon  to 
zakazuje  jejich  jména, pak  ten největší 
zatnul  sekeru  do  obecní  pokladny  ve 
výši  65.100  Kč  následován  neplatičem 
ve  výši  19.550  Kč  a  pomyslnou  třetí 
příčku  obsadil  neplatič  s  dluhem  ve 
výši 12.550 Kč.
 Systém placení za likvidaci komunál-

ního odpadu, který přinesla změna zákon 

Čekají nás 
dvě velké akce

Dvě velké investiční akce proběhnou 
v letošním roce v naší obci. 

Tou  největší  a  svým  objemem  his-
toricky  rekordní  akcí  bude  další  etapa 
budování kanalizační a vodovodní sítě 
s propojením na bedřichovskou úpravnu 
vody. Tou druhou bude zateplení janov-
ské školy.  Obě  akce mají  pro  naši  obec 
ohromný význam. Ta první dá jistotu do 
budoucna  pro  případ,  že  by  naše  janov-
ské vodovodní zdroje ztratily svoji proza-
tím dobrou sílu, od té druhé si slibujeme 
významné  uspoření  nákladů  nehledě 
na  vstřícnost  obou  akcí  k  ekologii  
jako takové.      - hk -

se  ukazuje  jako  špatný  a  věnujeme mu 
komentář  na  jiném  místě  našeho  Zpra-
vodaje.

Naprosto  chápeme,  že  se může  kdo-
koli  dostat  do finančních problémů,  ale 
je  zde možnost  navštívit  obec,  vysvětlit 
důvod  neplacení  a  dohodnout  si  splát-
kový kalendář  či  odložení platby. Bohu-
žel, většina dlužníků hraje důsledně roli 
mrtvých  brouků  a  čeká,  že  to  „nějak“ 
dopadne.  A  jak  to  může  dopadnout  to 
vidíme  na  příkladu  Chomutova,  kde 
radním rovněž došla trpělivost.

- hk -

V letošním roce bude pro naši obec událostí číslo jedna bezesporu jedno 
velké výročí. 100 let uplynulo od doby, kdy byl Janov nad Nisou povýšen 
na městys.

Pátrali jsme pátrali který byl ten slavný 
den, na které padne výročí. O pomoc jsme 
požádali  fundovaného znalce a  ten nám 
poslal toto vyjádření:

„Jak z vyhlášení c. k. místodržitele pro 
Království  české uveřejněné v Zákoníku 
zemském  vyplývá,  jeho  císařské  a  krá-
lovské  Apoštolské  veličenstvo  –  Franti-
šek Josef I. – povýšil Honsberg na městys 
ROZHODNUTÍM DNE 19. ČERVNA 1909. 
„Císařova  vůle  je  nade  vše“!  Uvedené 
datum  je dle mého názoru určující. Roz-
hodnutí  jeho  veličenstva  stojí  v  daném 
případě nad samotným vyhlášením mís-
todržitele ze dne 30. června 1909 v „Záko-
níku  zemském  pro  království  české“ 
i nad výnosem c. k. MV ze dne 24. června 
1909.  Navíc,  odkaz  na  samotné  rozhod-
nutí  nejvyšší  autority  lépe  zní,  je  to  sro-
zumitelné pro poddaný lid i voliče. Janov 
nad Nisou má oproti některým jiným pří-
padům  „povýšení“  tu  výhodu,  že  mezi 
daty rozhodnutí veličenstva a vyhlášení 
v  zákoníku  není  odstup  kalendářního 
roku. Takže,  s  trochou nadsázky, pokud 

dochází v určení data ke sporům, dopo-
ručuji  kompromis: OSLAVUJTE POVÝ-
ŠENÍ OD 19. ČERVNA (den rozhod-
nutí) DI 9. ČERVENCE (den vyhlášení 
v zákoníku). Hans aus Berge čili Honza 
z  hor,  který  dal  naší  obci  jméno  by  to 
určitě schválil!“

Jinak se nám podařilo získat kopii:
Vyhlášení c. k. místodržitele pro 

království České ze dne 30. června 1909 
číslo 155298, O POVÝŠENÍ OSADY 
HONSBERGU NA MĚSTYS. Jeho 
přesná citace je tato:

•  JEHO C. A K. APOŠTOLSKÉ VELI-
ČENSTVO RÁČIL NEJVYŠŠÍM ROZ-
HODNUTÍM ZE DNE 19. ČERVNA 
1909 NEJMILOSTIVĚJI POVÝŠITI 
OSADU HONSBERG V POLITIC-
KÉM OKRESU JABLONECKÉM N. N. 
NA MĚSTYS.

•  to se uvádí k výnosu c. k. ministerstva 
vnitra ze dne 24. června 1909m č. 13999, 
ve všeobecnou známost.

Podepsán C. k. místodržitel:
Karel hrabě Coudenhove v.r.

Chceme důstojně oslavit slavné výročí 
100 let povýšení Janova na městys

Krajský soud opět 
řešil spor s GalileoReal
Nikoli tedy o tom zda se točí či netočí ale 
o tom, zda obec Janov uspěje či neuspěje 
v soudním sporu v souvislosti se žalobou 
sk Galileo Real ve věci ručení či neručení 
obce za majetek firmy Top Gum.

Krajský  soud  na  svém  zasedání  dne 
21. ledna  rozhodl  a  naše  obec  v  těchto 
dnech  obdržela  v  písemné  formě  rozsu-
dek, který je v této fázi příznivý. Původně 
firma  GalileoReal  požadovala  na  obci 
částku  převyšující  deset  milionů  korun, 
která se postupně snižovala po jednáních 
soudů  různých  instancí  nejprve  na  čtyři 
miliony a nyní byla ve hře částka přesahu-
jící dva miliony korun. Zmíněné  jednání 
krajského  soudu  rozhodlo  o  zamítnutí 
žaloby  na  obec  Janov  nad Nisou  v  plné 
výši a rozhodl i o tom, že žalobce uhradí 
náklady  soudního  řízení  ve  výši  téměř 
jeden milion korun.

Je  zřejmé,  že  spor  ještě  u  konce  není 
a  náš  právní  zástupce  sleduje,  zda  se 
žalobce  vůči  tomuto  verdiktu  odvolá  či 
nikoli.       - hk -

Podpořte průzkum 
a napište nám

Dopravní  podnik  ve  svém  jízdním  řádu 
vynechal  kdysi  velmi  vytíženou  linku 
s odjezdem v pracovní dny 4:14 hod. ráno 
z  Janova  nad  Nisou.  Pokud  panuje  mezi 
našimi občany o tuto linku zájem, prosím 
sdělte to na obecní úřad abychom v případě 
odpovídajícího zájmu mohli vstoupit v jed-
nání s Dopravním podnikem. Děkujeme.
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Střípky ze zastupitelstva, Ze života obce

Jak šel čas …

•   Listopadové zastupitelstvo projednávalo 
závažný bod a tou bylo projednání pod-
mínek  úvěrové  smlouvy  s  Českou  spo-
řitelnou  a.s.,  týkající  se  dofinancování 
projektu dobudování kanalizace a vodo-
vodu včetně vodojemů v obci Janov nad 
Nisou.  Na  dofinancování  bylo  prove-
deno výběrové řízení, bylo osloveno pět 
bankovních  domů,  ale  nabídku podala 
pouze Česká spořitelna a.s. a proto byla 
vyhodnocena  jako  vítěz  výběrového 
řízení.  Závěr  projednání  tohoto  bodu 
zněl:  zastupitelstvo  schvaluje  uzavření 
smlouvy o úvěru ve výši 15 mil. Kč.

•   Zastupitelstvo  obce  jmenovalo  svoje 
zástupce  do  školské  rady  janovské  ZŠ 
a to pány Romana Vitvara a Mgr. Dani-
ela Davida.

