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Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody 
Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a  odpovídat na 
dotazy. Rozhodně jsem neměl představu, že se budu účastnit polemik, které tam byly poslední dobou 
rozpoutány. A tak čtu o cenzuře, průzračnosti, férovosti, o potlačování kritiky a bůh ví co ještě, přičemž kritik 
často zapomíná, že Návštěvní kniha je návštěvní kniha a pokud někdo skutečně chce po obci nějaká řešení či 
nápravy, jsou na obecním webu i mailové adresy všech pracovníků na čele se starostou, které by měli spíše 
tito stěžovatelé využívat. Ale ona je asi lepší exhibice v Návštěvní knize.

Hodně do těla nám tam dává Pepa 
Hanzlovič a já říkám, každou kritiku 
je nutné nejen přijmout, ale pokud je 
kritik v právu tak neprodleně napravit. 
Mě však ani tak nevadí kritika pokud je 
věcná a vede k nápravě věcí v obci jako 
spíše exhibice odehrávající se v oblasti, 
na kterou se snad věcně poté ani reago-
vat nedá. A tak jsem si dal tu práci, abych 
se podíval, co říká historie. Zjištění bylo 
skutečně až úsměvné. To, co je nám nyní 
vytýkáno a to prosím nepodloženě, tak 
si přečtěte „motto“ nad tímto článkem 
a můžete porovnat, jaké to bylo nedávno 

– když nynější kritik byl ve funkci sta-
rosty a nyní, kdy je v opozici. Žádný další 
komentář k tomu dodávat nebudu.

Já s obsahem tohoto sdělení, které 
nechal pan starosta Hanzlovič zveřejnit 
směrem ke svým kritikům tehdá, pro-
blém nemám. Zpravodaj radnice a jeho 
vedení má právo rozhodnout co do něj 
zařadí a co ne ačkoli já jako šéfredaktor 
Zpravodaje janovské radnice jsem toto 
nikdy neučinil – a přesto jsem na webu 
napadán, že potlačujeme svobodu občanů 
a jejich kritiku. K této mé poznámce malý 
dovětek:

Mně nevadí kritika, to jsem už napsal, 
ale vadí mi moralizování a kritika v oblas-

tech, kdy kritik se choval přesně tak, jak 
nyní kritizuje. A to mi u Pepy skutečně 
vadí. Ono kritizovat kolik peněz vrazí 
obec přes o.p.s. do janovské sokolovny je 
možné, nemůže mít každý stejný názor 
a těch potřebných adres, kam by mohly 
či měly obecní peníze směrovat, je vždy 
přehršel. Je to o prioritách. Ale když ty 
prašule z toho parkoviště plynuly do sou-
kromé kapsy Pepy Hanzloviče, tak to jaksi 
kritikovi nevadilo. A to je to, co mi na té 
kritice vadí. Já se k rozhodnutí zastupi-
telů schválit založení o.p.s. a zajistit tok 
financí pro tuto společnost tímto způso-
bem hrdě hlásím, bylo to také ve volebním 
programu našeho volebního uskupení, se 
kterým jsme šli do voleb a podotýkám, 
nejen našeho. Je i v programovém prohlá-
šení, které zastupitelé na začátku svého 
mandátu vyhlásili. Jsem si také vědom, 
že ne všem se to může líbit, ale když 
chci kritizovat, potom sám musím mít 
v té věci tak trochu čistý stůl. A to by si 
mnozí stěžovatelé a v tomto případě Pepa 
Hanzlovič mohli uvědomit a ne čeřit hla-
dinu tam, kde čekám momentální a pofi-
derní prospěch, ačkoli když pak jde o mě, 
tak postupuji zcela jinak. Snad mi touto 
poznámkou bude rozuměno. A ještě něco: 
Česko rozhodně není ve velké míře slušná 

Janovští strážníci Vratislav LELEK  
a Aleš FIALA se služebním vozidlem  

obecní policie Janov nad Nisou.

strážník Vratislav Lelek
Telefon: mobil 724 184 671

strážník Aleš Fiala
Telefon mobil: 724 264 551

služebna: Janov nad Nisou, 
budova radnice,

vedle hlavního vchodu vpravo 

OBECNÍ POLICIE
JANOV NAD NISOU

společnost. Podívejte se na názorové poli-
tické souboje, podívejte se na internetové 
reakce na cokoli ať je to politika, fotbal, ať 
se to týká kohokoli, kdo jde s kůží na trh. 
Až na vzácné výjimky nezaznamenávám 
věcnou, slušnou polemiku bez napadání 
autorů, ale vysvětlovat někomu že o své 
názory se do krve dá hádat i slušně, to 
je nošením dříví do lesa. Vždyť se na ten 
náš web stačí podívat. Jaká to asi musí být 
pozvánka do naší obce, když se třeba naši 
krajané či přátelé doma ale i v zahraničí 
mrknou na naši webovou stránku. To je 
tedy pozvánka do Janova! To je pozvánka 
mezi slušné lidi! To se k nám lidé jenom 
pohrnou, už to vidím. Každá kritika i roz-
hořčení, které svěřím papíru či netu, by 
mělo být v prvé řadě slušné a v neposlední 
řadě podepsané. Reagovat na příspěvky 
podepsané jardou z horní dolní nebo 
křupou z jelení plné hulvátství a nenávisti 
je totiž složité a pokud se pak někdo zlobí, 
že na takové „kritické příspěvky“ není 
reagováno, pak důvod je prostý: s ano-
nymem se slušný člověk nebaví. A to, že 
se někdo v příspěvku dokonce vydává za 
někoho jiného tak, jak se to stalo Pepovi 
Hanzlovičovi, tak to už je skutečně nad 
všechny komentáře.

Jar. Hrabák

Slovo starosty
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Vážení občané,
čtyři roky uplynuly jako voda a  je 
tady konec volebního období. Je 
čas bilancovat. O  tom, co všechno 
se nám povedlo, ale i  tom, co se 
nám nepovedlo, se dočtete v tomto 
zpravodaji. 

Já bych chtěl 
na tomto mís-
tě hlavně po-
děkovat. Moje 
p o d ě k o v á n í 
patří všem, se 
kterými jsem 
spolupracoval. 
Panu místosta-
rostovi Hrabá-
kovi i ostatním 
zastupitelům 
za konstruk-
tivní a hlavně 

korektní spolupráci, a to nejen při jedná-
ních zastupitelstva. Všem zaměstnancům 
obecního úřadu, kteří mi pomáhali s veš-
kerými problémy, které jsem musel řešit. 
Poděkování patří i těm z Vás, kteří se ak-
tivně podíleli na chodu obce – ať už svou 
účastí na jednání výborů a komisí, pomo-
cí při pořádání sportovních a kulturních 
akcí nebo jinak – a přispěli tak k tomu, 
že se Janov a dění v něm zdárně rozvíjí. 
A také Vám všem – voličům, za projeve-
nou důvěru, která to vše umožnila.

Určitě se nám nepovedlo všechno, co 
jsme chtěli za uplynulé čtyři roky reali-
zovat, ani jsme nevyhověli všem (ono to 
ani nejde), ale dovolím si říct, že úspěchů 
bylo víc. Přestože předvolební boj je nyní 
v plném proudu, doufám, že se k sobě bu-
deme i nadále chovat slušně. A věřím, že 
přijdete k volbám, ať už se rozhodnete dát 
svůj hlas komukoliv.

 
Váš Daniel David, starosta obce

 15. A 16. ŘÍJNA KOMUNÁLNÍ VOLBY, 
OBČANÉ PŘIJĎTE !

Ve dnech 15. a  16. října proběhnou opět komunální volby. V  Janově nad 
Nisou se zaregistrovala čtyři volební uskupení, která budou soupeřit 
o vaši přízeň. Strany budou na hlasovacích lístcích v pořadí, které určil los: 
1. Občanská demokratická strana; 2. Bílá Nisa; 3. Česká strana národně 
sociální – ČSNS; 4. Nezávislí kandidáti a starostové pro Janov nad Nisou

Všechna čtyři volební uskupení představujeme uvnitř našeho Zpravodaje 
a směrem k vám, občanům, snad jenom prosba: přijďte, dobře vyberte a při 
volbě šťastnou ruku!

Svatební kostelíček a jeho příjemné a důstojné prostředí zaujalo 
mnoho mladých lidí, kteři v něm chtěli říci svoje životní ANO. 

Slouží nejen Janovákům a tak na našem snímku oddává RNDr. Jiří Čeřovský
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Tak takhle vypadá nová hasičárna, moderní 
útočiště pro janovské dobrovolné hasiče.

Snímek pořídil Vráťa Lelek
Nejlepší dárek i ocenění práce hasičů

 

Ze života obce / Srpnové povodně

Třešničkou na dortu byla vítězná účast 
Janova v obálkové soutěži vyhlášené 
obecním úřadem Žlutice a během 
listopadu zaparkuje v nové janovské 
hasičské zbrojnici i nový, modernější 
hasičský vůz, který rozhodně udělal 
janovským hasičům nejen radost, ale 
hlavně jim umožní svoji činnost dále 
rozšířit. Janovští hasiči jsou aktivní 
složkou veřejného života v obci, jak 
vidíme nejen u požárů, ale i tam, kde 
je potřeba přiložit pomocnou ruku. 
Ať je to u provozování kluziště pro 
děti, nebo při pořádání nově založené 
tradice janovských jarmarků, nebo 
při likvidaci následků povodní, jako 
tomu bylo v Chrastavě a v dalších 
místech v nedávných dnech. Na 
svoje janovské hasiče jsme v Janově 
pyšní a vylepšování jejich pracovních 
podmínek jim upřímně přejeme, 
protože jsme na ně hrdi.
 

- hk -.

Janovští hasiči v novém
Janovští hasiči začínají užívat svoji novou hasičkou zbrojnici, 
kterou vybudovala obec s pomocí dotace od krajského úřadu. 
Janovští hasiči i  Janov tak dostali skutečně krásný dárek 
v  podobě zázemí, které je skutečně na úrovni. Esteticky 
i technicky. 

Povodně na Liberecku
Povodně na Liberecku nenechaly v klidu zřejmě nikoho z nás. Jsme rádi, že občané vyslyšeli 
výzvu obecního úřadu a řada z nich dle svých možností přispěla. A tak jsme do postižené Višňové 
a Heřmanic mohli vypravit zásilku pracích a čistících prostředků, lopat, motyk, seker a dalšího 
nářadí, které pak sloužilo při odstraňování vzniklých škod. Když jsme pak vozem naší obecní 
policie materiál předávali, slyšeli jsme jen slova díků takže to poděkování rádi tlumočíme těm, 
kteří k té pomoci takto přispěli.

Starostenská solidarita aneb janovský starosta na brigádě 
při odklízení následků povodně v Heřmanicích.

