
JANOVSKÝM JARMARKEM OSLAVÍME 100 LET POVÝŠENÍ JANOVA NAD 
NISOU NA MĚSTYS * 80 LET JANOVSKÉ RADNICE * 200 LET POLOŽENÍ 

* ZÁKLADNÍHO KAMENE KOSTELA SVATÉHO JANA KŘTITELE * 
* 95 LET OD ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY KOSTELA SV. JOSEFA V LOUČNÉ 

Rád	 bych	 mezi	 námi	 také	 přivítal	
hosty,	které	 jsme	pozvali	ať	už	 jsou	to	
kolegové	 starostové	 či	 představitelé	 li-
bereckého	kraje	až	po	naše	bývalé	rodá-
ky	a	spoluobčany	a	jejich	potomky,	kte-
ří	žijí	v	sousedním	Německu.	Rád	bych	
využil	této	příležitosti	a	vysvětlil,	proč	
slavíme	oslavy	povýšení	na	městys	ač-
koli	jsme	obec.	Historie	Janova	začínají-
cí	před	staletími	díky	jistému	Honzovi	
z	 hor	 je	 bohatá	 a	my	 ji	 v	 našem	Zpra-
vodaji	také	přípomínáme.	Vývoj	Janova	
šel	 ruku	 v	 ruce	 s	 vývojem,	 ale	 i	 pády	
sklářského	 či	 textilního	 průmyslu.	 Ja-
nov	býval	krajem	sklenených	knofl	íků	
ale	měli	jsme	tu	i	velkou	textilku	a	přá-
delnu.	Obec	Janov	byla	právě	před	100	
lety	povýšena	naměstys	 a	v	 roce	 1920	

Slovo starosty

Vážení a milí spoluobčané,
dnešní Zpravodaj janovské radnice 
je převážně věnován oslavám 100 let 
povýšení Janova na městys, ale těch 
jubileí se nám sešlo víc – 200 let od 
zahájení výstavby janovského kostela 
sv. Jana Křtitele, 80 let janovské 
Radnice a 95 let od zahájení výstavby 
kostela sv.Josefa v  Loučné. Jsou to 
velká výročí která chceme důstojně 
oslavit a  proto vás všechny zvu na 
sobotu 27. června před Radnici ale 
i na Berkovu louku, kde jsme pro vás 
připravili bohatý program, ale o tom 
přinášíme informace na jiném místě 
našeho Zpravodaje.
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dokonce	 na	 měs-
to.	To	v	něm	žilo	
3200	 obyvatel	
v	566	domech	jak	
praví	 historická	
kronika.	 Nejpr-
ve	 hospodářská	
krize a potom 
události	 II.světo-
vé	války	výrazně	
ovlivnily	historii	
Janova	 který	 se	

opět	stal	obcí.	Tolik	na	vysvětlenou.	
Dnešní	 Janov	 hrdě	 nazýváme	 bra-

nou	 do	 Jizerských	 hor	 a	 z	 někdejší	 do-
mény	 knofl	íkářské	 převažuje	 doména	
turistické	 oblasti.	 Život	má	 svůj	 přiro-
zený	vývoj,	dnešní	moderní	doba	 je	ve	
znamení	obchodních	řetězců	a	tato	kon-
kurence	 prakticky	 vytlačila	 ze	 živo-
ta	 obcí	 malé	 obchůdky	 či	 drobné	 živ-
nostníky,	kteří	nabízeli	občanům	svoje	
služby.	 To	 se	 nevyhnulo	 ani	 naší	 obci	
a	ačkoli	máme	dostatek	prostor,	kde	by	
se	služby	občanům	mohly	nabízet	–	sa-
moobsluha,	 o	 jejímž	 osudu	 stále	 není	
defi	nitivně	rozhodnuto,	 lékárna	a	další	
ztrácejí	 svoje	 někdejší	 zákazníky	 kteří	
stále	ve	větší	míře	dávají	přednost	právě	
různým	hypermarketům	a	 to	 je	hlavní	
příčina	 toho,	 že	 služby	 v	menších	mís-
tech	jako	je	třeba	náš	Janov	uvadají.	Pře-
sto	obec	nespí.	Určitě	 jste	zaznamenali	
čilý	stavební	ruch	a	při	 této	příležitosti	
vás	žádám	o	pochopení	a	 toleranci,	ne-
boť	 tato	 zatím	 největší	 investiční	 akce	
v	historii	obce	v	řádu	60	milionů	korun	
zabezpečí	 propojení	 vodovodu	 s	 bedři-
chovskou	úpravnou	a	vyroste	další	kus	

obecní	kanalizace.	Bude	to	trochu	hluku,	
prachu,	ale	všem	se	nám	to	v	obcí	boha-
tě	vrátí.	V	tomto	měsíci	začnou	práce	na	
zateplení	janovské	školy,která	tak	kromě	
toho	 zateplení	 dostane	 i	 novou	 fasádu.	
Vzhledu	 obce	 to	 rovněž	 prospěje	 a	 ná-
vštěvníka	našich	krásných	Jizerek	přiví-
tá	opět	o	něco	vylepšená	janovská	tvář.

	Vážení	 spoluobčané,	přijďte	 společ-
ně	 oslavit	 naše	 slavná	 jubilea	 v	 jejichž	
rámci	proběhne	nultý	 ročník	 Janovské-
ho	jarmarku.	Těšíme	se,	že	se	nám	všem	
tato	 akce	 vydaří	 a	 že	 bude	 důvod	 aby-
chom	ten	nultý	ročník	v	příštích	letech	
proměnili	 v	 tradici,	 která	 by	 našemu	
Janovu	nad	Nisou	 jenom	slušela.	A	po	
oslavách	vám	všem	přeji	příjemnou	do-
volenou,	krásné	počasí	a	zážitky.

Váš Daniel David,
Starosta obce
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Tak takhle vypadala janovská dominanta Královka  
na začátku minulého století

•	 	Únorové	 zastupitelstvo	 schválilo	 nové	
ceny	vodného	a	stočného.	Vodné	na	rok	
2009	bude	činit	9,20	Kč	za	cbm	a	stočné	
36,50	 Kč	 za	 cbm	 s	 tím,	 že	 vzhledem	
k	 zákonné	 změně	 se	 vodné	 a	 stočné	
bude	 ještě	 měnit.	 Obec	 se	 totiž	 stane	
plátcem	DPH

•	 	Zastupitelstvo	 schválilo	 dotaci	 na	 zří-
zení	pracoviště	CZECH	POINT

•	 	zastupitelstvo	 schválilo	 realizaci	 nasví-
cení	přechodů	pro	chodce	a	to	v	případě	
obdržení	 dotace	 z	 grantového	 fondu	
Libereckého	kraje.

•	 	Zastupitelé	odsouhlasili	dotaci	Janovské	
o.p.s.	ve	výši	200	tisíc	Kč	na	provoz	spor-
tovního	areálu

•	 	Březnové	 zastupitelstvo	 schválilo	
zprávu	 předsedy	 Finančního	 výboru	
Radka	 Jelínka	 a	 schválilo	 výsledek	
hospodaření	 příspěvkové	 organizace	
Základní	škola	a	Mateřská	škola	 Janov	
nad	 Nisou	 za	 rok	 2008	 a	 souhlasilo	
s	 převedením	 zlepšeného	 výsledku	
hospodaření	 ve	 výši	 758.454,69	 Kč	 do	
rezervního	fondu	školy.

•	 	Zastupitelé	 schvállili	 přidělení	 uvolně-
ného	obecního	bytu	v	Hraničné	čp	180	
o	velikosti	1:1	paní	Monice	Bílé,	kterou	
upřednostnili	 z	 důvodů	 těžké	 životní	
situace	 před	 druhým	 zájemcem	 J.	 Cha-
dimou.	Byt	byl	přidělen	na	dobu	určitou	
a	to	na	1	rok.

•	 	Zastupitelé	 vzali	 na	 vědomí	 informaci	
o	vývoji	v	kauze	Top	Gum	kdy	se	proti-
strana	proti	rozsudku	odvolala	a	soudní	
řízení	bude	tudíž	pokračovat

•	 	Zastupitelé	diskutovali	podrobnosti	pří-
prav	 oslav	 100	 let	 povýšení	 Janova	 na	
městys

•	 	Zastupitelé	vzali	na	vědomí	 informaci	
o	tom,	že	nájemce	samoobsluhy	dostal	
od	 majitele	 objektu	 výpověď	 s	 třímě-
síční	výpovědní	lhůtou.

•	 		Dubnové	 jednání	 zastupitelstva	 upra-
vilo	 vzhledem	 k	 přechodu	 Obce	 do	
režimu	 plátce	 DPH	 vodné	 a	 stočné	
s	 platností	 od	 1.	 května	 2009	 na	 výši	
vodné	10,-	Kč	za	cbm	a	stočné	39,80	Kč	
za	cbm.

•	 	Zastupitelé	 schválili	 postup	 starosty	
obce	 při	 jednání	 o	 napravení	 majet-
kových	 poměrů	 mezi	 firmou	 Radosta	
a	Obcí	 s	 tím,	že	Obec	vyklidí	 stávající	
garáž	 užívanou	 janovskými	 hasiči	
a	Obec	upraví	 stávající	 sklad	na	garáž	
a	 dílnu	 pro	 hasiče.	 Za	 tímto	 účelem	
podala	Obec	žádost	o	dotaci.

•	 	Zastupitelé	odsouhlasili	 záměr	pořídit	
Obecní	 policii	 nové	 vozidlo	 společně	
s	Obecním	úřadem	Bedřichov.

•	 	Zastupitelé	 vyhověli	 žádosti	 předsed-
kyně	KPŠ	při	ZŠ	J.	Mullerové	o	promi-
nutí	poplatku	z	vybraného	vystupného	
na	 IV.	 školním	 společenském	 plese,	
který	 se	 konal	 v	 březnu	 u	 příležitosti	
Dne	učitelů.

•	 	Zastupitelé	 odsouhlasili	 interpelace	
občanů	směrem	ke	zvýšení	bezpečnosti	
na	 dětském	 hřišti	 na	 Berkově	 louce	
a	opravu	prolézaček	a	pingpongového	
stolu	tamtéž.

•	 	Zastupitelé	 vyslechli	 informaci	 o	 jed-
nání	delegace	obce	ve	složení	starosta	D.	
David,	místostarosta	J.	Hrabák	a	zastu-
pitel	 P.	 Pilz	 v	 Neugablonz,	 která	 byla	
uskutečněna	 v	 souvislosti	 s	 oslavami	
100	 let	 povýšení	 Janova	 nad	 Nisou	 
na	městys.