•   Zastupitelstvo  obce  odsouhlasilo  zvý-
šení nájemného z bytů. U standardních 
bytů narostou ceny nájemného tam, kde 
se platí  9,57 za m o 57,6  %,  tam kde  se 
platí  11,96  tak o  41 %,  tam kde  se platí 
14,16 o 29,6 % a u bytů kde se platilo 17.15 
se nájemné zvýšilo o 17,8 %. U bytů se 
sníženou kvalitou kde bylo nájemné 9,24 
za m došlo ke zvýšení o 52,2 %. 

•   Zastupitelé  vzali  na  vědomí  podnět  
ing.  Šnytrové  na  vybudování  pěší 
stezky  kolem  sklárny  Vitrum  a  kolem 
hotelu Praha, kde je pro chodce situace 
skutečně  nepřehledná  a  nebezpečná. 
Starosta obce vysvětlil, že Povodí Labe 
má vypracovanou studii na revitalizaci 
toku  Bílé  Nisy  v  úseku  od  Bedřichova 
až k bobové dráze, ve kterém se počítá 
s  opravou  koryta  a  součástí  je  i  vytvo-

ření stezky pro pěší zvláště tam, kde se 
pěší stýkají přímo s autoprovozem.

•   Prosincové  jednání  zastupitelů  mimo 
jiné  stanovilo  termíny  jednání  Zastu-
pitelstva  pro  první  pololetí  roku  2009  
které  jsou:  25.  března,  29.  dubna, 
27. května, 24. června. 

•   Zastupitelé  schválili  rozpočtové  provi-
zorium  pro  rok  2009  neboť  k  jednání 
o rozpočtu dojde až na první  tudíž  led-
nové schůzi zastupitelstva.

•   Jelikož  se  shromáždilo  na  30  žádostí 
o změnu územního plánu obce byla další 
změna územního plánu vyhlášena s tím, 
že přijímání podnětů ke změnám bude 
ukončeno v termínu do 28. 2. 2009-03-03

•   Pomalu,  ale  jistě  pokračuje  příprava 
výstavby  Rezidence  Loučná  (bytové 
domy).  Zastupitelé  a  hosté  byli  diapro-
jekcí seznámeni s tím, jak tato výstavba 
bude vypadat. Investor této akce předlo-
žil obci zajímavou nabídku. V rámci této 
akce chce vybudovat kanalizační propo-
jení  až  na  jabloneckou  městskou  kana-
lizaci  (k Silce) a požádal obec o spolufi-
nancování tak, že by investovala částku, 
za kterou holandská firma od obce kou-
pila příslušný pozemek.

•   Předseda  finančního  výboru  informo-
val o přípravě rozpočtu obce a tlumočil 
nespokojenost se stavem finanční kázně 
občanů  při  placení  obecních  poplatků. 
Starostovi  obce  bylo  doporučeno,  aby 
podnikl  kroky  k  vymáhání  dluhů  za 
odvoz komunálního odpadu jelikož výše 
tohoto  dluhu  značně  zatěžuje  obecní 
rozpočet.

•    Podnět  ke  zrušení  zimní  úpravy  pro-
vozu – jednosměrky od družiny směrem 
k Nieweltům – podal pan Líbal. Po roz-

sáhlé  diskusi  se  zastupitelé  přiklonili 
ke  stávající  úpravě  a  to  docela  zásadně 
vzhledem  k  bezpečnosti  dětí,  které  tu 
chodí ze školy do družiny. Starosta navíc 
zaúkoluje  obecní  policii  aby  dohlédla 
na dodržování dopravní kázně v tomto 
úseku

•   Zastupitelé  kvitovali  úspěšný  průběh 
„Vánoční  dílny“  a  poděkovali  ředitelce 
školy  Mgr. Tomešové  za  uspořádání  
této akce

•   Lednové  jednání zastupitelstva se neslo 
ve znamení projednání rozpočtu obce na 
rok  2009.  Po  podrobné  analýze  předse-
dou finančního výboru a zastupitelem R. 
Jelínkem přijali zastupitelé usnesení kon-
statující, že schvalují schodkový rozpočet 
obce na rok 2009 v konečné výši příjmů 
33.268.832  Kč  a  stejná  částka  reprezen-
tuje i výdajovou stránku rozpočtu s tím, 
že  záporné  saldo  hospodaření  ve  výši 
15.793.132  Kč  je  dorovnáno  ze  stavu 
finančních prostředků minulých let.

•   Zastupitelé  podpořili  svým  souhlasem 
realizaci projektu CZECH POINT včetně 
spolufinancování ve výši 15 %.

•   Naše obec požádala o dotaci z programu 
rozvoje  a  zvýšení  bezpečnosti  občanů 
a chce realizovat nasvícení nejvytíženěj-
ších přechodů pro chodce a to přechodu 
o pošty a přechodu za kostelem směrem 
k samoobsluze.

•   Zastupitelé  podpořili  náměty  ze  své 
komise  výstavby  a  chtěli  by  dále  pra-
covat  i  drobnými  akcemi  na  zlepšení 
vzhledu obce. V letošním roce by pozor-
nost měla být upřena na opravu fasády 
bývalé hasičárny v Loučné u Bělohlávků 
a  hned  vedle  by mělo  dojít  k  demolici 
bývalé trafostanice.

Co se děje na kopci 
aneb informace ze 
sportovního areálu 
Janovská sokolovna

V  těchto  dnech  se  rozhoduje  o  inves-
tičních dotacích na Ministerstvu školství, 
mládeže  a  tělovýchovy,  na  stole  úřední-
kům  leží  i projekt na modernizaci všech 
janovských  venkovních  sportovišť  za 
patnáct milionů. Při vědomí státem doto-
vaného  aqvaparku  v  Bublavě,  kde  není 
vodovod  (a  tedy ani voda)  ještě  stavební 
materiál  neobjednáváme,  ale  naděje 
umírá poslední.

Už v  roce  2008  jsme  žádali  z Operač-
ního programu životního prostředí deset 

Na přibližně dvacet sedm milionů 
korun by měla přijít kompletní 
rekonstrukce sportovního areálu 
Janovská sokolovna. Teď už 

„jenom“ sehnat peníze. 

milionů na zateplení sokolovny a změnu 
vytápění. Peníze se nakonec „zadrhly“ na 
výši vlastního podílu, tedy částce, kterou 
bychom museli  sami doplatit. Z plánova-
ných sedmi set padesáti tisíc vyskočil na 
čtyři  miliony.  Důvodem  jsou  nastavená 
pravidla,  která  v  život  uvádějí  nápady 
Ministerstva  životního  prostředí,  jak  si 
ho máme chránit. Na zateplení a na nový 
kotel se žádá ve dvou různých programech, 
které  žijí  svým  vlastním  životem  a  není 
tedy  nikde  řečeno,  že  se  podaří  uspět 
v obou. Nicméně podmínkou pro výměnu 
kotle  je  i  snížení  energetické  náročnosti 
budovy,  tedy  zateplení.  A  navíc  peníze 
jsou pouze na kotel, nikoliv na radiátory. 
Jenže  s  novým  a  desetkrát  méně  výkon-
ným teplovodním kotlem staré parovodní 
topení ohřát nejde. 

V současné době prochází (už podruhé) 
schvalovacím  kolečkem  celý  projekt 
v Regionálním operačním programu, kde 
jej posuzují celkem tři komise. Ta poslední 
s  největší  váhou  hlasu  je  složená  z  poli-
tických  reprezentací  NUTS  II  severový-
chod  (kraje  Liberecký,  Královehradecký 

a Pardubický). Opět platí, že naděje umírá 
poslední,  ale při  vědomí,  že na krajskou 
kulturu je letos necelých čtyři sta tisíc, ale 
na doprovodný program lyžařského šam-
pionátu  se  povedlo  „vyškrábnout“  pat-
náct milionů… ale to nebyla kultura, tam 
zpíval Michal David, Maxim Turbulenc...