Snímek Vr. Lelek

Parta janovských dobrovolných hasičů trávila mnoho hodin při li-
kvidaci následků povodní v Chrastavě a při pomoci občanům za-
chraňovat z poškozeného majetku co se dalo. Patří jím za to náš dík! 
Na snímku zleva Milan Žák, Zdeněk Zezulák, František Teglt, Jakub 
Hartig,, Pavel Žák a Tomáš Vrzal.

Snímek Vr. Lelek
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JANOVSKÝCH 11 a 19 SLAVÍ JUBILEUM 
V sobotu 30. října se Janov nad Nisou zaplní dálkoplazy z regionu ale i širokého okolí. Proběhne tu 
totiž již 35. ročník tradičního a dnes již slavného a věhlasného běhu a pochodu Janovských 11 a 19.

Myšlenka uspořádat tuto sportovní 
akci vznikla v říjnu 1976 v lyžařském 
kroužku při janovské Základní škole. 
A start to byl skutečně ostrý: během tří 
týdnů Silka vyrobila odznaky (Jirka 
Kovář), diplomy navrhl pan učitel Staněk, 
vytiskl v Knize poštou pan Kolbaba. Prv-
ního ročníku se zúčastnilo 170 startu-
jících běhu a turistického pochodu – 48 
dětí z janovského lyžařského kroužku 
a 72 místních obyvatel (!!), zbytek Jab-
lonečáci a Liberečáci. Úvodní ročník 
se konal 20. listopadu 1976 a příroda 

„darovala“ organizátorům a účastníkům 
pěknou nadílku, napadlo 40 cm sněhu!

A jak šel ročník za ročníkem, akce 
nabírala svůj věhlas. Třetího ročníku se 
zúčastnilo 380 startujících, jubilejního 
desátého již 956 – z toho 404 běžců a 552 
turistů! V posledních letech se účast 
ustálila na počtu okolo 500 startujících 
s převahou běžců.

Pořadatelé se také pyšní tím, že 
pořádají největší sportovní akci tohoto 
druhu, kterou pořádá vesnická tělový-
chovná jednota. Účastníci přijíždějí nejen 
z celých Čech, ale i ze Slovenska a také 
z Euroregionu Nisa. Možná i z toho 
důvodu bylo janovským pořadatelům 
z TJ Sokol svěřeno již popáté uspořádání 
mistrovství České republiky v horském 
běhu, organizovaném Sdružením orga-
nizátorů běžeckých závodů.

V den konání běhu a pochodu je 
v činnosti nejen 120 pořadatelů, míst-
ních, přespolních, dobrovolných hasičů 
z Janova a Lučan. Finanční pomoc 
poskytují obce Janov nad Nisou a Bedři-
chov, místní podnikatelé – Vitrum, Goja, 
Waner), ale i Český svaz tělovýchovy, 
jablonečtí podnikatelé jako Europlasten, 
Šafránek, Pneu Hnídek, liberecký Aliaz, 
Žižák Brandýs nad Labem a další. V loň-
ském ročníku se začala rozvíjet spolu-
práce s loukovskou firmou Aminostar 
a pořadatelé věří, že vydrží i do dalších 
let. Zapomenout nelze ani na jablonec-
kou firmu Comp-net systems pod vede-
ním ing. Sejny, která již 22 let zajišťuje 
prezentaci účastníků a výsledkovou 
listinu závodu. Pořadatelé chtějí i touto 
formou zveřejnění poděkovat všem, kdo 
poskytli finanční částky, věcné dary, 
potřebnou techniku, ale i svůj volný 
čas na pořadatelskou službu, a je to celá 
armáda lidí a lidiček, co přispěli ke zdár-
ným průběhům všech zatím 34 ročníků 

a určitě se postarají i o to aby ten následu-
jící, jubilejní, měl patřičný glanc. Poděko-
vat bychom chtěli spoluzakladateli běhu 
a pochodu E. Hanischovi, rytci a výtvar-
níkovi odznaků a medaile R. Šilhánovi, 
šéfovi rozhodčích J. Lejskovi, bývalému 
řediteli janovské ZŠ J. Rokosovi jako šéfovi 
počtářů, ale do historie Janovských 11 a 19 
je zapsána řada dalších jmen – fotografové 
Karel Prošek, J. Stránský , A. Bělonožník, 
lékař MUDr. L. Dobeš, hlasatelé J. Bartoš, J. 
Šimůnek, D. Jelínek, Horská služba Jizerské 
hory, startéři Titěra a Nagy, děti z janovské 
školy předávající ceny úspěšným závod-
níkům a samozřejmě hlavní pořadatel 

Ze sportu

Jirka Kypta. Je dobré si připomenout i ty, 
kteří už bohužel mezi námi nejsou, ale 
pro janovskou jedenáctku udělali moře 
práce – Blahoš Zajíček, Radoš Morávek, 
Jirka Zelenka, Petr Lédr, Jirka Mašek, Eva 
Budská, P. Fabián a omlouvám se předem, 
pokud jsem na nějaké jméno zapomněl.

Přeji si, aby letošní jubilejní 35. ročník 
zdobila opět bezchybná organizace, hezké 
počasí, hojná účast závodníků a rytířsky 
vedené zápolení ve všech kategoriích. To 
vše dohromady přispěje k další propagaci 
našeho Janova nad Nisou široko daleko.

Vratislav Zajíček
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IDOL A OPUSCARD
www.iidol.cz

Tarif IDOL, který vyhlašuje Liberecký kraj, je 
zónově-relační. Liberecký kraj je rozdělen do 279 
zón, přičemž každá obec v kraji je reprezentována 
minimálně jednou tarifní zónou a všechny jízdenky 
i předplatní časové kupóny platí pouze v rozsahu 
zakoupené zónové, resp. relační a časové platnosti. 
Cestující si tedy může zakoupit buď jízdenku pro 
jednotlivou jízdu (resp. kupón) pro danou zónu, 
který platí pouze pro tuto zónu (například zóna 
Liberec, zóna Jablonec nad Nisou atd.), nebo si může 
zakoupit relační jízdenku pro jednotlivou jízdu 
(resp. časový kupón) mezi 2 relacemi (například 
relace Liberec - Jablonec nad Nisou). U obou 
variant cestující může využívat všech dopravních 
prostředků zahrnutých v systému IDOL (osobní 
a spěšné vlaky, příměstské autobusy a prostředky 
MHD).

Zavedení tarifu IDOL přináší cestujícím řadu 
nesporných výhod. Pro využívání všech těchto 
výhod integrovaného systému IDOL je nutné 
použití bezkontaktní čipové karty Opuscard, která 
existuje ve 2 variantách, a to osobní a anonymní. 
Opuscard jsou výhodné i pro ty cestující, kteří 
veřejnou dopravu nevyužívají pravidelně. Právě 
těm IDOL nabízí výhodnou anonymní Opuscard.

Hlavní výhody IDOL:
•  možnost cestovat osobními a spěšnými vlaky, 

příměstskými autobusy i prostředky MHD na 
jednu elektronickou jízdenku, nebo předplatní 
časový kupón,

•  možnost využití výhodných předplatních 
časových kupónů, které při pravidelném dojíždění 
zajišťují úsporu cca 28 %* oproti nákupu jízdenek 
pro jednotlivou jízdu.

Již přes rok úspěšně funguje v Libereckém kraji integrovaný dopravní systém IDOL. Vzhledem 
k  tomu, že stále většina obyvatel menších měst a  obcí nemá základní informace o  tomto 
systému a o bezkontaktních čipových kartách Opuscard, přinášíme Vám následující shrnutí 
nejdůležitějších informací.

Osobní Opuscard:
• pořizovací cena 140,- Kč 
•  nutno vyplnit potřebné formuláře a dodat 

fotografii průkazového formátu
•  při ztrátě nebo poškození karty lze kartu 

zablokovat či vrátit zůstatek peněz uložený 
na kartě, případně proplatit nevyužitou část 
předplatního kupónu

•  vhodná pro pravidelné cestující
•  je nepřenosná
•  lze na ni nahrávat nepřenosné časové kupóny, 

například sedmidenní či třicetidenní
•  slouží jako tzv. elektronická peněženka.

Anonymní Opuscard:
• pořizovací cena 95,- Kč
•  bez nutnosti vyplňovat formuláře, při zaplacení 

ihned předána karta
•  při ztrátě však nelze kartu zablokovat, či vrátit 

zůstatek peněz uložený na kartě
•  vhodná pro nepravidelné cestující, turisty či 

rodiny
•  je přenosná
•  lze nahrávat pouze jízdenky pro jednotlivou 

jízdu
•  slouží jako tzv. elektronická peněženka.

Kontaktní místa opuscard:
Česká Lípa (městské centrum opuscard 

a autobusové nádraží (AN)), Frýdlant AN, Jablonec 
n.N. AN, Jilemnice AN, Liberec (Klientské centrum 
opuscard, AN), Nový Bor turistické informační 
centrum, Rokytnice n.J. informační středisko 
ČSAD SM, Semily AN. Více na www.opuscard.cz.

Doprava

* Zmíněných 28 % ušetří pravidelný cestující například na trase Jablonec nad Nisou - Liberec, pokud si pořídí například 
třicetidenní předplatní kupón. Jízdenka pro jednotlivou jízdu by na této relaci stála cestujícího 20,- Kč. Třicetidenní kupón 
cestujícího vyjde na 600,- Kč. Pakliže cestující pravidelně dojíždí, například denně do zaměstnání, uskuteční tedy přibližně 42 jízd 
v měsíci, a cesta ho vyjde na cca 14,- Kč. Navíc může využívat MHD v obou zónách. Při vyšší frekvenci cestování, např. odpoledne 
za kulturou lze ušetřit ještě víc.
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Základní škola je příspěvkovou organizací zřízenou obcí, součástí je mateřská škola, školní 
družina, školní klub a  jídelna ZŠ a  MŠ. Škola je plně organizovaná, má devět tříd. Kromě 
kmenových tříd je ve škole také učebna PC s připojením na internet, pracovní a keramická dílna. 
Tělocvična pro potřeby tělesné výchovy je pronajatá od Janovské o.p.s.

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou

Pedagogický sbor školy tvoří dva-
náct učitelů, dvě vychovatelky 
školní družiny a vychovatelka škol-

ního klubu. V mateřské škole se padesáti 
dětem ve dvou odděleních věnují čtyři 
učitelky, Zdeňka Krausová, Eva Vélová, 
Iva Voháňková, Leona Králová, které 
pracují s dětmi podle vlastního ŠVP PV 

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

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

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

Školní rok 2010/2011 začal 1. září 2010 
s počtem 140 žáků.

Pedagogický sbor je stabilní, kvalifi-
kovaný. Třídní učitelkou 1. třídy je Mgr. 