Napsali o Janovu, Jednání zastupitelstva

Co se mi vybaví, 
když se řekne  

Janov nad Nisou

Janov	 je	 malebná	 obec	 a	 vyhledá-
vané	 zimní	 středisko,	 především	

sjezdovka	na	Severáku.	Pak	se	mi	 také	
vybaví	dvě	krásné	rozhledny,	dominanta	
nad	 Bedřichovem	 Královka	 a	 kovový	
skvost	 –	Slovanka.	Tato	místa	opravdu	
znám	 ještě	 z	 dob	 mého	 dětství,	 kdy	
jsme	v	Jizerských	horách	trávili	s	rodiči	
mnoho	času.	A	hory	jsou	mou	„drogou“	
dodnes.	 Přestože	 jsem	byl	 zvolen	 sená-
torem	za	Liberecko,	samozřejmě	sleduji	
problémy	přilehlých	obcí,	mezi	které	se	
řadí	 i	 Janov.	 Teď	 se	 zde	 řeší	 budování	
kanalizace	 a	vím,	 jak	 složitě	 se	hledají	
finance	na	tak	velkou	akci	a	jak	náročné	
je	zvládnutí	všech	formalit	pro	starostu	
Mgr.	Davida	a	aparát	obce.	

K	výročí,	které	letos	Janov	slaví,	chci	
popřát,	 aby	 obec	 vzkvétala	 a	 hodně	
zdaru	všem	obyvatelům.

MUDr. Přemysl Sobotka,
předseda Senátu PČR

Zdravím	 Vás	 z	 Jablonce	 nad	 Nisou,	
odpovídám	 na	 otázku:	 „Co	 se	

mně	 vybaví,	 když	 se	 řekne	 Janov	 nad	
Nisou“.

	 Vybaví	 se	mi	 –	malebné	městečko	
v	 podhůří	 Jizerských	 hor	 jako	 nástu-
piště	 pěší,	 cyklistické	 a	 lyžařské	 turis-
tiky,	bobová	dráha	a	trochu	i	historická	
sláva	sklářského	průmyslu.

Mrzí	 mě,	 že	 se	 nemůžu	 účastnit	
oslav	100	let	povýšení	Janova	na	městys,	
protože	 jsem	 na	 sněmu	 SMO	 v	 Karlo-
vých	Varech,	ale	přeji	Janovu,	aby	rych-
leji	 rozvíjel	 svou	sportovní	a	 rekreační	
funkci	 a	 nezapomínal	 i	 na	 svá	 před-
městí	–	Jablonec	a	Liberec.

 Mgr. Petr Tulpa,
starosta Jablonce nad Nisou

V	 Jizerkách	 je	místečko,	 kam	 jezdím	
stále	raději	už	více	než	60	let.
Zachovalo	si	svůj	původní	ráz	i	díky	

lidem,	kteří	zachránili	před	spadnutím	
domky	 rozseté	 po	 kopcích	 údolí	 Nisy.	
Většinou	 svépomocí	 a	 s	minimem	 pro-
středků	 upravovali	 opuštěné	 chalupy	
na	 svůj	 druhý	 domov.	 A	 vytrvali	 už	
po	 několik	 generací,	 tak	 jako	 Ti,	 kteří	
tu	bydlí	„na	stálo“.	Nepochybně	-	stále	
hezčí	 a	 upravenější	 místo,	 vstřícné	 ke	
všem	 svým	obyvatelům	 je	 stále	 oblíbe-
nější	a	známější.	Ano,uhádli	jste	–	je	to	
Janov	nad	Nisou.“

Ing. Olga Holubová,  
rodilá Pražačka

Střípky z jednání zastupitelstva
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Kdo měl v rukou janovské kormidlo
Historie Janova nad Nisou je bohatá a pro zajímavost jsme vyhledali v historii jména mužů ale i žen, 
co stáli v čelných funkcích v čele Obce, Městyse, Města a opět Obce, neboť taková je historie místa 
založeného Honzou z Hor neboli Hansem vom Berge.

Z janovské historie

•	 	Před	 rokem	 1740	 Gottfried	 RECKZIE-
GEL	–	první	doložený	rychtář

•	 1740:	Christian	RECKZIEGEL	–	rychtář
•	 	1743:	 Johann	 Friedrich	HUTTMANN	 –	
rychtář

•	 	1744 – 1773:	Hans	Michael	RECKZIEGEL	
–	rychtář,	lidé	jej	nazývali	méně	honosně	
–	„Balzermichel“	čp	16

•	 	1773 – 1801:	 Johann	 Friedrich	 HUTT-
MAN	–	rychtář

•	 1801	– 1808:	Josef	RECKZIEGEL	Z	ČP.16
•	 1808 – 1843:	Franz	HUTTMANN	rychtář
•	 1843:	Anton	PILZ	rychtář
•	 	1850 – 1861:	 Johann	HUTTMANN	–	 sta-
rosta,	vnuk	Johanna	Friedricha

•	 1861 – 1868:	Franz	ZACKE	–	starosta
•	 1868 – 1886:	Anton	TISCHER	-	starosta	
•	 	1886 – 1892:	Wenzel	HUTTMANN	starší	
-	starosta

•	 1892 – 1902:	Justin	PRIEBSCH	–	starosta
•	 1902 – 1919:	Gustav	PREISSLER	–	starosta
•	 1919 – 1923:	Anton	SCHMIDT	–	starosta
•	 1923 – 1927:	Sebald	PREISSLER	–	starosta
•	 1927 – 1938:	Josef	WEISS	–	starosta
•	 	1938 – 1945	 Ernst	 ULLRICH	 –	 od	 roku	
1939	 jako	 uvolněný	 starosta.	 Po	 jeho	

povolání	 do	 armády	 byl	 zastupován	
Josefem	PILZEM

•	 	1945:	Místní	správní	komise	Janov	nad	
Nisou
 – 	1.	 předseda	 Josef	 ŠILHÁN,	 2.	 před-
seda	František	STUCHLÍK

 – 	Hraničná	předseda	BENEŠ,	tajemník	
Jar.	HRABÁK	a	později	KOPTA

•	 1945:	MNV	Josef	UHLÍŘ	–	předseda
•	 	25.	 ledna	 1951	 sloučení	 obcí	 Janov,	
Loučná,	 Hraničná	 –	 Jaroslav	 VRABEC	
–	předseda

•	 	1954:	 Eva	 KOVÁŘOVÁ	 –	 předsedkyně,	
Miroslav	STEHLÍK	–	tajemník

•	 	1957:	 Jaroslav	 KUBÁČEK	 –	 předseda,	
Jaroslav	HORÁLEK	–	tajemník

•	 	1961 – 62:	 Jaroslav	 HORÁLEK	 –	 před-
seda,	p.URBAN	-.	tajemník

•	 	1963 – 64:	Václav	HANVALD	–	předseda,	
Jaroslav	KUBÁČEK	-	tajemník	

•	 	1964 – 69:	 Jaroslav	 KUBÁČEK	 –	 před-
seda,	Jiří	ROKOS	–	tajemník

•	 	1970 – 71:	 Jiří	 ROKOS	 –	 předseda	 –	 p.	
ŠELBICKÁ	–	tajemník

•	 	1972 – 76:	 krátce	 Jan	 BALOGH	 –	 před-
seda,	 poté	 Jiří	 ROKOS	 –	 předseda	

V minulém Zpravodaji jsme zavřeli kroniku janovské historie v roce 
1811. Ale historie, doba nebo čas šel - šla dál a zachytila po létech, 
jak šly za sebou zajímavé události, se kterými se s vámi podělíme.

V minulém Zpravodaji jsme zavřeli kroniku janovské historie v roce 

Z janovské historie

•	 	1813	–	lesník	z	Hraničné	Wenzel	KLAMT	
staví	 kapli,	 základní	 kámen	 byl	 polo-
žen	21.	června	1813	a	o	rok	později	byla	
kaple	vysvěcena	janovským	farářem.

•	 	1816	–	to	byla	rekordně	tuhá	zima	a	ještě	
v	 listopadu	 se	 sklízel	 ještě	 zelený,	 neu-
zrálý	ječmen.

•	 	1817	 –	 krutá	 zima	 byla	 také	 patřičně	
dlouhá,	 kronika	hovoří	 o	 tom,	 že	 ještě	
25.	 dubna	 leželo	 na	 kopcích	 přes	 dva	
metry	 sněhu	a	 sněhové	závěje	dosáhly	
místy	až	6	metrů.

•	 	1828	 –	 v	 době	 čp.156	 byl	 zřízen	 první	
obchod	 neboli	 krám	 jak	 se	 tenkrát	
říkalo.

•	 	1829	–	Janov	měl	již	174	domů.
•	 	1834	–	počet	domů	narostl	na	177	a	počet	
obyvatel	byl	skoro	jako	dnes	–	1162.

•	 	1849	–	tedy	před	160	lety	byla	v	Janově	
postavena	 textilní	 továrna	 –	 přádelna	
bavlny	a	ovčí	vlny.	Po	částečném	požáru	
byla	St.	Priebschem	přestavena	na	bru-
sírnu	dřeva	a	výrobnu	knofl	íků	ze	sko-
řápek	ořechů,	později	byla	opět	přesta-

a	p.	ZELENKOVÁ	–	tajemnice
•	 	1976 – 80:	 Jiří	 ROKOS	 –	 předseda,	
p.	HUŠKOVÁ	–	tajemnice

•	 	1980 – 1990:	po	integraci	s	Bedřichovem	
Bruno	PILZ	–	předseda,	Fr.DRBOHLAV	
–	tajemník

•	 	1990 – 93:	bez	Bedřichova	Miloš	ŠNYTR	–	
starosta,	Josef	HLADKÝ	–	místostarosta

•	 	20. 11. 1994	 Jiří	 KYPTA	 –	 starosta,	 Jos.	
HLADKÝ

•	 	1994 – 1998:	 Luboš	 DOLEŽÁLEK	 –	 sta-
rosta,	 Petr	 PILZ	 a	 později	 Marie	 BLA-
HOUTOVÁ	–	místostarosta

•	 	1998 – 99:	Josef	HANZLOVIČ	–	starosta,	
Alena	CYHELSKÁ	–	místostarosta

•	 	1999 – 2001:	Marie	BLAHOUTOVÁ	–	sta-
rostka,	Fr.	ADAMEC	–	místostarosta

•	 	2001:	 Daniel	 DAVID	 –	 starosta,	 Luboš	
DOLEŽÁLEK	–	místostarosta

•	 	2001 – 2006:	 Daniel	 DAVID	 –	 starosta,	
Luboš	DOLEŽÁLEK	–	místostarosta

•	 	2006 – 2010	 Daniel	 DAVID	 –	 starosta,	
Jar.	HRABÁK	–	místostarosta

S pomocí ředitele jabloneckého archivu 
pana Kašpara a janovského archiváře pana 
Blahouta sestavil Jar. Hrabák

věna	 na	 papírnu	 pro	 výrobu	 balicího	
papíru	a	lepenky.	Počet	domů	v	Janově	
stoupl	na	247.

•	 	1850	–	v	tomto	roce	se	sníh	udržel	až	do	
3.	 června	 !!!	 Vzniká	 nejstarší	 janovský	
spolek	„Rozsévačů“.	Součástí	Janova	se	
stávají	Hrabětice.