Už  od  roku  2006  je  sportovní  areál 
Janovská  sokolovna  zapojen  do  kraj-
ského  Benefit  programu,  během  března 
se doladí podmínky vstupu do programu 
Citycard  a  Opuscard,  pokud  jste  tedy 
majiteli těchto karet, máte u nás patnácti 
procentní slevu.

V  roce  2008  jsme  na  stránkách  
www.janovskaops.net spustili rezervační 
systém  pro  ubytovnu  a  pracujeme  na 
podobném  systému  pro  sportoviště  tak, 
aby bylo možné všechny služby objedná-
vat on-line. 

O  sportovním  areálu  Janovská  soko-
lovna  i  Janovská  o.p.s.  jako  provozova-
teli se tu a tam objevují různé informace. 
Těmto ale můžete věřit, ty jsou ode mě a já 
to vím, já tam pracuju.

David Jelínek, ředitel Janovská o.p.s.
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Ty naše 
janovské ženské

Nejsou to žádné peciválky 
a lenošky. Kromě toho, že 
se vzorně starají o své drahé 
polovičky (pokud je mají), o děti 
a vnoučata, ještě si najdou čas, 
aby se jednou za měsíc sešly 
na akcích Českého svazu žen 
v Janově nad Nisou. Nejen že 
si popovídají, zavzpomínají, ale 
zorganizují další aktivity.

V podzimních měsících pobesedovaly 
s  panem  starostou  Danielem  Davidem, 
který má  janovským ženám vždy co říct. 
Před  krajskými  volbami  besedovaly  se 
dvěma  kandidujícími  ženami.  Za  krás-

Komunikace s obcí

Upozorňujeme  občany  na 
možnost  rychlého  spo-
jení  s  obcí  a  to  s  využi-
tím Návštěvní knihy 

na naší webové stránce. 
Je  to  vhodná  příležitost  jak  rychle  zjed-
nat  nápravu  či  upozornit  na  problémy 
na  našem  rozlehlém  katastru.  Tuto mož-
nost zatím občané využívají ke své škodě 
málo.  V  posledním  období  jsme  právě 
na této stránce řešili připomínky občanů 
nejen  o  možnost  zlepšení  dopravního 
spojení ale  třeba o aktuální schůdnost či 
spíše neschůdnost zledovatělých vozovek. 
Obsluhu Návštěvní knihy má na starosti 
místostarosta  obce,  který  je  připraven 
pomoci  řešit  vaše  požadavky,  náměty 
a přání.

- hk -

Děti  pravidelně  navštěvují  předsta-
vení  Městského  divadla  v  Jablonci  nad 
Nisou,  každá  třída  v  1.  pololetí  škol-
ního  roku  byla  na  jednom  představení. 
Děti  se  zúčastňují  exkurzí,  letos  byly 
v  ZOO  v  Liberci,  na  Veletrhu  vzdělá-
vání  EDUCA  2008  v  Liberci,  v  muzeu 
v  Terezíně,  v  muzeu  E.  Holuba  v  Holi-
cích a v Muzeu bitvy u Hradce Králové 
v Chlumu  u Hradce Králové,  a  také  na 
Veletrhu  vzdělávání Amos  2008  v  Euro-
centru  v  Jablonci  nad  Nisou,  kde  měla 
naše škola vlastní prezentaci.

Žáci  získávají  informace na  různých 
besedách,  například  na  besedě  BESIP 
TOUR, kde byli poučeni o bezpečnosti na 
silnicích,  na  besedě  o  gamblerství  a  na 

Co nového v janovské škole
Hlavním cílem školy je výchovně vzdělávací proces, mimo výuku se 
žáci naší školy účastní i dalších akcí, které jsou pro ně připravené.

besedě s janovskou obecní policií. Žáci se 
zúčastnili  3.  ročníku  technicko  přírodo-
vědné soutěže pro žáky 8. a 9. tříd „Příro-
dovědný klokan“.

Škola  se  prezentovala  na  výstavě 
„Tvoříme duší 2008“ ve Spolkovém domě 
v  Jablonci  nad  Nisou,  žáci  navštívili 
výstavu  „O  životě  Anny  Frankové“  na 
gymnáziu U Balvanu  a  galerii  Belvedér 
v Jablonci nad Nisou.

Žáci  se  zapojili  do  celoroční  soutěže 
„Zdravé zuby“, do výtvarné soutěže „Kůň 
terapeut 2008“. V listopadu proběhla sbě-
rová  aktivita  školy,  na  které  se  sebralo 
celkem 5 554 kg starého papíru, do  této 
aktivity se zapojili i janovští občané. V lis-
topadu byla ve škole také burza dětského 

oblečení  a  sportovních 
potřeb.

Školní pěvecký sbor 
vystoupil  na  zahájení 
adventu  v  loučenském 
kostelíku.  V  prosinci 
proběhl  projekt  „Den 
s  Mikulášem“,  pro 
veřejnost  jsem  připra-
vili  vánoční  dílnu  spo-
jenou  se  Dnem  otevře-
ných  dveří  a  poslední 
den  před  vánočními 
prázdninami  byl  také 
projektový den „Vánoce 
a tradice“.

Kromě  akcí  vzdě-
lávacích,  kulturních 
a  společenských  se 
žáci  školy  účastní  akcí 
sportovních,  kterých 

v 1. pololetí bylo také hodně. Běžci závo-
dili na přespolním běhu „O pohár města 
Lučan  nad  Nisou“,  21. 9.  ŠSK  uspořádal 
3.  kolo  KERDA  CUP  Bedřichov  závod 
horských kol pro děti, 19. 10. bylo 4. kolo 
tohoto  závodu  s  vyhlášením  poháru  za 
rok 2008.

Děvčata  z  běžeckého  oddílu  uspořá-
dala pro  své  spolužáky běžecké  závody 
na Starém hřišti.

Cyklisti  závodili  v  závodě  horských 
kol Cross country Parkáč 2008. Na spor-
tovním dni s Policií ČR v Břízkách obsa-
dila naše 7. třída 6. místo. Běžci závodili 
také  v  Krakonošově  přespolním  běhu 
v Harrachově, na Memoriálu V. Šimůnka, 
na „Bedřichovském Krpálu 2008“. Oddíl 
běžců se připravoval na lyžařskou sezónu 
v  prosinci  na  soustředění  na  Jizerce, 
oddíl sjezdařů byl na soustředění v Peci 
pod  Sněžkou.  V  okresním  přeboru  škol 
v plavání se žáci školy umístili na velmi 
pěkných místech.

  29. 1. 2009  dostali  žáci  pololetní 
vysvědčení.  Ještě  před  slavnostním  pře-
dáváním  navštívili  filmové  představení 
v kině Junior v Jablonci nad Nisou. V sou-
časné  době  školu  navštěvuje  128  dětí, 
v  pololetí  prospělo  73  žáků,  prospělo 
s  vyznamenáním  44  žáků  a  neprospělo 
11 žáků.

Ve čtvrtek 5. 2. 2009 uspořádala škola 
Den otevřených dveří a zápis do 1. třídy 
pro školní rok 2009 – 2010.

Zapsáno  bylo  celkem  20  dětí,  rodiče 
dvou  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
Odborná výuka v janovské škole

ného podzimního počasí uskutečnily zda-
řilý výlet do Krkonoš. Také o  své zdraví 
se starají. Zdravotní sestra, členka svazu 
žen, změřila ženám hladinu cukru v krvi 
a možná si i leckterá uvědomila důležitost 
správné životosprávy.