Lenka Vondrová, 2. třídy 
Mgr. Pavla Michková, 
3. třídy Mgr. Jana Garče-
ková, 4. třídy Mgr. Marie 
Fléglová, 5. třídy Mgr. 
Pavla Strnádková, 6. třídy 
Mgr. Adam Kulich, 7. třídy 
Mgr. Veronika Houdová, 
8. třídy Mgr. Petr Chlup, 
9. třídy Mgr. Jan Lang, 
práci s počítači vyučuje 
pan učitel Jaromír Janda, 
zástupce ředitelky je Mgr. 
Hana Ticháková.

V letošním školním 
roce se vyučuje podle ŠVP 
ZV „Cesta objevů“ v 1., 2., 
3., 4., 6., 7., 8., 9. třídě.

Žáci se jako každo-
ročně začali připravo-

vat na olympiády a soutěže v jednotli-
vých předmětech. V loňském školním 
roce úspěšně reprezentovalo naši školu 
v okresních kolech olympiád a soutěží 
celkem 19 žáků, v krajském kole matema-
tické olympiády byl úspěšný J. Rangl, a  
K. Ziková se umístila v rámci Liberec-
kého kraje v soutěži Matematický klokan 
na 3. místě.

Umístění žáků 9. třídy na středních 
školách a odborných učilištích:
• střední školy: 13 žáků
• odborná učiliště: 6 žáků

Při škole v letošním školním roce 
pracuje dvanáct zájmových kroužků: 
seminář z ČJ, seminář z M, seminář 
z AJ, míčové hry, informatika + pro žáky  

Ze života obce

Významné výročí!!
V srpnu oslavil pan František Koucký  

z Hraničné záviděníhodné životní jubileum – 90 let. 

Je tak nejstarším občanem v naší obci. Jistě dovolíte, vážení občané, 
abychom mu za Vás za všechny touto cestou dodatečně vyslovili 
obdiv, úctu a upřímně poblahopřáli.

  Na zdraví! Živijó, živijó, živijó!!!

Školní rok začal

1. a 2.stupně školy, sborový zpěv, his-
toricko-turistický, zábavná tvorba, 
moderní a exotické tance, keramika 
a výtvarná dílna, zdravotnický.

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

oddíl běžeckého lyžování ve spo-
lupráci se SKI Janov-Bedřichov, oddíl 
sjezdového lyžování a horských kol. ŠSK 
také organizuje závody pro děti nejenom 
z naší školy, ale i pro sportovce z ostat-
ních jabloneckých škol. Jsou to závody na 
horských kolech, ve sjezdovém a běžec-
kém lyžování.

Základní škola se bude i letos prezen-
tovat na Veletrhu celoživotního vzdělá-
vání AMOS 2010 v jabloneckém Eurocen-
tru 7. 10. a 8. 10. 2010.

V letošním roce oslavíme 125 let od 
založení školy. Připravujeme Dny ote-
vřených dveří na pátek 26. 11. a sobotu 
27. 11. 2010. Chtěla bych Vás všechny 
touto cestou pozvat na prohlídku nově 
zrekonstruované a zmodernizované 
školy, na zavzpomínání nad kroni-
kami školy a možné setkání s bývalými  
spolužáky.

Mgr. Jana Tomešová
ředitelka školy

Nový způsob placení likvidace 
komunálního odpadu

Nový způsob placení likvidace komunál-
ního odpadu má svoje první průběžné 
výsledky. 

Na rok 2010 bylo uzavřeno rovných 
300 smluv o sběru, odvozu a odstranění 
komunálního odpadu uzavřené v sou-
ladu s obecně závaznou vyhláškou Obce 
Janov nad Nisou o nakládání s odpady 
č. 1/2009. Tyto smlouvy byly uzavřeny 
v objemu 625 228 Kč, občasné ke dni 
uzávěrky našeho Zpravodaje uhradili 
celkem 592 577 Kč. Zbývajících 32 651 Kč 
tvoří doplatek druhého pololetí, který 
by měli občané co nejdříve uhradit. Evi-
dujeme však tři občany, kteří podepsali 
smlouvu, ale bohužel nezaplatili ještě ani 
za první pololetí a to i přesto, že jim byla 
zaslána upomínka a poté musely být 
odvezeny nádoby na odpad. Dluh bude 
nadále vymáhán.
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Zastupitelstvo

Ohlédnutí za čtyřmi léty 
jednoho zastupitelstva

Právě končící volební období znamená zhodnotit se, co se nám v  Janově povedlo a  co 
nepovedlo. Z uvedené tabulky mohou občané vidět, jak jsme byli úspěšní v získávání dotací 
ve prospěch obce.

Zde je úspěšnost maximální neboť se 
nám podařilo získat dotace ve výši, které 
odpovídají téměř třem ročním obecním 
rozpočtům. Jsme spokojeni s tím, že se 
nám podařilo založit Janovskou obecně 
prospěšnou společnost jako první krok 
k dalšímu rozvoji obce v oblasti tělový-
chovy a sportu. Spokojeni jsme se zříze-
ním a taktéž fungováním Obecní poli-
cie, kterou provozujeme ve spolupráci 
s OÚ Bedřichov. Jsme rádi, jak se nám 
podařilo vyřešit ve prospěch janovských 
hasičů jejich základnu - novou hasičárnu. 
V tomto volebním období se také podařilo 
zlepšit vzhled obce, byly opraveny fasády 
a zvláště objekty Obecního úřadu s při-
lehlými objekty, školy i úprava terénu za 
obecním úřadem v místě bývalé papírny 
dnes vypadá jinak než dříve. Pokročili 
jsme s budováním čekáren MHD, na co 

nám síly stačily tak jsme opravili chod-
níky v centru obce.

O co jsme se snažili a co se nepo-
vedlo? V rámci nutných úspor jsme chtěli 
sloučit družinu a mateřskou školku do 
jedné budovy, to je úkol, který před Jano-
vem zůstává a bude prospěšné, když se 
to v dalších obdobích podaří. Nepoda-
řilo se nám opravit místní komunikace 
v rozsahu, v jakém jsme si to představo-
vali. Ne že bychom nechtěli, ale musíme 
vycházet z možností našeho obecního 
rozpočtu a pak z toho, n a co se podaří či 
nepodaří získat dotace. Podařilo se nám 
pokročit v budování infrastruktury obce 
a to je kanalizace a vodovod. Napojením 
vodovodu na bedřichovskou úpravnu 
jsme vyřešili na mnoho let problém, 
který hrozil a to je zajištění pitné vody 
pro janovské obyvatele i do budoucna. 

Tabulka získaných dotací ve volebním období 2006 – 2010

Dotace 2007 2008 2009 2010 zatím Celkem
Kanalizace a vodovod  370 000 Kč  29 500 000 Kč  14 300 000 Kč  44 170 000 Kč 

Za žáky z Bedřichova  118 000 Kč  82 000 Kč  117 000 Kč  129 000 Kč  446 000 Kč 

Hasiči - dotace na výjezd mimo katastr, na vybavení radio-
stanicemi

 4 500 Kč  94 500 Kč  36 000 Kč  135 000 Kč 

Obecní policie - spoluúčast Bedřichova  164 000 Kč  585 000 Kč  321 000 Kč  1 070 000 Kč 

Program stabilizace lesa v JH - postřik křídlatky, vysekání 
plochy na Hraběticích u Kapličky, dokončovací práce pod 
úřadem

 12 000 Kč  19 000 Kč  31 000 Kč 

Dotace na hospodaření v obecních lesích  17 000 Kč  40 000 Kč  9 000 Kč  66 000 Kč 

Kanalizace Loučná - dotace na projektovou dokumentaci 
k územnímu řízení a st. povolení

 66 000 Kč  7 000 Kč  73 000 Kč 

Czech Point - dotace na zavedení CzechPointu na OÚ  29 000 Kč  29 000 Kč 

Základní škola - dotace na zateplení, výměnu oken, termo-
regulačních ventilů u radiátorů a novou fasádu

 4 000 000 Kč  132 000 Kč  4 132 000 Kč 

Hasičárna - dotace na rekonstrukci nové hasičárny  833 000 Kč  833 000 Kč 

Silnice Loučná - dotace na opravu obecní komunikace 
v Loučné

 600 000 Kč  600 000 Kč 

Úroky z úvěru - dotace na úroky z našeho úvěru u ČS na 
projekt kanalizace a vodovodu

 90 000 Kč  90 000 Kč 

Územní plán - dotace na první část ÚP (rozbory a prů-
zkumy)

 100 000 Kč  100 000 Kč 

v jednotlivých letech celkem :  521 500 Kč  399 500 Kč  35 175 000 Kč  15 679 000 Kč 

 51 775 000 Kč 

Měli jsme představu, že kanalizační síť 
bude větší ovšem musíme vycházet nejen 
z možností dotací ale i s možností koofi-
nancování z rozpočtu obce. Klíčovou 
bude do budoucna otázka napojení na 
kanalizační stoku od Silky končící v libe-
recké čističce neboť ta naše, janovská, ta 
je dobudováním této větve na hranici 
svých možnosti a další rozvoj prakticky 
neumožňuje. Měli jsme také představu 
jak oživit veřejný život v Janově a rozjeli 
jsme tradici Janovských jarmarků, které 
našly mezi občany nejen v Janově nad 
Nisou velký ohlas a jsme rádi, že pře-
dáváme svým nástupcům takto načatou 
tradici. 

Je toho hodně co by se v Janově nad 
Nisou mohlo či mělo udělat, nápadů je 

pokračování na straně 5
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Nezávislí kandidáti a starostové pro Janov nad Nisou – číslo 4

Vážení občané – voliči,
před námi jsou volby do Zastupitelstva obce. Rádi bychom Vám představili kandidátku sdružení politického hnutí 
Starostové pro Liberecký kraj a nezávislých kandidátů pod názvem

Nezávislí kandidáti a starostové pro Janov nad Nisou.
I přesto, že přichází pod novým názvem, jedná se o volební uskupení s dlouhou tradicí (pochází odtud téměř polovina 
členů stávajícího zastupitelstva). Na kandidátce figurují občané, kteří jsou aktivně zapojeni v orgánech samosprávy – 
starostové, kteří obec vedli s tříletou přestávkou posledních šestnáct let, zastupitelé, členové výborů obce. O tom, že se 
dokážou správně rozhodovat, svědčí i to, že ve svém profesním životě téměř všichni pracují nebo pracovali v řídících 
funkcích. Prioritou všech kandidátů je pracovat ve prospěch dalšího rozvoje obce, stejně jako tomu bylo doposud – 
transparentně a otevřeně, bez ohledu na stranickou příslušnost a individuální zájmy.