•	 	1853	 –	 přichází	 hospodářská	 krize	
a	 první	 janovská	 rodina	 33	 letého	
F.	 Jantsche	 se	 s	 pěti	 dětmi	 stěhuje	 za	
velkou	louži	do	Ameriky.

•	 			1855	–	počet	domů	v	Janově	dosáhl	255
•	 	1860	 –	 v	 obci	 fungovalo	 11	 brusíren	
z	 nichž	 některé	 v	 době	 krize	 čelily	
úpadku.	 Obchody	 však	 úplně	 nepře-
staly	 nikdy.	 Výstavba	 v	 Janově	 pokra-

čovala	–	obec	měla	v	tomto	roce	již	282	
domů.

•	 	1864	–	obchody	se	skleněnými	výrobky	
se	 rozjely	 natolik,	 že	 dominantní	
výrobce	fi	rma	HUTTMANN	znásobila	
jejich	výrobu.

•	 	1866	–	1867:	výroba	skleněných	knofl	íků	
dosáhla	vrcholu.

•	 	1867	–	postavena	byla	silnice	z	Rýnovic	
přes	 Loučnou	 do	 Janova,	 v	 roce	 1875	
byla	 prodloužena	 přes	 Bedřichov	 do	
Liberce.	 Byla	 zahájena	 výstavba	 silnic	
přes	Malý	a	Velký	Semerink.

•	 	1868	–	v	 Janově	pracuje	 již	23	brusíren,	
ale	již	ke	konci	roku	nastal	velký	zvrat	
k	 horšímu,	 veškerá	 výroba	 klesla	 na	
polovinu.	V	následujících	letech	výroba	
kolísala,	někdy	se	vyrábělo	více,	někdy	
méně	a	to	až	do	roku	1878.

•	 	1869	–	proběhlo	první	sčítání	lidu.	Janov	
i	s	Hraběticemi	sečetl	2357	obyvatel

pokračování na straně 4



Zpravodaj janovské radnice / 4

Nejprve to byla velká sláva, ale potom velký malér. Honosné radnici se 
dne 3. 11. 1927 zřítila věž a budovu téměř zničila.

•	 	1871	–	v	domě	čp.156	byl	zřízen	první	
poštovní	 úřad.	 Prvním	 poštmist-
rem	 byl	 obecní	 radní	 a	 kupec	 Anton	
Priebsch.	 Josef	 Pilz	 postavil	 v	 letech	
1871	-	72	 továrnu	 čp.374	 a	 zařídil	 
zde	přádelnu.

•	 	1873	–	Janov	přišel	na	určitý	čas	o	Hra-
ničnou,	 která	 spadla	 pod	 libereckou	
správu.

•	 	1874	–	továrna	Johanna	HUTTMANNA	
přešla	 do	 majetku	 Adolfa	 Schwaba	
ale	 19.	 října	 odpoledne	 vypukl	 požár,	
továrna	lehla	do	základů	a	300	dělníků	
ztratilo	výhodné	zaměstnání.

•	 	1875	–	konce	roku	koupil	spáleniště	Sta-
nislaus	Priebsch	a	postavil	zde	brusírnu	
dřeva	–	pilu.	Od	osmdesátých	let	před-
minulého	století	se	tu	vyráběl	strojový	
balicí	papír	a	tvrdý	papír.

•	 	1876	–	obyvatelé	obce	se	věnovali	hlavně	
řemeslům,	převážně	sklářství.	V	tomto	
roce	však	byly	obchody	s	tímto	zbožím	
tak	špatné,	že	250	janovských	obyvatel	
odjelo	 hledat	 obživu	 až	 do	 vzdálené	
Brazílie.

•	 	1878	–	v	tomto	roce	byli	na	Nové	louce	
zastřeleni	tři	pruští	vojáci,	kteří	dranco-
vali	sklárnu.	Josef	Klamt	vybudoval	kří-
žovou	cestu	na	Trništi	a	poštovní	úřad	
byl	přemístěn	do	domu	406	-	408.	Janov	
měl	v	tomto	roce	350	domů.

•	 	1879	–	další	sčítání	lidu	Janov-Hrabětice:	
2389	obyvatel.

•	 	1885	 –	 položen	 základní	 kámen	 první	
školy	v	čp.	374,	která	byla	26.	ledna	roku	
následujícího	předána	veřejnosti.	Školy	
tak	byly	ve	všech	částech	obce.

•	 	1887	 –	 do	 Janova	 byla	 zavedena	 telefo-
nická	linka,	bylo	to	přesně	23.července.	
Téhož	 roku	 začal	 v	 Janově	 ordinovat	
obecní	lékař.

•	 	1890	–	Janov	má	v	tomto	roce	již	402	domů,	
sčítání	 napočítalo	 2533	 lidí	 a	 janovská	
škola	 byla	 v	 té	 době	 jedinou	 národní	
školou	v	okrese,	která	měla	6	tříd.

•	 	1892	 –	 kronika	 zaznamenává	 kuriózní	
situaci,	 kdy	 se	 v	 obci	 narodil	 skoro	
stejný	 počet	 nemanželských	 dětí	 jako	
manželských.

•	 	1899	 –	 byla	 zřízena	 veřejná	 telefonní	
stanice.

JANOV VSTUPUJE DO 20. STOLETÍ
•	 	na	 počátku	 nového	 století	 fungovalo	
v	Janově	47	mačkáren	skla,	40	brusíren	
skla,	 bylo	 postaveno	 45	 vodních	 děl	
která	poháněla	11	 turbín	a	34	vodních	
kol.	To	by	měl	Bursík	radost!

•	 	1903	 –	 v	 Janově	 byla	 zřízena	 četnická	
stanice	a	obec	se	stala	předsunutou	ves-
nicí	 s	 celní	 stráží	 za	 účelem	 zamezení	
pašeráctví.

•	 	1906	–	k	1.	květnu	bylo	zřízeno	policejní	
ředitelství.

•	 	1909	–	spolek	pro	pěstování	těla	buduje	
koupaliště,	 posléze	 byly	 vybudovány	
sluneční	lázně.	Nicméně	kvůli	církvi	se	
ještě	dlouhou	dobu	museli	muži	a	ženy	
koupat	 odděleně.	 V	 zimě	 bylo	 koupa-
liště	využíváno	jako	kluziště.

•	 	19.	 6.	 1909	 BYL	 JANOV	POVÝŠEN	NA	
MĚSTYS	A	OD	 TOHOTO	DATA	 POU-
ŽÍVÁ	SVŮJ	ZNAK.

•	 	1910	 –	 sčítání	 lidu	 zaznamenalo	 2888	
obyvatel,	 byla	 zřízena	 telefonní	 cent-
rála	s	abonentními	přípojkami,	v	Janově	
začala	fungovat	lékárna.

•	 	1911	 –	 od	 janovského	 kostela	 byla	 zří-
zena	kanalizace.

•	 	1912	–	Johan	Schorm	nechal	vybudovat	
sklářskou	 huť.	 Byla	 vybudována	 elek-
trická	dráha	do	Janova.

•	 	1916	–	z	janovského	kostela	byl	demonto-
ván	a	odvezen	velký	zvon,	tzv.	„JOSEF“	
a	 umíráček	 na	 přetavení	 pro	 válečné	
účely.

•	 	1917	–	tentýž	osud	potkává	zvon	„AVE“	
a	malý	ozdobný	zvon.

•	 	1919		–	v	obci	proběhly	poprvé	volby	podle	
nového	volebního	práva.	V	tomto	období	
byla	v	místní	škole	jedna	česká	třída.

•	 	1920	–	JANOV	JE	POVÝŠEN	NA	MĚSTO.	
Má	 3200	 obyvatel	 v	 566	 domech,	 jed-
noho	 lékárníka,	 pilu,	 fotoateliér,	 jed-
noho	 výrobce	 likérů	 a	 lihovin,	 7	 for-
mařů,	2	výrobce	perel,	6	průmyslových	
malířů,	 3	 obchody	 se	 dřevem	a	uhlím,	
17	 brusíren,	 23	 hostinských,	 3	 řezníky,	
16	mačkářů	skla,	7	exportérů,	5	pekařů,	
4	 dámské	 krejčové	 a	 2	 lékaře.	 Došlo	
k	 demolici	 Mieslerova	 hospodářství	
čp.	44	a	tento	pozemek	byl	přebudován	
na	nynější	náměstí.	 Janov	měl	v	 tomto	
roce	2406	obyvatel.

•	 	1924	 –	 vyhořel	 dům	 J.	 Reckziegela	 
čp.	 244	 když	 při	 zásahu	 selhala	 moto-
rová	stříkačka	janovských	hasičů.

•	 	1925	–	 slavnostně	byl	odhalen	pomník	
obětem	1.	světové	války.

•	 	1927	 –	 11.	 července	 1927	 byl	 položen	
základní	kámen	ke	stavbě	janovské	rad-
nice,	 3.	 listopadu	přesně	v	 16.15	hodin	
se	 zřítila	 rozestasvěná	 radniční	 věž.	
Výstavba	nové	však	proběhla	rekordně	
rychle.

•	 	1929	–	18.	července	byla	slavnostně	pře-
dána	kompletní	janovská	radnice	veřej-
nosti	a	v	10	hodin	proběhlo	slavnostní	
zasedání	 městské	 rady.	 A	 málokdo	
dnes	 ví,	 že	 v	 budově	 radnice	 byly	 zří-
zeny	i	lázně…

•	 	1930	 –	 pro	 snížení	 nezaměstnanosti	
se	 staví	 silnice,	 které	 směřují	 odvážně	
vzhůru	pod	Severák.	Po	výstavbě	těchto	
silnic	byly	tyto	části	obce	pojmenovány	
jako	Velký	a	Malý	Semerink.	Dále	byly	
postaveny	silnice	od	kostela	Trojdomky	
a	 promenádní	 kolonáda	 od	 hostince	
Hasler	(dnes	Goja)	ke	kostelu.	Jak	vidět,	
krizi	řešili	naši	předkové	stejně	jako	my	
dnes…

•	 	1932	–	byla	postavena	měšťanka,	vybu-
dováno	 fotbalové	 hřiště	 a	 na	 místě	
vyhořelé	 sokolovny	 postavená	 nová	
s	pohostinstvím.	Začala	se	stavět	hasič-
ská	zbrojnice	a	márnice.

•	 	1933	 –	 začala	 výstavba	 silnice	 z	 Bedři-
chova	do	Hrabětic,	dnešní	Tanvaldská	..

•	 	1938	 –	 krátce	 před	 svými	 71.	 naroze-
ninami	 zemřel	 zakladatel	 janovské	
sklárny	J.	Schorm.