Vyvrcholením a nejzdařilejší,  nejvese-
lejší a nejživější akcí bylo masopustní úterý. 
Při  krásných  melodiích  v  podání  báječ-
ného muzikanta  pana  Františka Lamače 
z Jablonce se ženy vrátily o spoustu roků 
zpět do svého mládí. Mnohé z žen přišly 
v maskách, veselily se jako kdysi na slav-
ných  janovských  maškarních  bálech.  Ty 
byly široko daleko vyhlášené !

Koblihy  a masopustní  dobroty  samo-
zřejmě nechyběly.

Zkrátka ty naše  janovské ženské  jsou 
věk nevěk plné aktivity a těm, které mezi 
ně zatím nezavítaly vzkazují : přijdte mezi 
nás ! Jak říkával Jan Werich : „ženy nemají 
smysl pro nesmysl“!

Marie Blahoutová
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 23. – 24. 11. 1990
Blahoutová Marie, Cyhelský Luděk, 
Hladký Josef, Hrabák Jaroslav, Jiskra Jiří,
Kosinová Libuše, Kout Rudolf, Kožuchová 
Hana, Kypta Jiří, Řehořková Helena,
Šnytr Miloš 
starosta: Šnytr Miloš – 2 roky
starosta: Kypta Jiří – 2 roky

KOMUNÁLNÍ VOLBY 18. – 19. 11. 1994
Adamec Josef, Blahoutová Marie,
Bobek Karel, Doležálek Luboš st.,
Doležálek Luboš ml., Hladký Stanislav,
Kejzlar Roman, Kordač Petr,
Kožuchová Hana, Krátký Karel,
Mašek Jiří, Pilz Petr, Pilzová Jana,
Řehořková Helena, Tučková Dagmar
starosta: Doležálek Luboš

KOMUNÁLNÍ VOLBY 13. – 14. 11. 1998
Blahoutová Marie, Cyhelská Alena,  
Cyhelský Luděk, Doležálek Luboš st.,
Farský Bohumír, Hanzlovič Josef, 
Jelínek Radek, Krátký Karel,
Mašek Jiří, Mádlová Renata,
Müller Petr, Morávek Radoš,
Štěrba Martin, Šnytrová Jana,
Tomešová Jana 
starosta: Hanzlovič Josef – 1998 - 1999
starostka: Blahoutová Marie - 1999 - 2001
starosta: David Daniel - 2001-2002

20 let od sametové aneb byli u toho
Léta jsou rychlým běžcem a málokdo dnes zaregistruje že od sametové 
revoluce je to skoro už dvacet let. První svobodné volby vynesly do 
křesla janovského starosty ing. Miloše Šnytra a po něm tuto pozici tu 
na delší tu na kratší období zaujali Jiří Kypta, Luboš Doležálek, Josef 
Hanzlovič, Marie Blahoutová a Mgr. Daniel David, který pracuje již ve 
svém třetím volebním období. Podívejme se kdo a kdy „byli u toho“:

KOMUNÁLNÍ VOLBY 1. – 2. 11. 2002
Daniel David, Doležálek Luboš st.,
Henychová Jana, Hrabák Jaroslav,
Kordač Vladimír, Kvasnička Milan,
Mádlová Renata, Nagy Radek,
Tomešová Jana
starosta: David Daniel
Místostarosta: Doležálek Luboš st. 

KOMUNÁLNÍ VOLBY 27. – 28. 10. 2006
Blahoutová Marie, Daniel David,
Hrabák Jaroslav, Jelínek Radek, 
Kout Rudolf, Kvasnička Milan,
Pilz Pavel, Richter Ivo, 
Tomešová Jana
starosta: David Daniel
místostarosta: Hrabák Jaroslav 

JAK DOCHÁZEJÍ ZASTUPITELÉ NA 
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

ZASTUPITELÉ
Mgr. Daniel DAVID
Jaroslav HRABÁK
Marie BLAHOUTOVÁ
Ing. Radek JELÍNEK
Rudolf KOUT
MUDr. Milan KVASNIČKA
Mgr. Pavel PILZ
Ing. Ivo RICHTER
Mgr. Jana TOMEŠOVÁ 

DOCHÁZKA ZA ROK 2008
leden: chybí – nikdo nechybí
únor: chybí –  Jelínek Radek, 

Tomešová Jana 
březen: chybí –  Kvasnička Milan, 

Pilz Pavel
duben: chybí – Kout Rudolf
květen: chybí – nikdo nechybí
červen:  chybí –  Blahutová Marie,  

Kvasnička Milan, 
Richter Ivo

červenec : chybí – Tomešová Jana
září: chybí – Jelínek Radek, Pilz Pavel
říjen: chybí – Richter Ivo
listopad: chybí – nikdo nechybí
prosinec: chybí – Kvasnička Milan 

Takže rozhodně lepší bilance, než jsme 
svědky u vyšších zastupitelských sborů.

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.

Dne 9. března ve 22 hodin 
našim  obecním  stráž-

níkům  občané  oznámili,  že 
u  obecního  úřadu  někdo 

uvázal psa, zlatého RETRIEVERA a pes 
celou dobu štěká. A tak strážníci,  jelikož 
v  útulku  bylo  plno,  ubytovali  pejska  na 
své služebně a během noci se jim podařilo 
zjistit  jméno majitelky, adresu i  telefonní 
číslo. Majitelka od Prahy však při vyzvá-
nění mobil vypnula a ani druhý den nere-
agovala na zprávu strážníků. Pes byl proto 
odvezen  do  vzdáleného  útulku  pro  psy 
a majitelka bude řešena podle zákona na 
ochranu zvířete proti týrání, kde jí hrozí 
pokuta až do půl milionu korun… 

Osud zlatého 
retrievera

Kaplička Hrabětice v přívalech sněhu

Žáci v janovské sokolovně
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Názory 
Vesele i nevesele 

s obecními strážníky 

Koncem  listopadu  při  obchůzce  od 
Královky  k  Hraběticím  jsme  zpozoro-
vali auto s pražskou RZ, stojící v lesíku. 
Kufr  auta  byl  otevřený  a  plný  kyblíků 
se stromky, které jistý pan M. Š. doloval 
rýčem opodál.

Na  naše  dotazy,  proč  vjel  s  autem 
do pěší zóny, proč parkuje v lese a proč 
krade  v  Chráněné  krajinné  oblasti 
stromky,  odpověděl  sepnutím  rukou 
k  nebesům  se  slovy:  „Já  jsem  bývalý 
farář, já se kaju !“

A  tak,  aby  bylo  spravedlnosti  uči-
něno  za  dost,  přivolali  jsme  na  pana 
faráře ještě hajného ...