Složení kandidátky
1. Mgr. Daniel David, 38 let starosta
2. Ing. Radek Jelínek, 46 let zastupitel, předseda finančního výboru
3. Ing. Jan Zelenka, 50 let bývalý člen finančního výboru
4. Michal Surkov, 37 let člen komise pro kulturu a sport
5. MUDr. Milan Kvasnička, 58 let zastupitel, člen finančního výboru
6. Renata Mádlová, 40 let členka finančního výboru
7. Luboš Doležálek, 70 let bývalý starosta, člen komise pro kulturu a sport
8. Ing. Alena Cyhelská, 60 let předsedkyně komise péče o krajinu
9. Radek Nagy, 36 let velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů

Kandidátem na místo starosty je Mgr. Daniel David. V této funkci působí bez přestávky již 9 let.Během té doby získal řadu zkuše-
ností a osobních kontaktů, které jsou pro hladký chod obce neocenitelné, a jeho zvolení garantuje plynulé pokračování v již započa-
tých úkolech i bezprostřední realizaci rozhodnutí budoucího Zastupitelstva obce. Všichni naši kandidáti jsou přesvědčeni, že pro 
zachování kontinuity a stability v obci by byla jeho volba tou nejlepší zárukou.

Představujeme Vám některá z témat, která v rámci rozvoje obce považujeme za důležitá:

Lepší životní prostředí pro nás všechny
Budování inženýrských sítí (plynovod, vodovod, kanalizace) je jednou z dlouhodobých priorit obce. V současné době probíhá 
dokončení další etapy napojení vodovodu na úpravnu vody na Bedřichově. Do budoucna bude největším úkolem propojit naši 
kanalizační síť s kanalizací v Jablonci nad Nisou na ČOV v Liberci. Byla také zahájena příprava pro vypracování nového územního 
plánu obce, který stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jejich hodnot, jejího plošného a prostorového uspořádání 
a koncepci veřejné infrastruktury.

Místo, kde se lidé cítí bezpečně
Pro zvýšení bezpečnosti byla v Janově zřízena Obecní policie, která funguje ve spolupráci s obcí Bedřichov. Do budoucna budeme 
podporovat její stabilizaci a vytvoření podmínek pro její další fungování. Pro místní jednotku dobrovolných hasičů se podařilo 
přestavět novou hasičskou zbrojnici a plánujeme i další podporu jejich činnosti, např. zlepšením technického vybavení.

Místo pro život
Chceme nadále podporovat aktivní dění v obci, především sportovní a kulturní akce – včetně nově založené tradice janovského 
jarmarku – a organizace, které pro Vás podobné události připravují. Za neméně důležité považujeme i snahu o zachování základní 
školy. Taktéž sportovní vyžití je významné – proto bychom prostřednictvím Janovské o.p.s. rádi zachovali provoz janovské soko-
lovny jako zázemí pro sportuchtivé janováky a žáky janovské základní školy a nadále přispívali na provoz lyžařské magistrály.

Správné hospodaření s penězi
Za prioritu považujeme udržení výdajů rozpočtu v mezích daných jeho příjmovou stránkou tak, aby nedocházelo k zadlužování 
obce. Pro posílení běžných příjmů chceme i nadále usilovat o dotace z krajských, státních i evropských fondů (ze kterých byla 
v posledních letech financována např. rekonstrukce budovy základní školy nebo výstavba další etapy vodovodu a kanalizace).

Děkujeme za vaši důvěru.
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Z jednání zastupitelstva obce

Jednání zastupitelstva, Ze života obce

5. zasedání dne 28. dubna
 –  zastupitelé schválili výsledek 

hospodaření příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola Janov 
nad Nisou za rok 2009 a odsouhlasili 
převedení zlepšeného výsledku 
hospodaření ve výši 71.852,45 ve 
prospěch rezervního fondu této 
organizace

6. zasedání dne 26. května
 –  zastupitelé rozhodli o počtu členů 
Zastupitelstva obce Janov nad Nisou 
pro příští volební období 2010-2014 na 
9 členů

 –  zastupitelé se zabývali návrhem Komise 
rozvoje a výstavby, aby se vzhledem 
k celkové finanční situaci zrušilo 
celonoční svícení v obci a ušetřené 
prostředky použilo na prospěšnější 
akce ve prospěch obce. Po diskusi 
zastupitelé předali tento návrh do 
jednání Finančního výboru s tím, že pro 
nové zastupitele bude připravena studie 
zabývající se touto problematikou, aby 
mohli kvalifikovaně rozhodnout

 –  zastupitelé se zabývali žádostí 
Římskokatolické farnosti o převod 
objektu pomníku obětem 1. světové 
války s částí přilehlého pozemku do 
majetku Obce z důvodu, že v současné 
době hrozí zřícení podpěrné zdi tohoto 
pozemku a farnost nemá finanční 
prostředky na obnovu a údržbu této 
podpěrné zdi ani pomníku, neboť nemá 

žádné finanční příjmy. V současné 
době byl podán návrh na zapsání 
do ústředního seznamu nemovitých 
kulturních památek. Komise rozvoje 
doporučila zastupitelům tento převod 
akceptovat až po zpracování znaleckého 
posudku na opravu podpěrné zdi.

7. zasedání dne 23. června
 –  zastupitelé schválili bez výhrad návrh 
závěrečného účtu obce za rok 2009, 
předložený předsedou finančního 
výrobu ing. Jelínkem, který skončil 
s přebytkem hospodaření ve výši 2,4 
milionu korun na běžných výdajích 

8. zasedání dne 8. září
 –  zastupitelé vyslechli zprávu ing. arch. 
Jiřího Víta a schválili upravený návrh 
zadání územního plánu obce Janov nad 
Nisou

 –  zastupitelé si vyslechli informace 
starosty obce o provozování nově 
vybudovaného vodovodu a kanalizace 
a schválili vypsání koncesního řízení 
na jeho provozování.

9. zasedání dne 15. září
 –  zastupitelé obce projednali informaci 

janovských hasičů o možnosti 
zakoupení nového hasičského auta 
Tatra 815 od hasičů ze Žlutic a rozhodli 
o částce, kterou se obec Janov v této 
záležitosti přihlásí do obálkové metody 
vyhlášené Obecním úřadem Žlutice.

Rozloučení s panem  
Zdeňkem Vokatým

Na jabloneckém hřbitově jsme se 
rozloučili s panem Zdeňkem Vokatým. 
Pan Vokatý, celoživotní milovník lyžo-
vání, byl dávno před rokem 1989 prů-
kopníkem „alpského“ stylu lyžování 
v jeho milovaných Jizerkách. S partou 
nadšenců z TJ Bižuterie a za podmínek 
nikoli příznivých se pustili do budování 
areálů Bedřichov, Severák a Špičák, kde 
postupem času vyrostla skutečně skvělá 
zimní střediska přivádějících do našich 
Jizerek stovky návštěvníků za široka 
daleka. Sjezdovky, lyžařské vleky dopl-
něné nezbytnou infrastrukturou vznikly 
v místech, kde do té doby doslova dávaly 
lišky dobrou noc. Pan Vokatý byl aktivní 
po celý svůj život a prakticky až do 
posledních chvil, které mu byly vymě-
řeny. Zemřel tragicky v Dolomitech, kam 
se ve svých 84 letech s elánem mladíka 
vypravil. Desítky jeho přátel, obdivova-
telů a příznivců se s ním loučily na jablo-
neckém hřbitově s ústřední vzpomínkou: 
Zdeněk Vokatý za sebou nechal obrov-
ské dílo, dílo, které bude sloužit ještě 
i mnoha dalším generacím. Považoval 
jsem za nutné vzpomenout muže, který 
se na věky stal velikánem našich Jizerek. 

Jar. Hrabák

mnoho, ovšem možnosti obecního roz-
počtu jsou limitující. My nejsme obec 
která má katastr takříkajíc kolem kostela 
tak, jako mnoho vesnic naší velikosti 
v kraji, ale náš katastr počíná na Vyše-
hradě přes Hraničnou, Loučnou, Malý 
a Velký Semerink až do Hrabětic, to vše 
je katastr Janova nad Nisou s množstvím 
kilometrů cest, komunikací ale přesto se 
dá po malých krůčcích neustále zlepšo-
vat stav, skromně, podle mnohých nedo-
statečně ovšem s klidným svědomím 
můžeme říci, že za daných okolnosti se 
toho v Janově k lepšímu změnilo mnohé.

Co nelze při správě obce přehléd-
nout, to jsou lidské vztahy. Lidské vztahy 
mohou nejen znepříjemnit život mnoha 
lidem, ale je velkou brzdou aktivity 
směrem k rozvoji obce. Pokud bychom 
měli hodnotit působení tohoto zastu-
pitelstva v právě končícím období tak 
je vzhledem k janovské historii velkým 

pokrokem slušnost, korektnost a kon-
struktivní vzájemné vztahy mezi jednot-
livými zastupiteli. A to je základní před-
poklad k tomu aby se obci dařilo. Tam, 
kde místo konstruktivní diskuse převlá-
dají hádky, nesoulad, neupřímné vztahy, 
tam není předpoklad k pozitivní práci. 
A právě slušnou, konstruktivní a pra-
covní atmosféru se nám, zastupitelům 
při naší práci ve prospěch Janova nad 
Nisou vytvořit a pokud jsme přesvěd-
čeni, že výsledky naší práce byly dobré, 
potom toto byl základ na kterým se ty 
výsledky daly vybudovat. Tím v žádném 
případě nebudeme tvrdit, že ty výsledky 
mohly být ještě lepší a že jsme mohli přijít 
s nápady ještě progresivnějšími, vždy je 
co vylepšovat a vždy je co budovat jinak. 
Ale jedno je jisté: zastupitelé z volebního 
období 2007-2010 předávají svým nástup-
cům obec v dobré kondici. Tak ať se 
Janovu nad Nisou daří i nadále.

Ohlédnutí za čtyřmi léty jednoho zastupitelstva
pokračování ze strany 4

Co nového ve Svazu žen?

Schází se nás čím dál více jak na 
pravidelných setkáních, tak na výletech. 
Počasí nám moc nepřálo, musely jsme 
zrušit plánovaný výlet na Malou Jizerku, 
lilo a lilo. Výlet do Mnichova Hradiště 
a Drábských světniček prověřil tělesnou 
kondici nás všech. Byl náročný, ale vydr-
žely jsme.
   V září jsme pozvaly na besedu pana 
starostu a místostarostu. Byly jsme zvě-
davé, útočné, málo jsme chválily, více 
kritizovaly. Oba nám trpělivě odpo-
vídali a shodli jsme se, že práce pro 
lidi a s lidmi je obtížná a nevděčná, ale 
potřebná a nutná.
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Záchrana, oprava a obnova kapličky 
v Hraničné. První už se povedlo.
Kolem dvaceti lidí dorazilo předposlední květnovou sobotu ke kapličce v  Hraničné, aby 
pomohli s  její záchranou. Místní i  přespolní, z  Janova, Hraničné i  Loučné. Během první 
brigády se povedlo vyřezat větve javoru, které památku přímo ohrožovaly, i okolní nálety, 
vše uklidit, částečně vyrovnat terén a z velké míry i vyhloubit výkop pro odvodnění, protože 
stavba je za léta celkově „utopená“ v okolním terénu a podmáčená.