•	 	1957	–	byl	postaven	skokanský	můstek	
v	Loučné	s	kritickým	bodem	53	metrů	
ovšem	rekord	drží	někdejší	olympijský	
vítěz	z	NDR	Helmuth	Recknagel	spolu	
s	 jabloneckým	 olympionikem	 Vítou	
Lahrem,	kteří	skočili	až	„do	Nisy“	–	62	
metrů.	 Skokanským	 závodům	 tehdy	
přihlížely	 tisíce	 diváků	 ze	 širokého	
okolí.

•	 	1972	 –	 pod	 tíhou	 sněhu	 spadla	 obecní	
papírna...

Z janovské historie

pokračování článku ze strany 3
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Tak toto je pohled na střed Janova ze čtyřicátých let minulého stoleti.  
Dominanta v podobě janovské papírny již neexistuje a holé stráně 

janovského okolí také ne. Ale svoji obec jistě všichni poznávají.

Když jsem já byl malý kluk…

Moje	první	cesty	do	školky,	co	bývala	
v	domečku	vedle	Kordačů	a	pamatuji	

si,	 že	 jako	 značku	 jsem	měl	 lokomotivu.	
Sváteční	byla	cesta	do	 janovské	školy,	té	
řediteloval	„říďa“	Sedláček	a	mojí	první	
učitelkou	 byla	 nezapomenutelná	 paní	
Staňková.	 Ve	 druhém	 roce	 to	 byl	 její	
manžel,	 přísný	 muž	 se	 zlatým	 srdcem	
„pan	 řídící“	 Josef	 Staněk	 a	 pak	 už	 léta	
probíhala	a	střídali	se	učitelé	–	Staňková,	
Portyšová,	Hanzl,	ředitel	Hynek,	Winkler,	
Brožková,	 ředitel	 Kočí,	 ale	 to	 mi	 už	
paměť	vynechává.	Vzpomínám	na	školní	
jídelnu	a	zlaté	kuchařky	Balogovou	či	obě	
Antošové.	Na	skvělou	bramborovou	kaši	
i	nenáviděné	nudle	s	mákem	či	plíčky!	Na	
paní	vychovatelku	Šantrochovou	co	jsme	
jí	 pěkně	 natrápili	 –	 Pepa	 Kosina,	 Pepa	

Šantroch,	 Honza	 Roubínek,	 malý	 Noha,	
Jirka	Kalina,	Mirek	Bursa,	Jarda	Kubáček,	
ale	 to	 by	 nestačil	 celý	 Zpravodaj	 na	 ten	
seznam.	A	to	úmyslně	vynechávám	naše	
třídní	dámy,	kterých	byla	 také	celá	 řada	
a	mnohé	 stále	v	 Janově	potkávám,	že	 jo	
Evo,	Hanko,	Maruško?	Rád	vzpomínám	
na	 pana	 Antoše,	 osobitého	 janovského	
holiče,	 kde	 se	 i	 dítě	 dozvědělo	 více	 než	
dnes	 z	 internetu,	 na	 zubaře	 pana	 Ježka	
z	 něhož	 šla	 hrůza	 na	 kilometry.	 Na	
hostinského	z	hotelu	Praha	Vulce,	co	mi	
připomínal	vždycky	herce	Sašu	Rašilova	
a	který	se	v	čisté	bílé	zástěře	při	příjezdu	
každé	 tramvaje	 vysoukal	 před	 „Pražák“	
a	 „vábil“	 zákazníky.	 Na	 janovské	 kino	
co	 za	 dvě	 kačky	 promítalo	 Kavalkáda	
džungle	 či	 filmy	 s	 ponorkami,	 ale	 taky	

filmy	ze	země,	kde	zítra	znamenalo	včera,	
aby	 se	 pak	 postupem	 let	 ukázalo,	 že	 to	
bylo	spíše	naopak.

Na	 Bogana	 Bursu	 co	 byl	 v	 bráně	
Sokola	 na	 starém	 janovském	 hřišti	 pro	
nás	 všechny	 bohem,	 stejně	 jako	 Karel	
Zika	 co	 se	 z	 Janova	 propracoval	 až	 do	
jablonecké	Jiskry.

Na	 paní	 Knytlovou,	 Medkovou	
a	další	co	při	různých	akcích	v	sokolovně	
létaly	na	bradle	s	 lehkostí	pro	nás	tehdy	
neuvěřitelnou	a	nedosažitelnou.	Na	pana	
Mráze,	 správce	 janovské	 sokolovny,	 jak	
nás	 tam	 krotil	 při	 naší	 velké	 aktivitě	
tak,	že	naše	 tělocvikářka	už	pak	s	námi	
neměla	 žádnou	 práci.	 Na	 krámek	 mojí	
máti,	kde	jsem	trpěl	nucenými	brigádami	
a	při	inventurách	počítal	prášky	do	pečiva,	
na	 dobu,	 kdy	 se	 mléko	 odměřovalo	
kovovými	 nádobami	 a	 cukrkandl	 drtil	
sekyrkou.	 Na	 sváteční	 cesty	 tramvají,	
což	 byl	 zvláště	 v	 zimě	 zážitek	 a	 kdyby	
tenkrát	 platil	 Zákoník	 práce	 jako	 dnes,	
tak	 by	 určitě	 žádná	 tramvaj	 nevyjela.	
A	přežili	jsme	to.	Na	prvomájový	průvod	
kdy	se	zaměstnanci	sklárny	spolu	s	námi	
školáky	pěšky	vypravili	do	Jablonce	a	na	
čele	byl	transparent	s	hrubkou,	co	hlásal	
PRYČ	 S	 ATOMOVÍMI	 ZRANĚMI	 a	 my	
jsme	 poťouchle	 posílali	 naši	 češtinářku	
Staňkovou,	 aby	 „zjednala	 pořádek“.	
Zjednala,	 transparent	 se	 odněkud	
v	 Loučné	 poroučel	 zpět	 do	 sklárny…	
Na	 místa	 našich	 dětských	 her,	 třeba	
v	 janovských	 lomech,	 kde	 byly	 zůstaly	
zbytky	 kolejí	 i	 s	 vozíky	 a	 kdyby	 takové	
„hry“	 jízdy	 praktikovali	 dnešní	 mladí	
tak	 nevím	 jak	 by	 to	 ředitelka	 Jana,	 se	
svými	kolegy	z	janovské	školy,	psychicky	
zvládla…	 Patřím	 k	 poválečné	 generaci	
janovských	 rodáků,	 pro	 které	 se	 stal	
Janov	domovem.	Janov,	který	sice	ve	své	
minulosti	zažil	 slavnější	doby	–	však	se	
o	 tom	 historie	 dokonale	 zmiňuje.	 Janov,	
který	po	válce	musel	hledat	 svoji	novou	
tvář	a	kterou	pozvolna	nacházel	a	nachází	
dodnes.	 Těším	 se	 na	 janovské	 oslavy	
a	věřím,	že	se	tu	potkám	i	s	mojí	někdejší	
spolužačkou	 Evou	 Reckziegelovou,	
nositelkou	 slavného	 jména	 janovské	
historie.	Dnes	 se	 sice	 jmenuje	 jinak,	 žije	
dlouhá	 léta	 v	 Neugablonz,	 ale	 jak	 jsem	
se	mohl	při	návštěvě	u	ní	přesvědčit,	tak	
do	 Janova	 „stále	 trefí“.	 Těším	 se,	 až	 ji	
připomenu	toho	jednookého	lapku	Žižku,	
se	 kterým	 tolik	 válčila	 u	 pana	 řídícího	
Staňka	v	hodinách	dějepisu	–	a	určitě	se	
tomu	znovu	zasmějeme.

Je	na	světě	mnoho	krásných	míst,	ale	
domov	 máme	 každý	 jenom	 jeden,	 do	
domova	se	určitě	každý	rád	vrací.	Věřím,	
že	v	sobotu	27.	června	se	v	našem	Janově	
potkám	s	celou	řadou	rodáků	a	už	se	na	
to	těším.

Jaroslav Hrabák

Z janovské historie

Ačkoli jsem se narodil ve staré jablonecké porodnici u  hřiště 
v Bezručově ulici, jsem janovský rodák. Rád vzpomínám, asi jako 
každý, na svoje mládí prožité v Janově.

Janovští kronikáři
O  janovskou kroniku pečuje v  současnosti Miroslav Blahout. Ten ji 
převzal v době, kdy musel dopisovat deset minulých let, ale povedlo 
se. Jeho předchůdcem byl janovský pan řídící Josef Staněk.

Znát	 svoji	 historii	 by	 měl	
každý	 a	 je	 dobře,	 že	 obecní	
kronika	 zaznamenává	 s	 neúprosně	
postupujícím	časem	události,	kterými	
obec	 prochází.	 Je	 proto	 namístě	
poděkovat	 panu	 Blahoutovi	 za	 jeho	

obětavou	 práci.	 Obecni	 kroniku	 si	
budeme	 moci	 prohlédnout	 při	 malé	
výstavce	 historických	 dokumentů	
v	 sobotu	 27.	 června	 v	 zasedací	 síni	
janovské	radnice.

– hk – 
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!
Ze života obce

Peněz není nikdy dost 
aneb žádáme a žádáme

Náš obecní rozpočet pochopitelně neskýtá mnoho možností 
a  už vůbec ne na všechno, co bychom si my, zastupitelé,
ale i vy, občané, představovali.

Kromě	 dotací	
z	nichž	dominantní	
je	 šedesátimili-
onová	 dotace	 na	
vodu	a	kanalizaci	a	
několikamilionová	
dotace	 na	 zateplení	

školy,	které	jsou	už	naší	obci	přiklepnuté,	
jsme	 letos	 žádali	 pochopitelně	 i	 o	 další	
příspěvky	z	různých	dotačních	titulů.