... I naše jsou to hory. 
s pozdravem Vaši strážníci

Bylo, nebylo,  
ale stalo se 

Bylo, nebylo, ale stalo se v naší obci. 
Byl  jeden  dům,  ten  patřil  velké  firmě 
a  měl  svoje  nájemníky.  Ekonomický 
aspekt  dnes  vládne  světu  a  nevyhnul 
se ani tomuto domu a firma ho prodala 
soukromému majiteli  i  s  nájemníky.  Ti 
uzavřeli  s  novým  majitelem  nájemní 
smlouvy  a  žili,  byli  jak  se  v  pohád-
kách  říká  docela  spokojeně  dál.  Jenže 
ouha,  nový  majitel  domu  se  rozhodl 
dům prodat,  našel  si  v naší  obci  kupce 
a dům prodal. A  ted  to přišlo  ! Cosi  se 
zašmodrchalo,  nájemníci  tak  trochu 
zůstali  stranou  této  realitní  transakce, 
buď  jim  souvislosti  nikdo  nevysvětlil, 
nebo  vysvětlil  špatně,  nebo  jim  neřekl 
bůh  suď,  ale  oni  stále  bydleli  a  platili 
pravidelné  nájem  –  ale  původnímu 
majiteli. Až výzva právníků  je vyvedla 
z  jejich  klidu  protože  nový majitel  se  – 
s  ohledem  na  kupní  smlouvu  pochopi-
telně  oprávněně  – domáhat  nájemného. 
Že  oni  řádně  platili  tomu  bývalému? 
Ale  to  nikoho nezajímá,  právo  si  nikdy 
oblíbenou  stranu  nevybírá  a  to  co  je 
logické, aby ten kdo dům prodal a inka-
soval stále nájemné toto převedl novému 
majiteli,  jak  by  se  zdálo  logické,prostě 
v  tomto případě neplatí.  Takže  i  nájem-
níci se vypravili za právní poradou a ta 
je  šokovala:  zaplaťte  novému  majiteli 
nájemné a to co jste zaplatili tomu býva-
lému na něm soudně vymáhejte! Takže 
obyčejný  občan  co  se  ocitne  v  soukolí 
českého práva se pak nestačí divit.A tak 
jedni nájemníci zaplatili podruhé a zva-
žují,  zda  eventuální  soudní  náklady 
nebudou  vyšší  než  duplicitní  platba 
a o žalobě se  rozhodují, další nájemník 
prostě  na  duplicitní  nájemné  nemá,  je 

na podpoře, má dvě malé děti a každou 
korunu musí obrátit mnohokrát a tudíž 
nezaplatil – tak dostal rozhodnutí soudu. 
Striktní a jasné: šup ven z bytu neplatiči 
jeden  a  hajdy na ubytovnu! Co na  tom 
že dostal  vyhazov  z  bytu  kde nájemné 
de-facto řádně zaplatil.

Zdá se vám to normální byť se zřejmě 
vše děje podle práva? Mě tedy rozhodně 
ne. Vím jenom jedno, takhle by se s oby-
čejnými  lidmi  prostě  zacházet  nemělo 
zvláště v případech, kdy se dostanou do 
víru tanečků různých chytrolínků kteří 
se ohánějí a neváhám to dát do uvozovek 
„  právem,“  které  však  v  tomto  případě 
žádnou morálku  nemá. Nevěříte?  Stalo 
se v našem Janově nad Nisou, ti lidé tu 
spolu  žijí,  ale  do  očí  si  zřejmě  pohléd-
nout  nemohou.  Takže  jako  na  začátku. 
Bylo  nebylo,  pohádka  to  není,  spíše 
malé  drama  hodné  z  časů  Dona  Corle-
one  kdy  spravedlnost  je  slepá  a  právo 
pokroucené jako v tom vtipu kdy zeť své 
nemilované tchyni vytne poklonu slovy 
maminko, vy jste tak rovná že kdybyste 
spolkla hřebík tak z vás vyjde vývrtka... 

Bylo  by  to  humorné  kdyby  nešlo 
o jeden pro někoho zřejmě bezvýznamný 
osud. Nebo je to všechno jinak?

- hk -
 

Nepochopení člověka 
plodí zbytečné 

problémy

Každý člověk se snaží chovat ekono-
micky,  tedy  racionálně  tak,  aby  ušetřil, 
vydělal  a  docílil  nějakého  prospěchu. 
Kdyby  z  této  jednoduché  a  notoricky 
známé  poučky  vycházeli  naši  zákono-
dárci,  ušetřili  by  mnoho  komplikací 
a problémů při aplikaci zákonů v praxi. 

Zářným případem špatně nastavené 
logiky  zákona  je  zákon  o  odpadech. 
Vždy mne znovu a  znovu  rozčílí,  když 
slyším v televizi a z různých samospráv 
o  tom,  kolik  občané  dluží  za  poplatky, 
tedy  za  svoz  a  likvidaci  komunálního 
odpadu.  Ta  suma  jde  republikově  do 
miliónů  a  přitom  to mohly  být  zlomky 
této  částky.  Dřívější  norma  přenášela 
odpovědnost  na  toho,  kdo  tento  odpad 
vyprodukoval,  tedy  na  občana.  Firmy, 
které svoz zajišťují, měly sice práci navíc 
a  musely  sledovat  platební  morálku 
svých  zákazníků,  ale  dokázaly  pružně 
reagovat  a  neplatičům  popelnici  nevy-
vézt. Dluh  tedy nenarostl do neúnosné 
výše  a  většinou  si  každý  neplacení 
„popelnic“  rozmyslel.  Kromě  toho  měl 
tento systém i výchovný efekt z hlediska 
ekologie.  Jak  jsem  uvedl  výše,  člověk, 
jednající  ekonomicky,  se  snaží,  aby  za 
odpad  zaplatil  co  nejméně.  Logicky 

tedy recyklovatelný odpad, plasty,  sklo, 
papír,  odváželi  do  příslušných  nádob 
a  šetřili  za  četnost vývozu nádob nebo 
velikost  nádob  na  odpad,  tedy  vlastní  
peněženku.

Změna k horšímu nastala v momentě, 
kdy  zákonodárci  použili  jinou  ana-
tomickou  část  těla  k  myšlení  místo 
hlavy  a  přenesli  odpovědnost  na  obce. 
Respektive mysleli  opět  kolektivisticky 
a výsledkem je stav, kdy všichni občané 
musí obci platit poplatky ve stejné výši, 
bez  ohledu  na  to,  zda  naplní  odpado-
vou nádobu za týden či měsíc. Namísto 
ekonomického  tlaku na  třídění odpadu 
pravý  opak!  Nepochopitelné  je,  že 
ani  Zelení  či  modří  tento  stav  nehod-
lají  změnit.  Výsledkem  jsou  statisíce 
a  miliony,  které  obcím  dluží  neplatiči 
a  stupidní  televizní  spoty,  které  nabá-
dají  občany,  aby  třídili  odpad.  Tento 
do  nebe  volající  stav  vyhovuje  lajdá-
kům a  reklamním  agenturám,  které  se 
na  výrobě  kampaně  podílejí  a  dobře 
z veřejného tyjí. 

Obce  jsou  však  ve  složitém  posta-
vení.  Zákon  jim  ukládá  povinnost 
likvidovat  odpad,  protože  v  momentě, 
kdy  je  tento  umístěn  v  obci,  stává  se 
majetkem  obce.  Je  to  klasické  sejmutí 
odpovědnosti  z  občana  a  přenesení  na 
obec. Obec  v  podobě  odpadků  získává 
vskutku  Danajský  dar!  Tímto  nesmys-
lem  jsou  zmateny  pojmy  a  rozdělen 
problém  na  dvě  koleje.  Jedna  kolej  je 
svoz a likvidace odpadu. To zajistí obec 
smluvně  s  partnerem,  který  má  tuto 
činnost  jako  předmět  svého  podnikání 
(komunální  služby),  protože  musí  na 
své  náklady  zlikvidovat  svůj  odpad, 
který  mu  tak  velkomyslně  původci 
odpadu  věnovali.  Druhou  kolejí  jsou 
obecní poplatky, které se mají o úhradu  
nákladů postarat.  Jenže neplacení obec-
ních poplatků se obtížně vymáhá. Jednak 
informace o konkrétních dlužnících  ze 
zákona nesmí vědět jen tak někdo, zpra-
vidla pouze pověřený pracovník místní 
samosprávy. Tedy ani například členové 
městské rady nebo předseda finančního 
či  kontrolního  výboru  obce  (města). 
A  je  zřejmé,  že  vymáhat  lze  až  něja-
kou částku, která dosahuje uchopitelné 
výše, aby náklady na vymáhání nebyly 
vyšší než dluh samotný. Ať tak či onak, 
obec  tahá  vždy  za  kratší  konec  pro-
vazu a finančně na alibistickém zákonu 
tratí.  Bohužel  to  odnášejí  i  spořádaní 
občané,  protože  prostředky,  které  obec 
doplácí za své neplatiče, nemůže použít 
jinde  k  veřejně  prospěšným účelům.  Je 
k zlosti, že řešení může být tak snadné, 
ale  hradba  lobbingu  a  hlouposti  je 
neproniknutelná!