Z „utopené“ kapličky však s prvním 
kopáním vyplavaly na povrch pro-
blémy a práce, se kterými nikdo nepo-
čítal. V zemi byla omotána třemi silo-
vými elektrickými kabely uloženými 
jen několik centimetrů pod povrchem, 
což odporuje předpisům (o zdravém 
rozumu nemluvě), ale hlavně zdrželo 
to výkopové práce pro drenáž do vyjá-
dření ČEZu. 

Druhý problém se vyklubal z javoru 
za kapličkou, který je nejen vzrostlý, 
ale i rozrostlý a prorostlý, což naprosto 
ničí základy a tedy i celou stavbu. 
Proto padlo bolestivé rozhodnutí požá-
dat o pokácení. Jelikož tento strom 
tvoří kapličce i celému místu krásnou 
kulisu, v jedné z posledních dodělá-
vek, které jsou v plánu, bude i výsadba 
nového javoru v bezpečné vzdálenosti 
od památky.

Odborné stavební práce provádí 
stavební firma Havax, která vyhrála 
výběrové řízení a s níž se dojednalo, 
že zakázka může být kdykoliv snížena 
o práce, které se povede během oprav 
sehnat sponzorsky. Kaplička již má 
i přes letošní deštivé léto novou střechu, 
odvodnění, a chystá se na nové omítky, 
vnitřní i venkovní.

Jen od jarní brigády přibylo na účtě 
Spolku přátel obce Janova nad Nisou 
na záchranu kapličky dalších deset 
tisíc a další peníze jsou již přislíbeny.

Druhá, podzimní brigáda je 
naplánována na druhou říjnovou 
sobotu, 9. října od 9.00 hodin, kdy se 
bude opět upravovat okolí po stavění, 
závěrečné práce s instalací laviček 
a informační tabule o památce pro-
běhnou na jaře 2011. Fotky, seznam 
sponzorů a podrobnosti o pro-
jektu i podzimní brigádě najdete na  
www.spolekjanov.me.cz.

dj

Ze života obce

To máte: stavební úřad, obecní úřad, životní prostředí, lesy, silnice, 
sponzoři, stavební firma...

Myšlenka opravy (s každým dalším rokem bylo výstižnější používat „záchrany“) 
kapličky v Hraničné je stará jako Spolek sám. Když byl v roce 1995 založen, vznikl 
společně s ním i seznam místních památek, které by bylo dobré (a hezké) zachránit 
pro nás i příští generace. Po Křížové cestě a kostele sv. Josefa v Loučné se dočkala 
i kaplička. Prvotní impuls přišel v roce 2009 od rekreantů žijících v okolí památky 
i s příslibem pomoci (nejen finanční). Přes zimu se hlavně papírovalo (a jak to tak 
bývá, žádost o lejstro plodí potřebu dalších alespoň tří), oslovovali se sponzoři či psal 
projekt, se kterým jsme uspěli u Nadace Via Praha. 

Chci poděkovat Obci Janov nad Nisou, která je majitelem kapličky, za zájem, za pod-
poru, za pomoc, díky níž jsme se v papírech neutopili.

Chci poděkovat Nadaci Via Praha, která spolu s obcí patří mezi nejvýznamnější 
sponzory. A i jim za podporu. Když si pro ukázku, jak pomáhají peníze sponzorů pro 
rozvoj občanské společnosti, vyberou jako jedno ze dvou míst Janov, tak při odjezdu 
poděkují, ale potěšení je na naší straně. Stejně, jako když si ředitel nadace Jiří Bárta 
v Českém rozhlase při diskuzi o filantropii vzpomene, že místo, kde sponzorské 
peníze měly smysl, byl třeba Janov...

Chci poděkovat Nadaci Preciosa, která je naším tradičním donátorem, opravou lou-
čenského kostelíka počínaje, přes adventy a kapličkou, doufejme, nekonče.

Chci poděkovat panu Horáčkovi, “pražákovi“ z Hraničné, který byl nejhlasitější, kdo 
vloni říkal, že s tou kapličkou se musí něco udělat a je také největším soukromým 
dárcem.

Chci poděkovat i všem ostatním za každou korunu, kterou nám poslali, protože 
peníze sice nejsou všechno, ale ještě jsme nenašli dodavatele, který by měl na to 
stejný pohled.

A děkuji pochopitelně všem, kteří nám v květnu přišli pomoci. Mám hlubokou úctu 
ke každému, kdo na jaře při jednom z mála slunečných květnových dnů, kdy se dá 
dělat venku na zahradě, překročí s hráběmi v ruce vlastní neuhrabanou louku a jde 
uklízet k „nějaké kapličce“.

David Jelínek, koordinátor pro komunikaci a komunitní plánování

Nabídka inzerce
Nabízíme občanům, podnikatelům i ubytovatelům inzerci 

v našem občasníku v rozsahu dle dohody.

Za jeden čtvereční centimetr zaplatí inzerent 1,50 Kč.
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Bílá Nisa číslo – 2

Sdružení nezávislých kandidátů BÍLÁ NISA
1. Mgr. Adam Kulich
Své dětství prožíval v naší obci, potom bydlel ve Frýdlantě. Nyní zde bydlí, šestý rok učí na zdejší základní 
škole. Je zásadový, u žáků velmi oblíbený.

2. Marie Bürgerová
Pochází z Janova nad Nisou, je to pracovitá a svérázná žena. Pracuje jako úřednice, dále studuje.

3. Ing. Olga Hatašová
V naší obci žije 6 let, je matkou dvou holčiček. Je milá, inteligentní, šikovnost její i jejího manžela je vidět na 
domku, který stylově opravili při silnici k sokolovně.

4. Ing. Ivan Bartoš
Bydlí zde 6 let, je v důchodu, pracoval ve finanční sféře. Je to moudrý a skromný muž.

5. Pave Žďárek
Bydlí v Hraničné v krásně zrestaurovaném domku. Je to starostlivý otec svých dětí. Má náročné a zodpovědné 
zaměstnání vývojáře.

6. Jana Škorpilová
Milá, kamarádská, svědomitá, pečlivá – právě taková, jaká má být úřednice – účetní.

7. Jana Frková
Pracovitá, stále pozitivně naladěná, bývalá dlouholetá úřednice na našem obecním úřadě.

8. Luděk Kosina
Rodilý „Janovák“ výborný kuchař, vášnivý cyklista a vzorný otec tří dětí.

9. Soňa Storchiová
Pochází z Loučné, určitou dobu žila v cizině, hlas srdce volal po domově, kam se s manželem a dcerou vrátila. 
Dům po rodičích opravila, finančně se podílela na opravě kostelíka sv. Josefa v Loučné i na veřejném osvětlení.

V naší kandidátce najdete mladé lidi, středního i důchodového věku, ze všech částí naší obce. 
Hlavně to jsou lidé zodpovědní, čestní, mají smysl pro povinnost k rodině i ke společnosti. 
Dokážou to tím, že bude-li někdo z nich vámi zvolen, bude si vaší důvěry vážit a svého získaného 
mandátu se nevzdá ve prospěch jiného, jak se to někde dělo v nedávných červnových volbách.

Co chtějí naši kandidáti dokázat?
1) podporovat a kontrolovat činnost školských zařízení v obci
2)  pokračovat v budování vodovodu a kanalizace směrem do Loučné, jednat s městem Jablonec n. N. 

o napojení na ČOV Liberec
3)  úspěšně dokončit stavbu vodovodu a kanalizace v Hraničné

Marie Blahoutová
zmocněnec volební strany
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výborně. Poděkoval jsem jim za korektní a hlavně věcnou 
spolupráci.

Na místě druhém je Václav Jiskra. Je to člověk, který 
se nemalou mírou stará o prosperující firmu, zaměstnává 
řadu z vás. Vážím si jeho manažerských schopností a jsem 
si jist, že jeho úsudek by byl velmi přínosný při rozhodo-
vání v obecních záležitostech.

Na třetím místě je všem známý provozovatel auto-
školy Rudolf Kout. Také pro něj platí, že v zastupitel-
stvu rozhodoval s velkou mírou rozvahy, zodpovědnosti 
a korektnosti. Do budoucna je zárukou, že slušní budou 
v přesile.

Dana Šormová je na místě čtvrtém. Mnozí jí znáte 
jako manželku školníka a mnoho z nás od ní dostávalo 
naservírovánu výbornou dršťkovou polévku v restau-
raci Praha, blahé paměti, či pivko a další pamlsky. Dnes 
pracuje jako vedoucí jablonecké pobočky Centra zdra-
votně postižených Libereckého kraje a odvádí velmi 
záslužnou práci na poli pomoci těm, kteří to sami 
nezvládají.

Páté místo jsme obsadili Petrem Kordačem, který jde 
ve šlépějích svého otce a také on je oblíbeným šoférem, 
se kterým rádi jezdíme po výletech. Navíc patří k mladé 
generaci Janováků, která by se také měla výrazněji pro-
sazovat a podílet na životě v obci. 

Na šestém místě je Dana Kordačová, kterou známe 
jako provozovatelku již zmíněné restaurace Praha. Dnes je 
vedoucí úseku v prodejně elektra společnosti K+B Expert.

Sedmé místo obsadil všem známý bagrista a také 
rodilý Janovák Franta Pučelík. I on, s humorem sobě 
vlastním, se svojí prací podílí na životě v naší obci a má 
svůj věhlas. Však také úředníci z CHKO o něm s nad-
sázkou říkají: „Tedy toho vašeho Frantu pustit do Jize-
rek, tak nám z nich udělá náhorní planinu!“. Ale my 
Janováci víme, co Fanouš se svým bagříkem pro svoji 
obec a pro nás všechny udělal a jistě ještě udělá.

Na místě osmém kandiduje Bohumil Aron, ten se do 
Janova před léty přestěhoval z Kadaně a jak říká, přišel 
z pohraničí do pohraničí, takže žádná změna. Začínal 
jako kominík, dnes kromě svého řemesla pracuje i jako 
revizní technik, který také svoje odborné služby uplat-
ňuje i v naší obci. 