Požádal	 jsem	 o	 detailní	 informaci	
pro	 náš	 Zpravodaj	 starostu	 obce	 Dana	
Davida	a	zde	je	jeho	informace:

V	 letošním	 roce	 jsme	 podali	 žádosti	
o	tyto	dotace:
•	 	KÚ	-	fondu	požární	ochrany	-	Přestavba	
stávajícího	objektu	na	požární	zbrojnici	
(žádáno	 na	 roky	 2009	 a	 2010	 celkové	
náklady	cca	1,660.000,-	žádáno	o	dotaci	
ve	výši	cca	830.000,-)

•	 		MAS	Podještědí	 -	Oprava	komunikace	
v	 Loučné	 n.N.	 (celkové	 náklady	 cca	
996.000,-	 žádáno	 o	 dotaci	 ve	 výši	 cca	
688.000,-)

•	 	KÚ	 -	 fond	 ochrany	 vod	 -	 Janov	 nad	
Nisou	 –	 zpracování	 projektové	 doku-
mentace	 na	 připojení	 kanalizační	 sítě	
na	kanalizaci	města	Jablonce	nad	Nisou	
(celkové	 náklady	 cca	 110.000,-	 žádáno	
o	dotaci	ve	výši	cca	77.000,-)

•	 	Grantový	 fond	 č.	 G7	 –	 Oprava	 kap-
ličky	 v	Hraničné	 (celkové	náklady	 cca	
250.000,-	 žádáno	 o	 dotaci	 ve	 výši	 cca	
100.000,-)	

•	 	Integrovaný	 operační	 program	 -	
CzechPOINT	 -	 Kontaktní	 místo	 (Plná	
verze)	 (celkové	 náklady	 cca	 94.000,-	
žádáno	o	dotaci	ve	výši	cca	80.000,-)

•	 	Žádost	 podávána	 v	 rámci	 Mikroregi-
onu	Jizerské	hory	-	KÚ	-	grantový	fond	
č.	G20	-	Nasvícení	přechodů	v	obci	(cel-
kové	náklady	na	nasvícení	2	přechodů	
v	 Janově	 n.N.	 cca	 126.000,-	 žádáno	
o	 dotaci	 ve	 výši	 až	 80	 %	 podle	 počtu	
přechodů	v	mikroregionu)
	Uvidíme,	jak	budeme	v	našich	žádos-

tech	úspěšní.
- hk -

Obecním 
dlužníkům se 
kupodivu daří

Smutné přesmutné je čtení o  tom, 
jak se, naši milí spoluobčané 
(někteří!), stavíte ke své obci. 
V současné době je dluh na platbách 
za likvidaci komunálního odpadu 
celkem 443.279 Kč. Někteří z Vás na 
upomínky zareagovali, jiní ne.

Dalším	krokem	obce	bude	to,	že	
necháme	 odvézt	 popelnice	 lidem,	
kteří	svoje	závazky	vůči	obci	neplní.

Jinak	 upozorňujeme	 na	 nutnost,	
aby	si	občané	popsali	svoji	popelnici	
jménem	a	číslem	domu	–	PŘÍKLAD	
„NOVÁK	 HRANIČNÁ	 111“.	 Jinak	
začátek	července	 je	 ten	správný	čas	
na	zaplacení	poplatku	za	odpad	na	
druhé	pololetí	roku	a	tak	věříme,	že	
ti	občané,	kteří	obci	dluží,	se	polepší.

Již	jsem	to	zde	zmínil	několikrát,	
je	to	krajní	řešení,	ale	o	pozvání	exe-
kutorů	do	obce	si	někteří	z	našich	spo-
luobčanů	přímo	říkají,	a	zastupitelé	
se	budou	zřejmě	muset	už	konečně	
rozhoupat	 a	 svoji	 zatímní	 benevo-
lenci	 vůči	 tomuto	 problému	 promě-
nit	ve	viditelný	čin.	Není	přece	done-
konečna	možné,	aby	někteří	občané	
svoje	závazky	vůči	obci	plnili	a	 jiní	
ne.	 Už	musí	 přestat	 to,	 že	 si	 nepla-
tiči	budou	z	obce	dělat	legraci	a	ona	
jim	to	bude	trpět.	Trvá	to	už	léta	a	je	
mnoho	 lepších	 způsobů	 jak	 utratit	
naše	 společné	peníze	než	platba	 za	
nepořádné	obyvatele	naší	obce.

	 Předložím	 tento	 bod	 jednání	
příštímu	zastupitelstvu	a	budu	trvat	
na	 tom,	 aby	 se	 k	 tomuto	 problému	
už	 konečně	 postavili	 čelem.	 Už	
proto,	 že	 výše	 dluhu	 přes	 veškeré	
urgenční	 aktivity	 se	 radikálně	 zvy-
šuje.	Můj	názor	je	už	dlouhou	dobu	
jasný:	 pokud	 obec	 není	 schopna	
dodržování	své	vyhlášky	o	obecním	
poplatku	za	odpady	vymáhat,	 je	na	
čase	tuto	vyhlášku	zrušit.	Ta	neféro-
vost	vůči	 občanům	 je	 totiž	do	nebe	
volající.	A	protože	Janov	nad	Nisou	
není	 Janov	 u	 Litvínova,	 o	 to	 je	 to	
situace	pro	nás,	kteří	jsme	dostali	od	
občanů	řídit	obec	mandát,	horší.

Jar. Hrabák, místostarosta

INFORMACE Z KOMISE
PÉČE O KRAJINU

I naše komise 
má svoje výročí!

V prvním letošním čísle Zpravodaje janovské radnice jsme si přečetli 
o plánovaných oslavách 100 let od povýšení Janova na městys. Při 
té příležitosti jsem si uvědomila, že také naše komise by mohla 
slavit – i když mnohem skromněji – své malé výročí - 10 let.

Když	 jsem	 po	 volbách	 do	 zastupitel-
stva	obce	nastoupila	na	konci	roku	1998	
do	tehdejšího	zastupitelstva,	předsevzala	
jsem	si,	 že	 se	budu	věnovat	možnostem	
čerpání	 dotačních	 programů.	 První	
podanou	 žádost	 o	 čerpání	dotace	 z	pro-
gramu	ministerstva	 životního	 prostředí	
podepisoval	v	roce	1999	tehdejší	starosta	
Josef	Hanzlovič.

Žádosti	 o	 dotace	 na	 akce	 navržené	
komisí	 a	 schválené	 zastupitelstvem	
podávala	 od	 té	 doby	 obec	 každoročně.	
Akce	 na	 pozemcích	 ve	 vlastnictví	 obce	
byly	 realizovány	 pod	 kontrolou	 odbor-
ných	pracovníků	Správy	CHKO	Jizerské	

hory.	 Díky	 podpoře	 ze	 strany	 starosty	
Mgr.	Daniela	Davida	jsme	mohli	úspěšně	
pokračovat	 v	naší	 práci.	Celková	 částka	
fi	nančního	 přínosu	 pro	 obec	 do	 dnešní	
doby,	 kdy	 program	 skončil,	 převýšila	
sumu	2,3	mil.	Kč.

	 Ráda	 bych	 poděkovala	 při	 všem	
členům	 naší	 malé	 tříčlenné	 komise	
(zejména	 pí	 Janě	 Frkové)	 za	 jejich	 práci.	
Dále	děkuji	pracovnicím	obecního	úřadu	
pí	 Míle	 Kejzlarové	 za	 trpělivou	 pomoc	
při	 sepisování	 žádostí	 a	 účetní	 pí	 Hob-
zové	za	speciální	sledování	akcí.

Za KPK Alena Cyhelská, předsedkyně
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Na školu dává obec přes dva miliony
O  tom, že školství není 
ani v  Janově žádná levná 
záležitost svědčí částka, 
která je z obecního rozpočtu 
věnována janovské škole, 
je to 2.160.000 Kč.
Pro lepší přehled uvádíme 
detailní rozdělení této částky 
do jednotlivých kapitol 
tak, jak je rozpočtována na 
letošní rok.

501 001 MATERIÁL OSTATNÍ 46000

 501 002 ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY 27000

501 003 KANCELŘSKÉ POTŘEBY 19000

501 004 DIM 200000

501 005 OCHRANNÉ POMŮCKY 3500

501 006 LÉKY 2500

501 007 KNIHY,TISK,UČEBNÍ POMŮCKY 56000

502 001 SPOTŘEBA PLYNU 590000

502 002 SPOTŘEBA ENERGIE 310000

502 004 VODNÉ,STOČNÉ 46000

511 001 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 419000

511 002 REVIZE 28000

512 001 CESTOVNÉ 6000

513 001 NÁKLADY NA REPREZENTACI 2000

518 001 SLUŽBY POŠT 3000

518 002 TELEFONNÍ POPLATKY 64000

518 003 NÁJEMNÉ 100000

518 004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ 19000

518 006 ÚČETNÍ SLUŽBY 130000

518 007 ODPADY 20000

518 008 OSTATNÍ SLUŽBY 21000

518 009 DVPP,ŠKOLENÍ 20000

549 001 POPLATKY KB, ČSP 18000

549 002 POJISTNÉ 10000

551 000 ODPISY

Celkem rozpočet : 2160000

Před	 janovskou	 školou	
stojí	 v	 létě	 velká	 akce	 a	 tou	 je	
její	 zateplení.	 Z	 toho	 důvodu	
skončí	 školní	 rok	 o	 několik	
dnů	 dříve	 a	 stavební	 firma	 se	
bude	 určitě	 snažit,	 aby	 se	 žáci	
do	 zmodernizovaného	 objektu	
vrátili	 včas	 k	 zahájení	 nového	 
školního	roku.

Janovská	škola	nám	zkrásní	
a	 jistě	 nejsem	 sám	 kdo	 je	 pře-
svědčen	 –	 jako	 její	 absolvent	
–	že	si	to	jedna	z	hlavních	domi-
nant	 naší	 obce	 plným	 právem	
zaslouží.

- hk -

Janovská škola v červnu 2009
Letošní školní rok končí dřív než v jiných letech. Již 12. června 
2009 dostanou žáci vysvědčení.

Od	 15.	 června	 2009	 bude	 probíhat	
rozsáhlá	 rekonstrukce	 školy,	 dojde	
k	výměně	oken,	zateplení	budovy	a	škola	
dostane	novou	omítku.	Příští	 školní	 rok	
bude	zahájen	1.	září	2009	v	nově	zrekon-
struované	škole.

I	 když	 je	 školní	 rok	 kratší,	 výuka	
probíhá	podle	plánu	a	žáci	se	mimo	jiné	
zúčastňují	 různých	 vzdělávacích,	 kul-
turních	a	sportovních	akcí.	Na	soutěžích	
a	 olympiádách	 dobře	 reprezentují	 naši	
školu.

30.	 dubna	 2009	 proběhl	 Ekologický	
den	 školy,	 kdy	 děti	 pomohly	 s	 úklidem	
kolem	školy	a	v	obci.	

Žáci	9.	 třídy	připravili	pro	malé	děti	
cestu	 pohádkovým	 lesem,	 Dětský	 den	
v	mateřské	 škole	 a	 školní	 akademii,	 na	
které	se	rozloučili	se	školní	docházkou.

Když	budu	hodnotit	letošní	školní	rok,	
už	teď	bych	mohla	některé	děti	chválit.

Za	 sportovní	 výkony	 zaslouží	
pochvalu	M.	David	2.	tř.,	B.	Mullerová	6.	
tř.,	J.	Mottl	6.	tř.,	S.	Šoutová	6.	tř.,	M.	Jacik	
7.	 tř.,	 J.	 Hofmanová	 5.	 tř.,	 O.Štěpánek	 9.	
tř.,	 F.	Žanta	 5.	 tř.,	K.	Mlejnková	1.	 tř.,	A.	
Vavřich	9.	tř.,	J.	Jiskra	9.	tř.,	R.	Šorma	8.	tř.,	
M.	Geier	6.	tř.	a	D.	Michek	4.	tř.

Za	velmi	pěkné	umístění	v	okresních	
kolech	 olympiád	 v	 jednotlivých	 před-

mětech	 a	 soutěžích	 chválím	 především	
K.	 Garčekovou	 7.	 tř.,	 dále	 L.	 Křůmalo-
vou	9.	tř.,	J.	Rangla	8.	tř.,	R.Grosovou	6.	tř.	 
a	J.	Mottla	6.tř.