Jiří Bečvář
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Zimní setkání generací

Z janovské historie

Letos před 200 lety byla zahájena a v roce 1811 dokončena stavba janovského 
kostela svatého Jana Křtitele. Stavitelem byl liberecký stavitel Wurfel s jedním 
pražským stavebním podnikatelem. Prvně jmenovaný postavil celý dům Páně 
ale bez věže, načež byla celá stavba zastavena z  obavy před příliš vysokými 
náklady. Po roce se ve stavbě pokračovalo, ale ne už podle původního plánu, 
který měl vytvořit nádherné stavební dílo. Dokonce pražský stavitel otloukl 
dokončenou nádhernou římsu, aby na stejném místě umístil novou a  postavil 
nízkou, nepěknou věž. 10. listopadu 1811 byl dokoncený chrám Páně slavnostně 
vysvěcen jabloneckým vikářem páterem Josefem Ultschem. Budova byla 
stavebně vylepšována v letech 1820, 1826, 1859, 1872, 1883 a 1892. V roce 1883 
byl kostel vymalován E. Meiningerem z Liberce.

Kostel  má  jeden  vysoká  oltář  a  dva 
postranní oltáře. Hlavní oltář byl zhotoven 
v  roce  1829  uměleckým  truhlářem  Jose-
fem Friedrichem z Tanvaldu a v roce 1841 
nákladem  400  zlatých  renovován.  Nese 
obraz  sv. Jana  Křtitele  v  poušti,  nama-
lovaný  panským  lékařem  Eberenzem 
ve  Smržovce.  Mariánský  oltář,  který  do 
postavení tohoto oltáře sloužil jako hlavní 
a byl sem v roce 1811 přenesen ze starého 
dřevěného a později strženého kostela, byl 
postaven  kolem  roku  1850 místním  oby-
vatelem Josefem Pilzem, malířem a  truh-
lářem. Antonínský oltář,  jehož obraz byl 
namalován  jiřetínským  rychtářem  Anto-
nínem Huyerem  pochází  z  rýnovického 
kostela,  odkud  ho  v  roce  1814  vykoupil 
Antonín Schwedler a nechal  zde umístit. 
Oba tyto oltáře byly v roceš 1842 zrenovo-
vány. Kůr byl postaven v roce 1817 z dob-
ročinných  darů  za  300  zlatých  smržov-
ským  truhlářem  Andreasem  Rosslerem. 
Varhany jsou dílem stavitele varhan Fran-
tiška Mullera z Janova u Burgsteinu. Stály 
800 zlatých k nimž místní pěvecký spolek 
HARMONIE položil základní kapitál 200 
zlatých. Vysvěceny byly 28. září 1871 viká-
řem páterem Josefem Knoblochem ze Smr-
žovky. Věž dříve nesla jen 3 zvony. Velký 
zvon,  věnovaný  kostelu  v  roce  1734  hra-
bětem  Albrechtem  Maximiliánem  Des-
foursem je zasvěcen sv. Janu Bapt., a váží 

Janovský kostel svatého Jana Křtitele 
slaví velké výročí – před 200 lety byl polo-
žen základní kámen

184,8 kg. Praskl v roce 1782 a potí  i 1856. 
Dne  25.  června  1859  byl  zvon  po  před-
chozím přetavení a odlití c.a k.pražským 
dvorním zvonařem Karlem Bellmannem 
znovu  slavnostně  vytažen  na  věž.  Další 
dva zvony pocházejí z roku 1832. Střední 
váží  121,5  kg  a malý  43  kg. Dohromady 
stály přibližně 700 zlatých vídeňské měny. 
Čtvrtý zvon byl později pořízen děkanem 
Augustinem  Neumannem.  Báň  kostelní 
věže  byla  i  s  křížem  po  téměř  padesáti 
letech  v  roce  1858  sundána,  nově  pozla-
cena a 28. července téhož roku s odpovída-
jící  slávou  znovu nasazena.  Sanctussova 
věžička  byla  zřízena  v  roce  1818. V  roce 
1892 byla při úplné renovaci božího domu 
nákladem 4 tisíc zlatých také snesena báň 
věže, nově pozlacena a ke starým listinám 
bylo přiloženo několik novějších.

V roce 1874 byla postavena a v dalších 
letech stavebně vylepšována fara a v roce 
1854  byl  založen  současný hřbitov,  který 
byl dne  10.  května  1855 vysvěcen  tehdej-
ším  farářem  Petrem  Junou.  Zajímavý  je 
určitě  fakt,  že  v  dřívějších  dobách  byli 
zesnulí  z  Janova  a  okolí  pohřbíváni  ve 
Bzí a po zrízení hřbitova ve Smržovce tak 
tam. Při  tuhých zimách, kdy styk se sou-
sedními  obcemi  byl  pro  velké množství 
sněhu  znemožněn,  museli  být  nebožtíci 
po mnoho týdnů uchovávány než mohly 
být uloženy k poslednímu odpočinku.

Putování janovskou historií, kdy 
Hans vom Berge čili Honza z Hor 
dal Janovu jméno, tedy v roce 
1630, pokračujeme dnes dalšími 
stránkami janovské historie:

Z janovské 
prehistorie

•   1740:  dle  pamětní  listiny  nalezené 
v  kopuli  kostelní  věže  byl  v  tomto 
roce  rychtářem  Christian  Reckziegel. 
V tomto roce bylo také v Janově zazna-
menáno  deset  úmrtí,  devět  narození 
a dva sňatky

•   do roku 1743 byl na krátkou dobu rych-
tářem Johan Friedrich Hutmann

•   1744: od tohoto roku až do roku 1773 byl 
rychtářem  Hans  Michael  Reckziegel. 
Lidé jej nazývali „Balzermichel“ čp. 16.

•   1750:  okolo  tohoto  roku  byla  zprovoz-
něna  první  tzv.  „FeixovaL  brusírna 
v  čp. 143,  která  v  důsledku  špatného 
odbytu  brzy  zaniká.  Vidíte,  už  tenkrát 
padaly kvůli odbytu firmy, že by předvoj 
dnešní  finanční  krize?  Ale  krize  pomi-
nula a v roce 1785 vznikají současně dvě 
nové brusírny v čp. 128 a čp. 140. V tomto 
roce v Janově zemřelo 12 lidí, 21 se jich 
narodilo a 7 párů slavilo svatbu.

•   1758:  na  levém  břehu  Blatného  potoka 
byla v tomto roce Antonínem Weberem 
postavena první sklářská huť v okrese 
pojmenovaná jako KARLOVA.

•   1771: Janov měl v tomto roce právě 100 
domů,  které  byly  poprvé  očíslovány. 
V  letech  1771-2  řádil  v  obci  hladový 
tyfus  (mor)  tak,  že  původní  hřbitov 
nestačil  a  pohřbívalo  se  i  v  místech 
čp. 40 – odtud název „morový hřbitov“. 
V  morovém  roce  1772  bylo  v  Janově 
zaznamenáno  111  úmrtí,  11  narození 
a nebyl zaznamenán žádný sňatek.

•   1773:  od  roku  1773  do  1801  byl  rychtá-
řem Johann Friedrich Huttmann, který 
byl zvolen rychtářem ve svých 73 letech. 

A BUDEME PLESAT!

Předprodej vstupenek probíhá v janovské škole můžete volat 
483 380 045 případně mobil 736 765 556.