Na místě posledním je Vladimír Kordač, který pra-
cuje ve funkci oblastního (okresního) manažera ODS, 
je členem Oblastní i Regionální rady Libereckého kraje 
ODS. Je šéfredaktorem Jabloneckého zpravodaje a zajiš-
ťuje asistentské služby pro poslance PS PČR MUDr. Víta 
Němečka, MBA a JUDr. Ivanu Weberovou. Kromě toho 
studuje na vysoké škole politologii a zahraniční vztahy.

Přechodně bydlí v Jablonci nad Nisou do doby, než si 
s rodinou postaví v Janově rodinný domek. Byl v minu-
lém období u řady rozhodujících akcí či dotací, které se 
nám v obci opravdu povedly. Na posledním místě kan-
diduje z důvodu, který sám vysvětlil: 

„Pro Janov a Janováky udělám vše, co mi moje pra-
covní pozice umožní. Chci podpořit místostarostu Jardu 
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Hrabáka i současný trend v obci, zejména v oblasti roz-
voje. Chci, aby přetrvaly korektní vztahy, které v zastu-
pitelstvu vládnou. To podporuji jako součást týmu, ale 
jsem velmi vytížený a neusiluji o svou osobní účast 
v zastupitelstvu“.

Vážení občané, kamarádi, příznivci a nepříznivci.

Naším programem nejsou sliby, jak jsem uvedl 
v úvodu. Ono také nejde v nejisté době doznívající světové 
krize a s úvěrem, který jsme museli vzít na kofinancování 
významných akcí z dotací. Zejména kanalizace je nejvyšší 
investicí v novodobé historii obce. Nemůžeme tedy slibo-
vat výstavbu bytů nebo opravy silnic. Víme, že by to bylo 
zapotřebí, ale netušíme, zda na to budou peníze a kdy. 
Slíbit můžeme jen to, že každý ufinancovatelný a smyslu-
plný projekt vždy aktivně podpoříme. 

Co bychom chtěli a o co budeme usilovat.

•  Budeme usilovat o vyrovnaný rozpočet tak, aby dlu-
hová služba byla i nadále v mezích, které nebudou rizi-
kem pro hospodaření obce a zajistí Janovákům klidnou 
atmosféru v obci. 

•  Byli jsme u zrodu myšlenky založení janovské OPS jako 
důležité součásti trojůhelníku obec-škola-tělovýchova 
a budeme i nadále podporovat její činnost.

•  Podpořili jsme od počátku vznik janovské obecní policie 
a budeme naše strážníky všemožně podporovat v jejich 
úsilí při zajišťování bezpečnosti občanů a jejich majetku 
v boji proti nepořádkům a vandalismu.     

•  Budeme i nadále podporovat členství Janova v různých 
sdružení obcí jako jsou Svaz měst a obcí, Svazek obcí 
Jizerské hory, Sdružení obcí Libereckého kraje, MAS 
Podještědí apod., jak je tomu nyní. Podporujeme v tomto 
směru úsilí starosty Daniela Davida.

•  Budeme i nadále podporovat rozvoj naší školy, turis-
tický ruch, kulturu i sport. Tyto záležitosti považujeme 
za samozřejmou součást života obce a je logické, že 
pomůžeme kde tam kde k tomu budeme mít sílu.

•  Vážíme si práce všech lidí, kteří pracují pro obec, všech 
členů komisí a výborů a budeme podporovat práci 
spolků a občanských uskupení a přejeme si, aby do řad 
aktivních účastníků veřejného života v obci přišli pře-
devším zástupci mladé janovské generace, která bude 
muset zakrátko převzít otěže odpovědnosti za správu 
obce.

Myslím, že to jako krátké a jasné shrnutí stačí. Nyní je 
to na vás, voličích. Vy si vyberete ty, kterým důvěřujete, 
od kterých čekáte nejúčinnější zastupování vašich zájmů 
v zastupitelstvu a které považujete za rozumné a zodpo-
vědné. My jsme vám nabídli alternativu, ale nenabízíme 
zásadní změnu. To považujeme za důležité. Stálé zlepšo-
vání práce i na základě vašich připomínek jistě, ale změnu 
současného trendu nikoliv.

Za všechny kandidáty za ODS 
     Jaroslav Hrabák

ODS – číslo 1
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Takhle vypadala kaplička v Hraničné když se do rekonstrukce díky 
péči Spolku přátel Janova pustili pracovníci firmy

Ze života obce

A takhle vypadá kaplička Hraničná po opravě, skutečnhá nádhe-
ra. Ještě zbývají nezbytné terenní úpravy jejího okolí a chlouba se 
opět stane chloubou.

Snímek Vr. Lelek

Titulek jsem si vypůjčil z návštěvní knihy obecních internetových stránek. Stejně jako Loučenský advent, 
tak i Janovský jarmark dokázal hned od svého prvního ročníku přilákat pozornost a hlavně návštěvníky, 
místní i přespolní. Snad je to atmosférou na náměstí, kde nenajdete žádnou plastovou pistolku či počmárané 
barevné tričko, ale jen stánky s klasickými řemesly. Snad je to atmosférou na Berkovce, kde nevystupují 

„umělci z Prahy“ a tak se jim to vystoupení tak nějak lépe věří. Snad je to tou celkovou atmosférou, protože 
to dělají dobrovolníci ve svém volném čase a ti by to nedělali, kdyby je to nebavilo... snad je to tím počasím, 
na které jsme měli oba roky zatím sakra štěstí.

Díky všem, kteří poslední červnovou 
sobotu běhali po Janově s cedulkou 

„pořadatel“ i těm, kteří ji neměli a přesto 
pomohli.

David Jelínek
předseda Komise pro kulturu a sport, 

hlavní organizátor

p.s. Jednou z novinek a lákadel letošního 
Janovského jarmarku bylo i premiérové 
promítání nového filmu o naší obci. Pokud 
jste ho neměli možnost vidět anebo ho 
chcete z jakéhokoliv důvodu vidět znovu, 
případně ho jen prostě chcete mít domu, 
prodává se na DVD na radnici za 80,-Kč.

Děkujeme za ,,Janovský jarmark“. Moc se nám to 
líbilo. Už se těšíme na příští rok . Díky Bubeníkovi. 

Fotografie vlevo: Janovský jarmark se vydařil, svědčí o tom příznivé ohlasy návštěvníků i janovských „domorodců“ a tak není pochyb 
o tom, že tato založená tradice bude pokračovat i v dalších letech. (Snímek Vr. Lelek)

Fotografie vpravo: Janovští hasiči mají velký podíl na úspěchu janovského jarmarku a náčelník Radek Nagy mohl být se svými kolegy 
třeba s Milanem Žákem (na snímku vlevo) spokojen. A úsměv na tváři starosty to jenom potvrzuje. (Snímek Vr. Lelek)
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Do hlavní, zimní sezóny jde zatím o testovací provoz, na 
jehož konci bude například nový ceník. Parkoviště by mělo 
pochopitelně vydělávat, na druhou stranu by návštěvníci 
z Janova neměli odjíždět s pocitem, že na nich někdo „rejžuje“. 
Prvním krokem je zatím alespoň rozlišení „letní“ a „zimní“ 
sezóny, na které parkoviště Kaplička-Hrabětice přešlo hned 
na začátku prázdnin. Zároveň začala pro návštěvníky sloužit 
i nonstop linka pomoci.

První letní sezónu a  první větší zatěžkávací 
zkoušku v  podobě Mariánské pouti na 
Kristiánově má za sebou Janovská o.p.s. jako 
nový správce parkoviště Kaplička - Hrabětice. 

Ze života obce / Informace policie

Obecní otloukánek

JAK PRACOVALI ZASTUPITELÉ
Tak jak je našim dobrým zvykem zveřejnujeme docházku jednotlivých zastupitelů na jednání 
zastupitelstva. Z ní je zřejmé, že docházka byla velice dobrá a ani v  jenom případě se nestalo, 
aby kvůli omluvenkám bylo rozhodování zastupitelů zneváženo nízkou účastí. A  nyní složení 
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

Nové je také využití peněz. Vše, co se na parkovišti 
vydělá, jde po odečtení nákladů zpět do veřejného života 
v obci, konkrétně na podporu volnočasových aktivit a také 
nepřímo místní školy, která například sportovní areál 
Janovská sokolovna využívá pro hodiny tělocviku.

Už každoročním podzimním rituálem je podávání 
žádostí o investiční dotaci na Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy. K poslednímu zářijovému dni byla podána 
i žádost do 6. výzvy MAS Podještědí, kde je Janovská o.p.s. 
spolu s obcí aktivním členem. Vzhledem k výši alokace v této 
výzvě, kde byly vyhlášeny hned tři fishe, bude s největší 
pravděpodobností žádost podávána znovu i v příštím roce.

Do konce roku by Janovská o.p.s. měla (chtěla) spustit 
nové internetové stránky, kde už bude začleněn i provoz 
hrabětického parkoviště. V současnosti se řeší rozšíření 
booking-systému z ubytovny i na sportoviště.

David Jelínek
ředitel Janovská o.p.s.

DOCHÁZKA ZA ROK 2010
leden nikdo nechybí
únor nikdo nechybí
březen omluveni Kvasnička Milan, Tomešová Jana
duben nikdo nechybí
duben omluveni – Richter Ivo, Pilz Pavel
květen omluvena – Blahoutová Marie
červen omluveni – Kvasnička Milan, Tomešová Jana
červenec prázdniny
srpen prázdniny
září nikdo nechybí

Věříme, že podobná docházková kázeň bude samozřejmostí i nového zastupitelstva, které vzejde z komunálních voleb.

Janovští strážníci hlásí a informují … 
S dalším zpravodajem navazujeme na předešlý, tedy Veselými Velikonocemi 2010, poněkud 
neveselými zprávami. Opět přišla vlna krádeží motorových vozidel, i když oproti minulým 
létům je stav mnohem mírnější.

Dobře vybavený organizovaný zločin si vybírá zejména 
vozidla koncernu VW, hlavně pak Octavie, Superby, Golfy, 
Passaty, Sharany a Transportery. Přes PČR lustrujeme 
nesčetné množství vozidel, která se zde pohybují a nezdají 
se nám. Jsou objevena vozidla “tipařů,“ která často mění 
registrační značky. I díky Vašim oznámením a telefonátům 

byla taková vozidla objevena a zachráněna majitelům těsně 
před krádeží. Pokud vlastníte některá z těchto druhů aut, 
je dobré je pokud možno zabezpečovat, parkovat v gará-
žích, anebo alespoň parkovat tak, aby byl co nejvíce ztížen 
odjezd s takovým autem. Například, když je to možné, 
postavit před toto auto jiné. 

pokračování na straně 9
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VOLBY * VOLBY * VOLBY * VOLBY * VOLBY

Kudy na volby
Aneb: krátký návod pro volby do obecního zastupitelstva.
Dobrá zpráva pro každého voliče je ta, že má tolik hlasů, kolik je členů v zastupitelstvu. 
V Janově nad Nisou máme ctihodných zástupců lidu devět, takže každý volič má devět 
hlasů. Jako pohádkový drak.