Kromě	učení	byly	pro	děti	připraveny	
i	mimoškolní	akce.	Zúčastnily	se	několika	
exkurzí,	 například	 v	 libereckých	 kasár-
nách	nebo	ve	věznici	v	Rýnovicích.	Bese-
dovaly	 se	 zástupci	 Policie	 ČR,	 shlédly	
divadelní	 a	 filmová	 představení,	 která	
pro	ně	byla	připravena.	Velmi	pěkné	bylo	
ekologické	 divadelní	 představení	 pro	
žáky	1.stupně,	které	proběhlo	ve	škole.

V	 současné	 době	 školu	 navštěvuje	
celkem	128	žáků,	na	střední	školy	a	učiliště	
odchází	14	deváťáků	a	v	září	2009	zahájí	
školní	docházku	18	nových	prvňáčků.

Závěrem	bych	chtěla	všem	čtenářům	
popřát	 krásné,	 pohodové	 a	 prosluněné	
léto.

Mgr. Jana Tomešová, řed.školy

VOLBY DO EVROPY 
V JANOVĚ PRO ODS

 
Kandidáti	ODS	získali	v	Janově	37,1%	

a	 s	 převahou	 vyhráli	 před	 ČSSD	 17,1%	
a	kandidátkou	starostů	a	nezávislých	se	
14,28%	a	KSČM	8,97%.	Slabinou	byla	opět	
účast	voličů	protože	ze	1017	zapsaných	
voličů	se	jich	k	urně	dostavilo	pouze	245	
občanů.

Sedmičlennou	 volební	 komisi	
v	 Janově	 vedla	Milena	Kejzlarová,	mís-
topředsedou	byl	L.Mádle	a	členové	Nagy,	
Schormová,	Jelínková,	Mayerová	a	zapi-
sovatelkou	 Lenka	 Nagyová.	 Pojízdnou	
urnu	využily	dva	manželské	páry.	První	
voliči	 na	 otevření	 volební	 místnosti	
v	 pátek	 ve	 14	 hodin	 čekali,	 poslední	
odvolili	 těsně	 před	 uzávěrkou	 volební	
místnosti	v	sobotu	před	14.	hodinou.

ŽÁDÁME OBČANY 
O POCHOPENÍ

 
Jak	 jste	 si	 již	určitě	všimli,	 stavební	

firma	 se	 pustila	 do	 další	 etapy	 budo-
vání	kanalizace	a	vodovodu	v	naší	obci	
s	 plnou	 vervou.	 Zvýšený	 hluk,	 prach,	
jindy	 bláto	 nás	 bude	 určitě	 po	 dobu	
stavby	obtěžovat	ale	stavbaři	to	všechno	
dělají	 pro	 nás,	 pro	 zlepšení	 životních	
podmínek	občanů	 i	pro	zdraví	přírody.	
Dočasné	 uzávěrky	 určitých	 lokalit	
naruší	pochopitelně	i	svoz	komunálního	
odpadu	a	proto	se	obracíme	na	občany	
se	žádostí	o	pochopení,	 toleranci	a	spo-
lupráci	v	 tom,	aby	 tam	 tam,	kde	 to	 lze,	
občané	 přemístili	 popelnice	 do	 místa,	
kam	se	svozová	služba	dostane

- hk - 
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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 

POLICIE NA NOVÝCH 
KOLECH

 
Obecní strážníci brázdí katastry Janova 

a  Bedřichova v  novém vozidle, neboť obce 
Janov a Bedřichov se podělily o náklady spo-
jené s koupí terenního a pro katastry našich 
obcí tudíž vhodného vozidla Suzuki. 

Zastupitelé	 v	 obou	 obcích	 zvedli	
ruku	 PRO	 už	 proto,	 že	 činnost	 našich	
obecních	 strážníků	 se	 velice	 osvědčila	
a	 věříme,	 že	 to	 tak	 bude	 pokračovat	
i	nadále.

KOSTELÍK 
V PERMANENCI

 
Loučenský kostelík před časem uve-

dený do života nadšením členů Spolku 
přátel Janova je v plné permanenci.	Po	
adventních	 koncertech	 v	 něm	 probíhají	
jedna	svatba	za	druhou	a	tak	stavba,	ze	
které	 v	 dobách	 předlistopadových	 udě-
lali	 tehdy	 odpovědní	 sklad	 materiálu	
nyní	 jenom	 kvete	 a	 loučenský	 kostelí-
ček	 se	 tak	 stal	místem,	na	který	 je	naše	
obec	pyšná.	Je	pochopitelné,	že	kostelíček	
bude	v	permanenci	i	v	průběhu	oslav	100	
let	povýšení	Janova	na	městys

TOP GUM
DALŠÍ SOUDNÍ VÍTĚZSTVÍ 

Jednání	 bylo	 úspěšné	 a	 soud	 potvr-
dil	předchozí	rozsudek	Krajského	soudu	
a	žalobu	na	naši	obec	zamítl.	Čtyřmilio-
nová	hrozba,	 která	nad	obcí	 visí,	 je	 pro	
tuto	 chvíli	 zažehnána	 nicméně	 není	
všem	dnům	konec.	Pokud	žalobce	podá	
dovolání	–	a	to	je	více	než	pravděpodobné	
–	 bude	 soudní	 pře	 pokračovat.	 Nicméně	
podle	 situace	 a	 vzhledem	 k	 vytížeností	
soudů	 se	 v	 tomto	 případě	 očekává,	 že	
by	případné	soudní	jednání	na	Vrchním	
soudu	v	Praze	proběhlo	 tak	nejdříve	za	
dva	roky.	Protože	odvolání	žalobce	bylo	
zamítnuto,	 potom	 v	 nejbližších	 dnech	
vstoupí	 v	 platnost	 rozsudek	 Krajského	
soudu	v	Ústí	nad	Labem	a	žalobce	bude	
muset	uhradit	soudní	výlohy	–	a	ty	činí	ve	
prospěch	naší	obce	milionovou	částku.

Pro	tuto	chvíli	 je	soudní	jednání	pro	
naši	 obec	 příznivé	 ale	 konečnou	 radost	
–	nebo	 i	 starost	neboť	 jak	 říkali	V+W	že	
nikdo	nic	nikdy	nemá	míti	za	definitivní	
–	budou	mít	janovští	zastupitele	až	v	příš-
tím	volebním	období	…

- hk-

V  úterý 9. června proběhlo 
v  Praze na Nejvyšším soudu další 
kolo soudní pře mezi obcí Janov 
nad Nisou a  kupcem pohledávky 
za firmou Top Gum v  záležitosti 
ručení obce za provozní úvěr této 
firmy – který nebyl splacen.

POZOR,  
NEPŮJDE PROUD

Upozorňujeme občany, že 
24. června v  době od 7.30 do 
17.30 bude v  důsledku nutných 
oprav odpojena od proudu část 

Janova – lokalita pod Královkou směrem  
k Liščí farmě.

JANOV 
A SAMOOBSLUHA

 
Jak jistě janovská veřejnost ví, nájemnce 
janovské samoobsluhy Aleš Kuncl dostal 
tříměsíční výpověď z  nájemní smlouvy 
která končí v polovině tohoto měsíce. 

O	 dalším	 osudu	 jediného	 obchodu	
s	 potravinami	 v	 Janově	 rozhodne	 nový	
nájemce,	 který	 už	 v	 samoobsluze	 vyvíjí	
určitou	 aktivitu.	 K	 datu	 uzávěrky	 Zpra-
vodaje	se	nám	nepodařilo	zjistit,	jaké	má	
nový	 nájemce	 úmysly	 či	 podnikatelské	
plány.	Lze	si	jen	přát,	aby	se	našel	někdo,	
kdo	 by	 přes	 malý	 zájem	 janovských	
občanů	o	využití	své	„samky“	prodejnu	
s	 potravinami	 znovu	 otevřel	 a	 hlavně,	
aby	 ji	 zvýšeným	 zájmem	 nás,	 Janovanů	
ekonomicky	 v	 chodu	 i	 udržel.	 Každo-
pádně	 děkujeme	 panu	 Kunclovi	 a	 jeho	 
kolektivu	za	léta	kvalitních	služeb	!
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Doprava

Uzavírka v Jablonci nad Nisou  
změny autobusových zastávek U Gymnázia a Turnovská
Z důvodu pokračujících stavebních prací na křižovatce ulic Turnovská a Pražská v Jablonci nad Nisou pojedou 
autobusy regionálních linek i městské hromadné dopravy od pondělí 1. června 2009 po objízdných trasách. 
V důsledku toho se změní i zastávky jednotlivých linek.

Autobusy	 na	 regionálních	 linkách	
z	Jablonce	n.	N.	do	Železného	Brodu,	Tur-
nova	 či	 Zásady	 (všechny	 linky	 kromě	
linky	Jablonec	nad	Nisou	-	Rádlo	a	auto-
busů	od	Prahy)	budou	namísto	zastávky	
U	Gymnázia	zastavovat	v	zastávce	Praž-
ská	(„u	remize“).	

Linky	 městské	 hromadné	 dopravy	
jedoucí	 z	 centra	 města	 Pražskou	 ulicí	
na	 Vrkoslavice	 nebo	 opačně	 (linky	 č.1,	

10,	N1	a	některé	spoje	linky	13)	nebudou	
obsluhovat	 zastávky	 U	 Balvanu,gymná-
zium	a	Turnovská.	Cestující	těchto	linek	
mohou	využívat	zastávky	Pražská	nebo	
Revoluční.

Linky	 městské	 hromadné	 dopravy	
jedoucí	 z	 centra	 města	 na	 Žižkův	 vrch	
(8,	12, 19),	 Malé	 Vrkoslavice	 (některé	
spoje	linky	13)	a	rychlospoj	do	Rychnova	
(linka	 15)	 pojedou	 přes	 zastávku	U	 Bal-

vanu,gymnázium	dle	 jízdního	 řádu.	Při	
jízdě	ve	směru	do	centra	města	ani	 tyto	
linky	nebudou	obsluhovat	zastávku	Tur-
novská.

Výše	 uvedená	 opatření	 budou	 trvat	
po	dobu	úplné	uzavírky	křižovatky	Tur-
novské	a	Pražské	ulice,	předpoklad	je	do	
konce	srpna	2009.

ČSAD Jablonec nad Nisou a.s

Od 1. června 2009 do dokončení stavebních prací na křižovatce ulic Turnovská a Pražská v Jablonci n. N. (předpoklad 
do 31. 8. 2009) pojedou autobusy linkové dopravy i městské hromadné dopravy po objížďkách.

Linková doprava:
•	  všechny spoje linkové dopravy kromě linek 530060, 530190, a 167109 nebudou obsluhovat zastávku Jablonec 

nad Nisou, u gymnázia. Náhradní zastávka: Jablonec nad Nisou, Pražská („u remize“).