K výborné náladě určitě přispěje jablonecká kapela  
Volupsije a program obohatí nejen předtančení,  

fire show, flamenco či břišní tance ale i bohatá tombola.

Klub přátel školy při janovské ZŠ uspořádá  
u příležitosti Dne učitelů již

v pátek 27. března  
od 20 hodin 

v janovské sokolovně

4. SPOLEČENSKÝ  
PLES

pokračování na staně 8
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INZERCE
 f Urgentně sháním domeček, nebo chalupu, vhodnou 

k trvalému bydlení, nebo i rekreaci. Může být i v původním 
stavu, k  rekonstrukci, nebo i  zbořeniště. Možno 
nabídnout i větší pozemky. Preferuji platbu v hotovosti.  
Tel.: 775 311 505

 f Dlouhodobě hledám chalupu, nebo domek. Na stavu 
nezáleží. Případně je možno nabídnout i hezký pozemek. 
Právní servis zajistím. Tel: 737 544 461 

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 

Byl  tkalcem,  sám  tkal na  stavech.  Jeho 
životní  poměry  se  zlepšily  natolik,  že 
mohl  obchodovat  se  lněným  zbožím 
a  cestoval  na  tehdejší  trhy  do  Prahy 
a  Plzně.  Posuzováno  podle  tehdejších 
poměrů byl nejbohatším mužem v okolí 
a měl  tolik prostředků, že byl schopen 
koupit  tehdejší  statek Malá Skála, aniž 
musel  prodat  některou  ze  svých  realit. 
Ve  stáří  byl  téměř  slepý.  Díky  velkým 
obchodním ztrátám u libereckých firem 
se  podstatně  zmenšíla  jeho  hotovost, 
takže  po  jeho  smrti  nezůstaly  téměř 
žádné  hotové  peníze.  Zemřel  v  roce 
1823  ve  stáří  86  let  .  Další  zajímavostí 
těchto let je fakt, že zde existovaly podle 
tehdejších  robotnických  seznamů  dva 

mlýny a  to v  čp. 36  a  čp. 64. O pivních 
výčepech zmínky nejsou...

•   1784:  V  tomto  ruce  postihla  region  tak 
krutá  zima,  te  o  Velikonocích  zamrzla 
Nisa a na Boží tělo (červen) se děti kou-
lovaly.

•   1789: 15. června se strhlo velké krupobití, 
kdy kroupy ve velikosti  slepičího vejce 
rozbily mnoho střech.

•   1790:  v  květnu  přišly  takové mrazy,  že 
zamrzla  okna  a  sněhové  závěje  byly 
vysoké až dva lokty – tedy 120 cm.

•   1801:  Od  roku  1801  do  1808  byl  rychtá-
řem  Josef  Reckziegel  z  čp. 16.  Zanechal 
po  sobě  značné  nedoplatky  na  daních 
a  dluhy  důchodové,  které  obec musela 
ještě  jednou  zaplatit.  Tísnivé  životní 
poměry  způsobily  jeho úpadek. Během 
jeho úřednického období nastalo v roce 
1805 velké zdražování...

pokračování článku ze strany 7

Z janovské prehistorie

Historie, Ze života obce, Inzerce

MATEŘSKÁ ŠKOLKA 
BOBTNÁ

Počátkem března proběhl tradiční 
Zápis  nových  adeptů  pro  janovskou 
mateřskou školku.

Rodiče  přišli  přihlásit  10  dětí 
Z naší školky byli všichni velice nad-
šeni a doufám, že se dostaví se zpož-
děním ještě několik  jedinců, takže to 
není ještě konečné číslo.

Rodiče  velice  kladně  hodnotili 
náš  výchovný  program  a  také  uví-
tali  změnu  provozní  doby,  která 
bude  od  nového  školního  roku  jiná  
- tj. od 6.15 do 16.30 hodin

Z. Krausová, ředitelka MŠ

•   1808: Jako 6.rychtář obce byl v letech 1808 
–  1843  Franz  Huttmann  z  čp. 101,  syn 
Johanna Friedricha Huttmanna. Ten obci 
věnoval  plných  35  let  života  a  ve  věku 
78  let  svůj úřad složil a po roce zemřel. 
Po  něm  přišel  jako  rychtář  Anton  Pilz, 
obchodník se střižním zbožím z čp. 223. 
Tento  rychtář  musel  během  svého  úřa-
dování bojovat s mnoha nepříjemnostmi. 
V  době,  kdy  předsedal  obci,  došlo  za 
přispění  Josefa  Lucke  z  čp. 32  k  zajiš-
tění  a  potrestání  celé  zlodějské  bandy. 
Násilné vloupání spojené s mučením lidí 
nebylo v tehdejších dobách vzácností.

•   1809: stav původního dřevěného kostela 
se čím dál tím víc zhoršoval a v roce 1809 
tedy bylo přikročeno ke  stavbě nového, 
masivnějšího kostela.

•   1811:  kostel  svatého  Jana  Křtitele  byl 
dokoncen 10. listopadu 1811



Schválený rozpočet na rok 2009 

Usnesením č.6/2009 dne 28. ledna 2009
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa Pol Popis Rozpočet 2009
0 1111 Daň z příjmů fyzických osob 

ze záv.čin. a
1 800 000,00

0 1112 Daň z příjmů fyzických osob 
ze SVČ

176 000,00

0 1113 Daň z příjmů fyzických osob 
z kapit. výnos

100 000,00

0 1121 Daň z příjmů právnických 
osob

2 650 000,00

0 1211 Daň z přidané hodnoty 4 000 000,00
0 1335 Poplatky za odnětí pozemků 

plnění funkcí l
0 1337 Poplatek za likvidaci 

komunálního odpadu
550 000,00

0 1341 Poplatek ze psů 30 000,00
0 1342 Poplatek za lázeňský nebo 

rekreační pobyt
200 000,00

0 1343 Poplatek za užívání 
veřejného prostranství

10 500,00

0 1345 Poplatek z ubytovací 
kapacity

330 000,00

0 1346 Poplatek za povolení 
k vjezdu do vybraných

0,00

0 1347 Poplatek za provozovaný 
výherní hrací přís

50 000,00

0 1351 Odvod výtěžku z provozování 
loterií

50 000,00

0 1361 Správní poplatky 60 000,00
0 1511 Daň z nemovitostí 900 000,00
0 2460 Splátky půjčených 

prostředků od obyvatelst
0 4112 Neinv.př.transfery ze SR 

v rámci souhr.dot
272 200,00

0 4116 Ostatní neinv.přijaté 
transfery ze st. roz

0 4121 Neinvestiční přijaté transfery 
od obcí

560 000,00

0 4122 Neinvestiční přijaté transfery 
od krajů

0 4134 Převody z rozpočtových účtů
0 4222 Investiční přijaté transfery 

od krajů
0 8115 Prebytek hospodareni 15 793 132,00

* 0000 Bez ODPA 27 531 832,00
1039 2111 400 000,00

1039 lesni hosp. 400 000,00
2310 2111 Příjmy z poskytování služeb 

a výrobků
550 000,00

* 2310 Pitná voda 550 000,00
3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. 

nemovit. a jejich č
500 000,00

* 3612 Bytové hospodářství 500 000,00
3613 2132 Prijmy z pronajmu 150 000,00

* 3613 Nebytove hosp. 150 000,00
3725 2324 Přijaté nekapitálové 

příspěvky a náhrady
50 000,00

* 3725 Využívání a zneškodňování 
komun.odpadů

50 000,00

3745 2111 Příjmy z poskytování služeb 
a výrobků

5 000,00

* 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 
zeleň

5 000,00

Rozpočet na rok 2009
5311 2210 Prijate sankcni platby 20 000,00

* 5311 Bezpecnost 20 000,00
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb 

a výrobků
300 000,00

6171 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak 
nakoup.za úč.p

2 000,00

6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 90 000,00
6171 2322 Přijaté pojistné náhrady
6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 000 000,00
6171 3112 Příjmy z prodeje ost. 