Svých devět hlasů může 
dát jedné jediné straně 
a každý z kandidátů tak 
obdrží po jednom.

Nebo může křížkovat 
z každého volebního usku-
pení libovolný počet pre-
ferenčních hlasů, jejichž 
součet však musí být opět 
devět. 

Poslední variantou je 
zakřížkování strany a pak 

zakřížkování několika kandidátů z jiných stran. S tímto 
třetím způsobem má komise trochu víc práce. Nejprve 
totiž musí spočítat hlasy, které jste dali jednotlivým kan-
didátům, a teprve zbytek do magické devítky přináleží 
zakřížkované straně. 

Například volíte imaginární kandidátku „Za Janov leg-
račnější“. Zároveň však z jiné kandidátky zaškrtnete kama-

ráda, z další manžela své milenky (aby nebyl občas doma) 
a ze třetí nějakého rejpala (abyste naštvali všechny ostatní). 
V našem případě tedy tři hlasy dostanou vámi vybraní 
kandidáti a zbývajících šest hlasů získává „Za Janov leg-
račnější“. Hlasy se přidělují podle pořadí na kandidátce, 
v našem případě prvních šest. 

Omlouvám se za lehkou nadsázku, ale chtěl jsem upo-
zornit na důležitost motivace každé volby. Volič může dát 
hlas seskupení – týmu, od kterého čeká nejlepší správu 
věcí obecních nebo volí podle nějakých osobních důvodů 
a sympatií napříč spektrem. Třeba svého hospodského, aby 
dostal plnou pintu. Tím ale může paradoxně práci zastupi-
telstva zhoršit, pokud zvolí takové zastupitele, kteří budou 
názorově vyhranění proti sobě. Pak se můžeme dočkat 
konfrontační atmosféry, obstrukce a destrukce jednání. 
Politologie to nazývá odstředivým politickým systémem. 
Nicméně to je jen obecná úvaha a v Janově jistě bratrovra-
žedný boj již zuřit nebude.

Tak ostrý brk a dobrou volbu!
-vlk-

Představení kandidátek podle vylosovaného pořadí:

Nyní k našemu týmu. 
Na prvním místě je moje jméno. Byl jsem místostaros-

tou v právě uplynulém období a přijímám tímto odpověd-
nost za vše, pro co jsem hlasoval, co jsem spolurozhodoval 
a za všechny zdary i nezdary. V Janově jsem se narodil 
a s výjimkou 10 let, kdy jsem bydlel v Jablonci, tady žiji se 
všemi těmi radostmi a strastmi, které život přináší. 

Přeji si, aby Janov nad Nisou byl příjemným a bezpeč-
ným místem pro život našich obyvatel, ale také pro rekre-

ODS – číslo 1

anty, kteří u nás mají svoje chaloupky. Pro ty všechny jsem 
se snažil dle svých sil a schopností přiložit ruku k dílu 
a hodlám to dělat i v budoucnu. Rád bych proto pokra-
čoval v práci v zastupitelstvu obce a věřím, že i to nové 
bude pracovat v prostředí slušných a korektních vztahů 
a úcty jednoho k druhému, jak tomu bylo v právě končí-
cím období. Se starostou obce a zastupiteli se mi pracovalo 

Vážení občané Janova nad Nisou

Zanedlouho budete volit své zástupce do zastupitelstva naší obce. Je mou milou povinností vám představit tým lidí, 
kteří se pod hlavičkou Občanské demokratické strany ucházejí o vaší podporu a důvěru. 

Pokud čekáte předvolební sliby, tak vás musím zklamat. Jediné, co vám mohu s  klidným svědomím slíbit, je 
zodpovědnost při rozhodování o všech záležitostech obce a maximální úsilí o její další rozvoj. Sami zhodnoťte nakolik 
za nás hovoří výsledky v uplynulých obdobích a zda se v obci investovalo do jejího rozkvětu či nikoliv. Kdo chce vidět, 
tomu není třeba nic připomínat. Kdo vidět nechce a posun nevidí, toho stejně nepřesvědčím.

pokračování na straně 14
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Toto jsou snímky z janovské sokolovny a ten, kdo tam nezavítá, se může přesvědčit i z nich,  
že se v té naší janovské sokolovně přece jen cosi pohnulo kupředu.
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Informace policie

 Dlouhá zima dala zabrat zřejmě i psychice lidí, 
jelikož jsme v několika případech řešili i rodinné 

a podobné mezilidské spory, které od nás vyžadovaly 
trochu více psychologie než je běžné. Snad se podařilo. 
Na bedřichovských sjezdovkách se občas objeví rozca-
pený řidič s terénním autem a ničí práci lidí, kteří se o tyto 
louky starají, nemluvě o stupni ochrany v CHKO. Někdy 
řešení končí pokutou, někdy si od “pracháčů“ vyslechneme 
výhružky o svlečení z uniformy a tak...

 A opět psi, pejsci, hafani. Potoulají se tu, vrátí se, 
nebo nám je přivedete a my ve spolupráci s útulky 

najdeme majitele, což je nejlevnější řešení. Ve většině pří-
padů majitel ztraceného psa hledá, nahlásí v útulcích svůj 
telefon. 

 Jak je již zvykem a potřebou, sloužíme celé léto, celé 
prázdniny o víkendech dvanáctihodinové služby. 

Koncentrace turistů je zde veliká a je potřeba uhlídat pěší 
a zákazové zóny v horních partiích rajonu před řidiči igno-
rujícími i rozměrné a dobře viditelné dopravní značení. 

 Jistě Vás také zajímá PIZZERIE U ČERTA. Naše 
návštěvy v tomto domě z důvodů zjednání pořádku 

k naší nespokojenosti bývají častější. Občas si tu zdejší 
nájemníci otevřou okna dokořán a pouští Vám reproduko-
vané zvuky značné síly hrůzné kvality a ještě hrůznějšího 
druhu. Jindy zamořují Janov kouřem pálením odpadu na 
dvoře. Sem tam si někdo rozřeže pneumatiky u auta o roz-
bité láhve od alkoholu, které na silnici vyhazují. Asistovali 
jsme zde i u odebrání dítěte matce na příkaz soudu. Pro 
člověka s normálními sociálními návyky a morálkou, byť 
strážníka, který by takové situace měl zvládnout, nic pří-
jemného. Vždyť jde o dítě ! Žádná lítost matky, jen vztek, že 
přijde o dávky ... slzy dítěte ... Bohužel nám zákon ukládá 
nestrannost a tím povinnost nazývat je lidmi a jednat 
s nimi tak. Některé okolní obce v jabloneckém okresu ze 
zoufalství kupují domy v jiných obcích za své obecní pro-
středky a stěhují tam tyto nepřizpůsobivé obyvatele, aby 
snížili ve své obci kriminalitu, hluk, nepořádek a strach 
místních obyvatel. “Některé“ obce mají bohužel vlastníky 
domů, kteří ubytováváním těch, kterých se jinde zbavili, 
způsobují v obci nepořádek, hluk, strach a kriminalitu...

 Jaro pokračovalo sérií vloupaček do chalup, hlavně 
na Hraničné. A tak důkladně a soustavně prochá-

zíme každá zákoutí objektů v těchto oblastech a připravu-
jeme zátahy na zloděje. Výsledkem bylo šest zadržených 
lumpů v objektech během jednoho a půl měsíce.

 Obyčejný červnový čtvrtek 17. začíná telefonem 
mšenských policistů: „Je zjištěno odcizené auto 

odstavené v Hraničné!“ Zloději si tak odstaví některá 
auta a čekají, jestli nejsou hlídaná nějakým elektronickým 
zabezpečovacím systémem. Maskujeme naší SX 4 v lese 
a čekáme, až se zloději pro lup vrátí. Kradený VW Sharan 
se rozjíždí a strhává se dravá honička, v které se objevuje 
i druhé odcizené auto. Mšenští policisté a naše Suzuki 
v zádech zlodějů aut končí v lesích, kde pachatelé již nezvlá-
dají divokou jízdu a prchají do lesů po svých. Po hodinové 
honičce ve skalách, brodění ledovou Kamenicí jsou oba 
pachatelé zadrženi. Vychází najevo, že mají na svědomí 
čtyři odcizená auta. Cvakl zámek cely a po zjištění všech 

údajů zadržených nám dochází jisté spojitosti s chalupou 
v Hraničné. Za řevu sirény a majáku letíme zpět do Janova 
a cestou voláme na pomoc kriminálku. V chemickém 
ozónu vnitřku chalupy nalézáme všude bílý prášek, kani-
stry plné přípravků na výrobu pervitinu, dílnu na výrobu 
nástrojů ke krádežím aut, technický průkaz od odcizené 
Octavie a spousty dalších prvků organizovaného zločinu. 
Akce končí pozdě v noci, když technici a chemici z krimi-
nálky ukončují práce. 

 S přáním, abyste dobře pojedli, popili a pobavili 
se, doháníme přípravy na JANOVSKÝ JARMARK, 

který vypuká 26. června nádherným počasím a končí 
tancem a skvělou muzikou místní kapely SKORO DOPITO. 

 … takhle začátkem srpna přiběhl na úřad muž 
s prosbou o pomoc jeho matce, která se kdesi nad 

Janovem ve skalách zranila. Dovedeni na místo voláme 
Horskou Službu, jelikož kotník paní z Pardubic, která navíc 
trpí anginou pectoris vypadá nepěkně zlomený. Děkovný 
dopis od paní po operaci byl pro nás příjemnou odměnou 
... příští den se z oblohy snáší obrovské množství vody. Je jí 
tolik, že se starostou a velitelem místních hasičů hlídáme 
vodní toky a nádrže a jednáme operativně s odborníky 
s místní meteorologickou znalostí. Služebním vozidlem 
trháme lávku na Nise u bobové dráhy, která se uvolňuje 
a hrozí, že s kládami ucpe místo, kde by voda vytopila 
domy. Následné dny nepočítáme hodiny a jezdíme do 
Chrastavy s pomocí a materiálem pro naše hasiče, do Viš-
ňové, Heřmanic s pomocí lidem, které voda postihla.

 Mariánská pouť na Kristiánově se vydařila. 
Dopravu a zabezpečení jsme zvládli a rovněž byly 

úspěšně zvládnuty i tři škraloupy dne. První byl malý chla-
pec, který si rozbil obličej na kole. Zabezpečili jsme Horskou 
Službu, chlapec byl připásán na speciální vlek za čtyřkolku 
a převezen do nemocnice. Druhý byl totálně opilý a poká-
lený muž ležící v Hraničné u silnice, vypadající jako mrt-
vola. Třetí, nejmíň pochopitelný, způsobil bývalý nájemce 
parkoviště U KAPLIČKY na Hraběticích, který hnedle po 
ránu, zřejmě úžasem nad plným parkovištěm “omylem“ 
zablokoval závorový systém, že jej bylo nutno restartovat. 
Naštěstí nová obsluha, která v tento nabitý den zde sloužila, 
i přes své krátké působení vše rychle vyřešila a my jsme 
nemuseli řešit ucpanou křižovatku kolem Kapličky...