Městská hromadná doprava:
•	  linky č. 1, 10, N1 a  spoje linky č. 13 s  pravidelnou trasou Pražskou ul. nebudou obsluhovat zast. U  Balvanu, 

gymnázium a Turnovská. Cestující mohou využívat zast. Pražská a Revoluční.
•	  linky č. 8,12,19 a  spoje linky č. 13 jedoucí přes Malé Vrkoslavice – neobsluhují zastávku Turnovská; zastávku 

U Balvanu,gymnázium tyto linky obsluhují

    

IDOL – INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM LIBERECKÉHO KRAJE
IDOL je nový integrovaný dopravní systém Libereckého kraje. Spuštěn bude od 1. července 2009 na celém 
území kraje. Tento moderní systém umožňuje cestování pouze na jeden jízdní doklad v různých dopravních 
prostředcích dopravců ČSAD Semily, ČSAD Liberec, ČSAD Jablonec n/N, ČSAD Česká Lípa, Dopravní podnik 
města Liberce a  České dráhy. Stačí si pořídit bezkontaktní čipovou kartu opuscard, která Vám mimo 
pohodlného a cenově výhodnějšího cestování nabídne další bonusy.

Kde si můžete opuscard pořídit  
ve Vašem regionu?

Pro	 Vás	 je	 nejbližším	 kontaktním	
místem	Jablonec	n/N,	autobusové	nádraží	
v	ulici	na	Luční	3.	Na	tomto	kontaktním	
místě	odevzdáte	žádost	s	fotografií	a	po	
té	 si	 vyzvednete	 Vaší	 novu	 personifiko-
vanou	 opuscard.	Na	 ní	 nahrajete	 jízdní	
doklad	a	můžete	od	1.	července	cestovat	
po	celém	Libereckém	kraji.	Jízdní	doklad	

lze	zakoupit	na	předprodejních	místech	
nebo	v	příměstských	autobusech.	

Opuscard	 Vám	 může	 sloužit	 i	 jako	
elektronická	 peněženka.	 Uložíte	 na	 ní	
finanční	obnos	a	po	 té	ho	budete	čerpat	
na	 jízdném	 dle	 Vaší	 potřeby	 a	 to	 bez	
papírových	nepřestupních	jízdenek.

Pro	představu	si	uveďme	cenové	srov-
nání	cestování	s	opuscard	a	bez	ní.	Bude-
te-li	 cestovat	 každodenně	 z	Harrachova,	

zastávka	 Harrachov	 –	 Na	 Mýtě	 do	 Jab-
lonce	n/N	a	zpět,	zaplatíte	za	jednotlivé	
jízdné	32,-Kč,	tj.	64,-Kč	denně.	Pokud	ale	
budete	 na	 této	 trase	 využívat	 opuscard	
s	 nahraným	 časovým	 30-ti	 denní	 kupo-
nem,	zaplatíte	 za	něj	pouze	960,-Kč,	 což	
je	při	měsíčním	cestování	do	zaměstnání	
přibližně	24,-Kč	na	jednu	cestu.	Finanční	
úspora	 je	 tak	 značná	 a	 navíc	 nemusíte	
nikde	kupovat	papírové	jízdní	doklady.	

 Zastávka Jablonec n. N., u gymnázia – změny po dobu uzavírky silnice

Děkujeme za pochopení.   ČSAD Jablonec nad Nisou a.s.

Více informací včetně tarifního počítadla naleznete na www.iidol.cz nebo www.opuscard.cz



Návrat do ráje? Děkuji, ani ne…
Sobotní podvečer má pro mne kouzlo veliké, zvláště pak v době, kdy se jaro pomalu vlévá do léta. 
Vzduch je vlahý a léto teprve přichází. Představa volné neděle a nachylující se den, strávený podle 
vlastních představ, skýtá pocit uspokojení.

Na	 terase	 už	 není	 horko,	 maso	 se	
opéká	na	grilu	a	voní	do	údolí.	Za	chvíli	
vychutnávám	lahodnou	chuť	šťavnatého	
steaku	 a	 věnuji	 letmou	 myšlenku	 nebo-
hému	vepři,	jehož	osudem	bylo	žít	proto,	
aby	mohl	 hrdinsky	 zemřít	 popravčí	 pis-
tolí	jatečního	Mydláře	a	skončit	jako	krmě.	
To	je	ale	osud,	říkám	si	v	duchu,	převalu-
jíce	po	patře	 červené	 suché	víno,	 vonící	
kalifornským	 sluncem	 s	 názvem,	 který	
nedokážu	 vyslovit	 a	 s	 vypitými	 sklen-
kami	se	této	šanci	velmi	vzdaluji.	S	napl-
něnými	 chuťovými	 pohárky	 slastně	
potáhnu	z	doutníku	a	zahalí	mne	oblak	
voňavého	 tabákového	 dýmu	 a	 vnímám	
poklid	podvečerní	přírody	kolem.	Šumí	
stromy,	 slunce	ozařuje	obzor	v	 roztodiv-
ných	odstínech	 růžové	 a	mraky	předvá-
dějí	 neuvěřitelné	 tvary.	 Světlo	 vytváří	
bizardní	 koláže,	 za	 které	 by	 realistické	
malířovo	ztvárnění	získalo	nálepku	kýče.	
Inu	 příroda	 je	 mocná	 a	 kašle	 na	 naše	
názory	a	škatulky.

Říkám	 si,	 jak	 málo	 stačí	 člověku	 ke	
štěstí.	 Plné	 břicho	 i	 sklenice,	 pohodlná	
sesle,	 panečku,	 to	 je	 pohoda!	 Jak	 si	 tak	
lebedím,	nechám	myšlenky	volně	plynout	
a	přemýšlím	o	tom,	zda	takto	nějak	vypa-
dal	ráj,	než	z	něj	prarodiče	byli	vyhnáni.	
Snad	v	něčem	ano.	Biblický	Eden	skýtal	
blahobytný	život	s	jedinou	podmínkou	–	
neokusit	ovoce	stromu	poznání.	Sladkou	
nevědomost	přemohla	zvědavost	a	touha	
po	poznání.	Za	přemýšlení	byli,	prataťka	
Adam	s	pramamkou	Evou,	vyhnáni	z	ráje	
sladkého	 nevědomí.	 Zatíženi	 balvanem	
poznání	 a	 nesnesitelným	 pocitem	 svo-
body	zahájili	pouť	po	Zemi,	kterou	od	té	
doby	zaplňují	stejně	ustrašenými	oběťmi	
vědění,	jakými	byli	sami.

Mnoho	oduševnělých	textů	se	tématu	
svobody	jedince	věnuje,	ale	
málokdy	 máme	 chuť	 nad	
tím	opravdu	přemýšlet.	Je	to	
však	 nutnost,	 protože	myš-
lení	 a	 poznání	 jsou	 zdroji	
svobody.	 Pokud	 poznání	
a	 rozumové	 uvažování	
odlišuje	můj	živočišný	druh	
homo	sapiens	od	ostatních	
kolegů	 zemské	 fauny,	 pak	
už	 nechci	 žít	 jako	 ostatní	
zvířata	 v	 ráji.	 Blahosla-
vené	 budiž	 vyhnání	 z	 ráje	
nevědomosti,	 ačkoliv	 jsou	
chvíle,	kdy	jeden	rád	vypne,	
pošle	mozek	na	dovolenou	
a	pomocí	alkoholu	provede	
reset	přemýšlícího	systému.	

Postaveni	před	krutou	realitu	jsme	nuceni	
uvažovat	o	směřování	našich	kroků	v	slza-
vém	 údolí	 života.	 Přemýšlení	 je	 filozofie,	
filozof	je	každý,	komu	mozek	funguje	a	je	
schopen	 tvořit	 myšlenky.	 Zamýšlíme	 se	
občas	nad	tím,	co	vlastně	je	hlavním	téma-
tem	života.	Jsme	snad	pouze	nositeli	geno-
fondu,	abychom	zachovali	 lidský	rod?	 Je	
plození	 potomků	 a	 udržování	 jich	 při	
životě	 hlavním	 smyslem	života	 nebo	 jen	
primitivním	instinktem?	Pokud	ano,	pak	
jaký	je	rozdíl	mezi	roztomilým	vepříkem,	
který	 žil	 jen	 proto,	 aby	 s	 chrochtáním	
a	 chutí	 baštil	 a	mnou,	 který	 bez	 chroch-
tání,	 nicméně	 se	 stejnou	 chutí	 pojídám	
nebohého	nebožtíka	–	vepříka?	No	to	jsem	
se	s	doutníkem	daleko	nedostal…

Otázek	 je	 hodně,	 ale	 odpovědi	
váznou.	 Smysl	 života	 hledají	 církve,	
mudrcové,	 povolaní	 i	 vyvolení,	 ale	 jas-
ného	výsledku	se	nedostává.	Ano,	každý	
nachází	smysl	žití	v	něčem,	ale	málokdy	
se	 shoduje	 s	 tím,	 co	 nachází	 jako	 smysl	
jiní.	 Shody	 nelze	 docílit	 a	 co	 člověk,	 to	
odlišný	 pohled,	 jiný	 způsob	 myšlení	
a	jiný	závěr.	Jenže	jde	vůbec	o	odpovědi	
nebo	především	o	otázky?	Je	důležité	se	
ptát	 a	 hledat	 odpovědi	 nebo	 je	 hlavní	
výsledek?	 Potáhnu	 z	 doutníku	 a	 dospí-
vám	k	názoru,	že	otázka	je	významnější	
odpovědi.	Otázka	podněcuje	přemýšlení,	
nutí	hledat	argumenty,	může	být	kritická	
i	 naivní,	 ale	 především	 není	 definitivní.	
Odpověď	ano.	Snaží	se	pouze	sdělit	sku-
tečnost,	 fakt,	 o	kterém	není	pochybnost.	
Naše	 jediná	 možnost	 je	 polemizovat	
s	 tím,	 co	 je	nám	předkládáno	k	uvěření,	
leč	jen	dvě	cesty	máme	ze	spleti	ven.	Buď	
máme	argument,	který	sdělenou	pravdu	
zpochybní	 nebo	 kritickou	 otázku,	 která	
vyvolá	 podobnou	pochybnost.	 S	 dalším	

potáhnutím	se	utvrzuji	v	názoru,	že	kri-
tika	je	stejným	blahodiním	jako	lenost.	To	
proto,	že	kritika	nás	učí	ptát	se	a	hledat	
odpovědi.	 Zmíněná	 lenost	 nás	 žene	
k	přemýšlení	o	tom,	jak	si	věci	usnadnit.	
Kritika	 je	 filozofická,	 lenost	 technická.	
Tedy	podle	výsledku.	Ideální	kombinace	
je	líný	filozof!	Buď	je	má	úvaha	správná	
nebo	bych	měl	přestat	pít.	