nemovitostí a jejich
1 600 000,00

* 6171 Činnost místní správy 3 992 000,00
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 70 000,00

* 6310 Obecné příjmy a výdaje 
z finančních operac

70 000,00

** Celkem 33 268 832,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
OdPa Pol Popis Rozpočet 2009
1039 nákup služeb 400 000,00

* 1039 lesni hosp. 400 000,00
2212 5139 Nákup materiálu j.n.
2212 5169 Nákup ostatních služeb 700 000,00
2212 5171 Opravy a udržování 2 090 000,00

* 2212 Silnice 2 790 000,00
2221 5323 Neinvestiční transfery 

krajům
111 000,00

2221 5329 Ostatní neinv.transfery veř.
rozp.územní úr

799 000,00

* 2221 Provoz veřejné silniční 
dopravy

910 000,00

2310 5139 Nákup materiálu j.n.
2310 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00
2310 5171 Opravy a udržování 20 000,00
2310 6121 Budovy, haly a stavby 0,00

* 2310 Pitná voda 60 000,00
2321 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00
2321 5154 Elektrická energie 200 000,00
2321 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00
2321 5171 Opravy a udržování 200 000,00
2321 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00
2321 6129 Nákup dlouhodobého 

hmotného majetku jinde
* 2321 Odvádění a čištění 

odpadních vod a nakl.s
1 202 000,00

3113 5331 Neinvestiční příspěvky 
zřízeným příspěvkov

2 160 000,00

3113 6121 Budovy, haly a stavby 2 100 000,00
* 3113 Základní školy 4 260 000,00
3314 5023 Odměny členů zastupitelstva 

obcí a krajů
13 000,00

3314 5136 Knihy, učební pomůcky 
a tisk

32 000,00

3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý 
majetek

1 000,00

3314 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00
3314 5161 Služby pošt 1 000,00
3314 5162 Služby telekomunikací 

a radiokomunikací
3314 5169 Nákup ostatních služeb 14 000,00
3314 5173 Cestovné (tuzemské 

i zahraniční)
1 500,00

* 3314 Činnosti knihovnické 65 500,00
3319 5023 Odměny členů zastupitelstva 

obcí a krajů
12 000,00



3319 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00
3319 5175 Pohoštění 1 000,00

* 3319 Ostatní záležitosti kultury 43 000,00
3419 5192 Poskytnuté neinvestiční 

příspěvky a náhrad
196 432,00

* 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 196 432,00
3421 6121 Budovy, haly a stavby 30 000,00

* 3421 Využití volného času dětí 
a mládeže

30 000,00

3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý 
majetek

20 000,00

3612 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00
3612 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00
3612 5171 Opravy a udržování 1 500 000,00
3612 6121 Budovy, haly a stavby 0,00

* 3612 Bytové hospodářství 1 550 000,00
3613 5169 Nakup sluzeb 30 000,00

* 3613 Nebytove hosp. 30 000,00
3631 5169 Nákup ostatních služeb 800 000,00
3631 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00

* 3631 Veřejné osvětlení 1 100 000,00
3633 6121 Budovy, haly a stavby 10 200 000,00

* 3633 Výstavba a údržba místních 
inženýrských sí

10 200 000,00

3722 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00
3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00

* 3722 Sběr a svoz komunálních 
odpadů

1 030 000,00

3745 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00
3745 5171 Opravy a udržování 0,00

* 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 
zeleň

25 000,00

3749 5169 Nákup ostatních služeb 0,00
* 3749 Ostatní činnosti k ochraně 

přírody a kraji
0,00

4186 5410 Sociální dávky 0,00
* 4186 Příspěvek na individuální 

dopravu
0,00

5311 5011 Platy zaměstnanců 
v pracovním poměru

610 000,00

5311 5031 Povinné poj.na soc.
zab.a přísp.na st.pol.z

156 000,00

5311 5032 Povinné poj.na veřejné 
zdravotní pojištění

45 200,00

5311 5132 Ochranné pomůcky 30 000,00
5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý 

majetek
30 000,00

5311 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00
5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00

5311 5162 Služby telekomunikací 
a radiokomunikací

15 000,00

5311 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00
5311 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00
5311 5171 Opravy a udržování 20 000,00

* 5311 Bezpecnost a verejny 
poradek

1 008 200,00

5512 5023 Odměny členů zastupitelstva 
obcí a krajů

5 000,00

5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý 
majetek

70 000,00

5512 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00
5512 5154 Elektrická energie 100 000,00
5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00
5512 5162 Služby telekomunikací 

a radiokomunikací
5 000,00

5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00
5512 5171 Opravy a udržování 30 000,00
5512 5175 Pohoštění 5 000,00

* 5512 Požární ochrana “ 
dobrovolná část

260 000,00

6112 5023 Odměny členů zastupitelstva 
obcí a krajů

655 000,00

6112 5031 Povinné poj.na soc.
zab.a přísp.na st.pol.z

125 000,00

6112 5032 Povinné poj.na veřejné 
zdravotní pojištění

45 000,00

6112 5175 Pohoštění 5 000,00
* 6112 Zastupitelstva obcí 830 000,00
6171 5011 Platy zaměstnanců 

v pracovním poměru
1 285 000,00

6171 5031 Povinné poj.na soc.
zab.a přísp.na st.pol.z

330 000,00

6171 5032 Povinné poj.na veřejné 
zdravotní pojištění

115 000,00

6171 5038 Povinné pojistné na úrazové 
pojištění

7 000,00

6171 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00
6171 5136 Knihy, učební pomůcky 

a tisk
15 000,00

6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý 
majetek

120 000,00

6171 5139 Nákup materiálu j.n. 85 000,00
6171 5141 Úroky vlastní 1 000,00
6171 5153 Plyn 280 000,00
6171 5154 Elektrická energie 200 000,00
6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 75 000,00
6171 5161 Služby pošt 20 000,00
6171 5162 Služby telekomunikací 

a radiokomunikací
130 000,00

6171 5163 Služby peněžních ústavů 180 000,00
6171 5166 Konzultační, poradenské 

a právní služby
150 000,00

6171 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00
6171 5169 Nákup ostatních služeb 850 000,00
6171 5171 Opravy a udržování 100 000,00
6171 5172 Programové vybavení 30 000,00
6171 5173 Cestovné (tuzemské 

i zahraniční)
6171 5175 Pohoštění 25 000,00
6171 5178 Nájemné za nájem s právem 

koupě
70 000,00

6171 5182 Poskytované zálohy vlastní 
pokladně

6171 5192 Poskytnuté neinvestiční 
příspěvky a náhrad

200 000,00

6171 5194 Věcné dary
6171 5229 Ostatní neinv.transfery 

nezisk.a podob.org
130 000,00

6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 50 000,00
6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.

rozp.územní úr
10 000,00

6171 5362 Platby daní a poplatků 
státnímu rozpočtu

250 000,00

6171 5511 Neinv.transfery mezinárod.
organizacím

4 000,00

6171 6121 Budovy, haly a stavby 2 549 700,00
6171 6460 Investiční půjčené 

prostředky obyvatelstvu
* 6171 Činnost místní správy 7 278 700,00
6330 5349 Ostatní převody vlastním 

fondům
* 6330 Převody vlastním fondům 

v rozpočtech územn
0,00

6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let 
mezi krajem

* 6402 Finanční vypořádání 
minulých let

0,00

** Celkem 33 268 832,00

V Janově nad Nisou 30.1.2009