Když	 je	 tedy	myšlení	 jedinou	cestou,	
jak	se	odlišit	od	zvířecího	ráje	nevědomí,	
pak	 je	 s	podivem,	proč	 se	 tolik	 lidí	 této	
cestě	 vzpírá.	 Je	 pohodlnější	 uspokojo-
vat	 své	 choutky	 a	 potřeby	 než	 hloubat	
nad	 nekonečnem	 vesmíru	 v	 propasti	
prostoru	 i	času.	Člověk	dnešní	přemýšlí	
o	 věcech	 jednoduchých	 a	 všedních;	
kde	 levněji	 nakoupit,	 co	 uvařit	 v	 neděli	
k	 obědu	 a	 kam	 na	 zahradě	 zasadit	 keř	
a	kde	vysadit	cibuli.	Na	úhel	hloubavého	
pohledu	 nazírá	 s	 despektem.	Nemá	 čas	
na	 abstraktní	 hloubání	 při	 všednoden-
ním	 plahočení	 se	 za	 nezbytnými	 hmot-
nými	statky.

Nejde	 oddělovat	 jedno	 od	 druhého.	
Nejde	 jen	slepě	obětovat	svobodu	svého	
úsudku	 za	 bezpečí	 a	 bochník	 chleba,	
jak	 píše	 Dostojevskij	 ve	 svých	 Bratrech	
Karamazových.	Myšlení	nejde	zavřít	do	
škatulky	a	hnát	jej	po	koleji	vyhraněného	
názorového	 proudu,	 svázané	 řetězy	 jak	
klády	 z	 kdysi	 k	 nebesům	 hrdě	 se	 tyčí-
cích	 stromů.	Není	žádná	 šablona,	podle	
které	se	má	myslet	a	nelze	oddělit	všední	
pachtění	 za	 věcmi	 obyčejnými	 od	 příle-
žitostného	 vznášení	 se	 ve	 sférách	 nad-
zemských	a	přemýšlení	nad	nezbytnými	
zbytnostmi	života.	Ono	se	také	s	plným	
žaludkem	a	v	krásném	prostředí	lépe	roz-
jímá	 a	 už	 arbiter	 krásy	 císaře	Nera	 Pet-
ronius	 říkal,	 že	 v	 dostatku	 a	 blahobytu	

ctnost	 a	umění	 jen	kvetou.	
Když	 zbraně	 chřestí,	 mlčí	
múzy	 a	 bohémský	 Vilon	
napsal,	 že	 bída	 z	 lidí	 vlky	
činí	a	vlky	z	lesů	žene	hlad.	
Je	 těžké	 věřit	 prorokům,	
když	se	živoří	v	bídě.	Vzpo-
menu	 na	 osud	 nebohého	
vepře,	 který	 byl	 obětován	
mé	potřebě	a	posmrtně	mu	
skládám	poklonu	s	vřelým	
díkem.	Kdyby	totiž	nenapl-
nil	mé	 útroby	 svou	 výbor-
nou	svalovinou,	mou	mysl	
by	 poutala	 touha	 po	 dob-
rotách	 a	 filozofování	 by	

Zamyšlení

pokračování na straně 11
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hynulo	 na	 úbytě.	 Chudák	 čtenář	 mohl	
být	 uchráněn	mé	myšlenkové	 eskapády.	
Nebožtík	 vepřík	 tak	přispěl	 ke	 svobodě	
mých	 myšlenek	 nespoutaných	 okovem	
pozemské	 potřeby.	 Blahoslavený	 budiž	
můj	milý	vepř!

Čím	 hlouběji	 se	 propadám	 do	 myš-
lenek	a	ke	dnu	lahve	ušlechtilého	moku,	
tím	zamotanější	mi	ten	náš	svět	připadá.	
Jsme	 rádi	 v	 bezpečí	 a	 konzervativně	
lpíme	 na	 poznaném.	 Zároveň	 však	 tou-
žíme	 po	 změně.	 Chceme	 žít	 v	 jistotě,	
toužíme	 a	 vzýváme	 jistotu,	 ale	 volíme	
změnu	 jen	 proto,	 že	 současný	 stav	 trvá	
dlouho.	Co	na	je	tomhle	logické?!	A	co	je	
vlastně	jistota?	Po	čem	to	společnost	volá,	
když	volí	příslib	jistoty?	Jistá	je	jen	smrt.	
Bohužel	žijeme	fyzicky	pouze	proto,	aby-
chom	 umřeli.	 Nepříjemné,	 leč	 pravdivé.	
Jistota	 je	 jediná:	 nikdo	 nepřekoná	 fyzic-
kou	smrt	jen	myšlenka	dokáže	přežít.	Ať	
již	jen	jako	poselství	inkoustu	na	papíře,	
zhmotnělá	v	díle	z	betonu,	namalovaná	
štětcem	 na	 plátně	 nebo	 vytesaná	 do	
kamene	či	dřeva.	Nejistota	 je	život.	Roz-
manitý,	nebezpečný,	komplikovaný	a	slo-
žitý,	který	nikdy	nekončí	dobře,	vždycky	
se	nakonec	umře.	To	je	jisté.	Život	je	více	
jízda	na	horské	dráze	než	 jízda	 luxusní	
limuzínou,	 je	 zmítáním	 na	 bouřícím	
moři	ve	člunu	spíše	než	plavba	luxusním	
parníkem.	Kdo	 slibuje	 jistotu	 je	 obchod-
níkem	s	deštěm,	žijícím	z	naivity	nemys-
lících.	Je	možné	vzdorovat	moři	a	bojovat	
se	 živly,	 ale	 jistotu	 doplutí	 do	 přístavu	
nelze	zaručit.	

	S	posledním	potáhnutím	z	doutníku	
sleduji	krvavě	rudý	obzor	a	na	horizontu	
jiskří	 dominanta	 našich	 končin	 –	 nad-
časová	 stavba	 Ještědu.	 Architektonický	
skvost,	 který	 překonal	 svou	 dobu,	 byl	
přesně	 oním	 narušitelem	 ustálených	
pohledů	 a	 jistot.	 Dodnes	 je	 nepocho-
pitelné,	 jak	 dokázal	 architekt	 Hubáček	
přesvědčit	 tehdejší	 nomenklaturu,	 aby	
překročila	svůj	stín.	Bojovníci	za	neměn-
nost	a	jistoty	kritizovali	podivnou	stavbu,	
která	 prý	 na	 dlouhá	 desetiletí	 zhyzdí	
horu,	která	dominantně	ční	nad	městem.	
S	 postupem	 času	 zvyk	 způsobil,	 že	 je	
špičatý	vysílač	vnímán	jako	součást	hory.	
To,	co	příroda	 tvořila	miliony	 let,	dotvo-
řil	 lidský	duch	k	dokonalé	 symbióze	ve	
zlomku	času	a	snoubí	se	tu	síla	myšlenky	
a	 síla	 přírody,	 překonávajíc	 hranice	 lid-
ského	života.	

Jsem	rád,	že	nemusím	žít	v	ráji	 jistot	
a	 mohu	 vychutnávat	 kaleidoskop	 pro-
měnlivých	obrazců	života,	ačkoliv	je	tolik	
překážek	a	 strastí.	Vždycky	budu	raději	
blábolivým	snílkem	s	myšlenkami	puště-
nými	ze	řetězu,	vděčný	za	tento	dar,	než	
živočichem	zoologického	ráje.

Vladimír Kordač

Janovská historie obrazem

Reklamni pohlednice Janova Nad nisou z roku 1905. Co nás upoutá? 
Kromě holých strání výrazná dominanta dnešního hotelu Praha, kde ještě 

není budova kina a potom Trniště, skalnatý Ostroh s vyhlídkou 
který v dnešních dobách pohltil les.

8. září 1907 byla slavnostně otevřena tehdy nově zbudovaná kamenná 
vyhlídková věž na Královce a tak 858 m nad mořem vysoké pohoří  

dostalo svoji výraznou dominantu.

dokončení článku ze strany 10
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náměstí před radnicí
10.00 slavnostní zahájení
10.00 – 18.00  dobový jarmark – sklářská pec, 

stánky se skleněnými janovskými 
kno�líky, keramikou, proutěnými 
koši, pečeným seletem, domácími 
koláči a jinými, těžko odolatelnými 
dobrotami

budova radnice
10.00 – 17.30  výlet do janovské historie 

dobové fotogra�ie a dokumenty 
 (včetně stavebních plánů radnice) 

kostel sv. Josefa v Loučné
10.00 – 17.00 den otevřených dveří
18.00  slavnostní koncert Choricus, gaude! (ZUŠ Jablonec nad Nisou) 

s představením a předáním pamětní medaile (SUPŠ Jablonec nad Nisou)

Berkova Louka, celý den pro celou rodinu
10.30 – 21.30 soutěžní dopoledne, poledne i odpoledne
11.00 magická show kouzelníka Kellera
12.00 – 17.30 hudební skupina ARMANDO
13.00 loutková pohádka – Rolnička Liberec
14.00 loutková pohádka – Rolnička Liberec
15.00 Poprava – šermířská skupina Horalové
16.00 Děti, pojďte si zašermovat – šermířská skupina Horalové
17.00 Kdo uteče, vyhraje – šermířská skupina Horalové
17.15 Kankán – taneční skupina Countryon
17.30 Eliška Holubcová – písničkářka
18.00 Pavilon B – folk rock
19.00 Kříž – rockové balady
20.15 Johny Silver – trochu rocku na závěr

sportovní areál Janovská sokolovna
13.00  Viktorie Janov vers. Pergola Team 

přátelské fotbalové utkání
17.00  Viktorie Janov vers. Nová Ves

závěrečné mistrovské fotbalové
 utkání 2008/2009 

Bobová dráha Janov
10.00 – 20.00 270 metrů nahoru, 900 metrů dolů 

rozhledna Královka
09.00 – 18.00  jedinečný pohled na Jizerské hory 

z nadmořské výšky 859 metrů a 102 schodů 

výletní vláček
10.30, 13.00, 15.30 – Janov náměstí, Královka, Janov náměstí

kostel sv. Jana Křtitele
14.00 sváteční Mše svatá – neděle 28. června 2009

Janovský jarmark pořádá Obec Janov nad Nisou. 
Mediální partneři Radio Contact Liberec a Deník Jablonecka.

janovský jarmark
sobota 27. června 2009, Janov nad Nisou

Tak takhle vypadala 
janovská radnice 

na prkně projektanta. 
Že je dodnes jednou 

z nejhezčích v regionu 
svědčí o velkém vkusu 

ale i velkorysosti 
našich předchůdců.

          janovský jarmark    

100 let  povýšení na městys, 80 let budovy radnice, 200 let od položení základního kamene   
                              kostela sv. Jana Křtitele, 95 let od zahájení stavby kostela sv. Josefa v Loučné 
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100 let povýšení na městys, 80 let budovy radnice, 
200 let od položení základního kamene ostela sv. Jana Křtitele,

95 let od zahájení stavby kostela sv. Josefa v Loučné