 Podzim se nám tradičně hlásí vloupáním do chat, 
letos zejména na Bedřichově, kde byla odcizena 

tři horská kola v hodnotě 110 tis Kč. Po Janově se potulují 
podivné osoby, které jsou zanedlouho zadržené v opuš-
těném domě na Malém Semerinku. Zde se jedná o feťáky 
z Liberce nevlídného vzezření, pachu i existence. Po výsle-
chu se dozvídáme o dalším objektu, který navštěvují. A tak 
vyrážíme na noční akce s pozvanými policisty ČR a slu-
žebními psy, prověřujeme všechny opuštěné objekty a kon-
trolujeme chaty a chalupy po celém Janově a Bedřichově. 

Ještě dlouho by se dalo psát o naší práci a akcích, ale pro 
tuto chvíli končíme se zprávami o nepravostech a přejeme 
vám klid a bezpečí, které se vám budeme snažit zajistit.

S pozdravem vaši strážníci Vráťa a Aleš

pokračování ze strany 8
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 POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY
 Dostali jsme do redakce dva kritické příspěvky od pana Hanzloviče, a protože je považujeme za 
vážné, tak je pochopitelně zveřejňujeme. Ale ke každé té kritice dostala pochopitelně prostor 
i protireakce těch, kterých se týká.

Člověk míní, ouřada mění.

Kritika první:

V minulém čísle jsem byl potěšen zprávou „chráněnky“ 
(Správa chráněné krajinné oblasti Jizerské hory), že nebude povo-
lovat rozšiřování parkovišť a tolerovat parkování motorových 
vozidel na loukách.

Po zimě mohu projevit jen zděšení, neboť SCHKOJH a sta-
rosta obce Janov n.N. nejen, že zlegalizovali parkoviště na louce 
pod Severákem, ale obec prostřednictvím Obecní policie na 
průběh parkování i dohlížela. Tak nastala situace, že obecní par-
koviště (udržované a vyplužené) u Kapličky mělo 100 – 150 neob-
sazených míst a na louce pod Severákem parkovalo i 80 aut . Ptáte 
se proč ?

Protože na louce bylo stání zdarma neboť parkoviště provo-
zovala TJ Bižuterie jako zázemí k vlekům. Že majitelé některých 
aut vleky nevyužívali, ale pouze zdarma parkovali na louce 
(někdy i celý týden), to už provozovatel vleků ani obecní úřad 
(který zřízení parkoviště podpořil) neřešili.

Myslím, že ze strany provozovatele vleků je toto obcházení 
zákonných norem (ÚP a zákon o ochraně přírody) a ze strany 
SCHKOJH a obecního úřadu v Janově n.N. je to masivní podpora 
konkrétního podnikatele (v tomto případě TJ Bižuterie).

Proč tuto podporu obě zmíněné instituce vyvíjely? No, napa-
dají mě různé varianty, ale nebudu je dál rozvíjet neboť můžu být 
napaden sám!

Pouze dodám, že krásná a mrazivá letošní zima mi při 
nezvyklém pohledu na kolonu aut parkujících na svahu Seve-
ráku, trochu zhořkla .

S přáním pěkné další zimy, ale bez aut na loukách.
Pepa Hanzlovič

Reakce na tuto kritiku:

Člověk míní, ouřada mění aneb umění trefit kozla. Uvedené 
parkování bylo povoleno Správou Chráněné krajinné oblasti 
Jizerské hory „rozhodnutím o udělení souhlasu podle § 26 
odst. (1) písm. C) zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a kra-
jiny v platném znění s vyhrazením místa pro vjíždění motoro-
vých vozidel na pozemek p.č. 656/5 v k.ú. Janov nad Nisou“ ze 
dne 11. 1. 2010. Účastníky řízení byly TJ Bižuterie, Obec Janov 
nad Nisou a pan Stanislav Hladký neboť právě na jeho, nikoli 
obecních pozemcích bylo parkování povoleno. Pochybuji, že by 
majitel pozemku trpěl „obcházení zákonných norem“. Možná 
snad chtěl „masivně podpořit konkrétního podnikatele (v tomto 
případě TJ Bižuterie), spíš jenom se dohodl s TJ Bižuterie na věci 
která je poměrně logická a určitě lepší než auta stojící na různých 
soukromých pozemcích. Jinak není nejmenších pochyb, že náplní 
práce naší obecní policie je sledování této problematiky a pokud 
někde dojde k nepravostem, naši strážníci to naprosto nepo-
chybně budou řešit a vyřeší. Ale obecní policie je ustavena proto 
aby dbala pořádku v obci jako takové se zvláštním zřetelem na 
ochranu obecního majetku a také přírody všeobecně. Regulérně 
schválené parkování na soukromých pozemcích pana Stanislava 
Hladkého je parkováním odpovídajícím regulím.

Ona kritika je na místě když je namístě, ale v tomto případě 
kritik tak trochu trefil kozla.        - hk -

UMĚNÍ TREFIT KOZLA 

O Sokolovně trochu jinak.
Když byla v roce 2004 zakládána Janovská o.p.s., aby, dle 

slov zakladatelů, začala Sokolovna fungovat trochu jinak, měla 
TJ Sokol Janov vložit majetek, tady zmíněnou Sokolovnu a hřiště 
do nově vznikající obecně prospěšné společnosti. Nestalo se a tak 
došlo k tomu, že obec masivně dotuje obnovu cizího majetku. Již 
více než 5 let schvaluje zastupitelstvo obce Janov n.N. pravidelné 
dotace na činnost obecně prospěšné společnosti. Při pohledu na 
usnesení a rozpočty obce z let 2004- 2010 je zřejmé, že to nejsou 
částky zanedbatelné. Jedná se řádově o miliony korun, které 
proudily a nadále proudí do této prospěšné společnosti. 

Ptáte se jak je možné, aby byly obecní peníze tak snadno 
použitelné na provoz, údržbu a rozvoj cizího majetku ? Odpověď 
je snadná: předseda TJ Sokol (ing. Radek Jelínek) je zároveň 
zastupitelem a předsedou finančního výboru obce, starosta obce 
(Mgr. Daniel David) je zároveň i členem 3-členné správní rady 
obecně prospěšné společnosti spolu s ing. R. Jelínkem.

 Aby OPS dostala dotaci od obce stačí přesvědčit 3 zastupitele 
a obecní peníze se stěhují na jiný účet. Jak budou využity řídí 

opět správní rada. Kruh se tedy uzavírá. Od roku 2004 převedla 
takto obec téměř 3 miliony Kč. Co se za tyto peníze v Sokolovně 
udělalo posuďte sami. 

Protože už více občanů si tohoto „hospodaření“ všimlo, 
uskutečnili zakladatelé (spolu se zastupiteli obce) plán, jak 
OPS méně dotovat a přesto jí peníze zákonným způsobem na 
účet doručit: z obecních prostředků (cca 800.000,-Kč) zřídila 
obec automatický parkovací systém na obecním parkovišti 
v Hraběticích, v r. 2007 vyhlásila výběrové řízení na provoz 
(zde došlo k malému zdržení, neboť soutěž vyhrál jiný subjekt, 
se kterým musela obec uzavřít nájem na dobu určitou). Po dobu 
nájmu (2008 – 2010) měla obec příjem z provozu parkoviště ve výši 
50 % hrubé tržby, náklady na provoz hradil nájemce. Když tento 
nájem skončil (červen 2010) rozhodlo zastupitelstvo na návrh 
starosty a s podporou FV (finančního výboru obce resp. jeho 
předsedy), že parkoviště bude obec provozovat sama (tj. veškeré 
náklady na provoz bude hradit), ale objedná si zajištění provozu 
(tj. doplňování drobných peněz v pokladně parkovacího systému, 
výběr bankovek a objednávání služeb a oprav) u Janovské OPS za 
cenu 15.000,- Kč měsíčně./tj. 180.000,- za rok. A aby obci nezůstala 
z provozu parkoviště ani koruna , sečte na konci roku náklady, 
odečte je od celkového vybraného parkovného a ev. kladný rozdíl 
převede OPS na účet. Podotýkám, že jen kladný rozdíl, bude –
li ztráta uhradí ji obec sama. Jaký je výsledek? Obci nezůstane 
z provozu lukrativního obecního majetku ani koruna, naopak 
zaplatí veškeré náklady na provoz a OPS bude mít opět peníze 
legálně na účtu. Jak je potom rozpustí do mezd, oprav a dalších 
služeb můžete zjistit až za rok ve výroční zprávě Janovské OPS. 
Jistě bude vše účetně v pořádku a na Sokolce opět nic neuvidíte, 
protože bez placení si tam s dětmi ani nekopnete.

Závěrem chci upozornit, že vše je s plnou podporou 
zastupitelů obce Janov n.N. a v mezích zákona, podívat se na to 
můžete na www.janovskaops.net (výroční zprávy).

Josef Hanzlovič

Kritika číslo 2:
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Reakce na kritiku č. 2 pana Hanzloviče :

Takový je poměr informací pravdivých a  nepravdivých 
(omyly, polopravdy, lži) v článku pana Josefa Hanzloviče.

1. To nejpodstatnější – pan Hanzlovič napsal svůj příspěvek 
jako nestranný pozorovatel, ale zamlčel, že je ve střetu zájmu 
a píše o sobě. Právě on byl provozovatelem parkoviště v Hra-
běticích u Kapličky, Právě on za, cituji, „doplňování drobných 
peněz v pokladně parkovacího systému, výběr bankovek 
a objednání služeb a oprav“ inkasoval 50% hrubých výnosů 
z provozu parkoviště a právě ztráta příjmů z, opět cituji, „pro-
vozu lukrativního obecního majetku“ je motivem jeho boje 
proti Janovská o.p.s.. 

2. Z rozpočtu obce není investováno do majetku TJ SOKOL 
Janov nad Nisou. Všechny dotace pro Janovská o.p.s. byly 
schváleny jako neinvestiční a správnost jejich využití dokládá 
Janovská o.p.s. pravidelně ve vyúčtování, které je i veřejnosti 
přístupné na obecním úřadě. 

Například nové vybavení ubytovny, které bylo pořízeno 
v roce 2005, či sportovní vybavení pořizované průběžně, je 
v majetku Janovská o.p.s. a je pravidelně kontrolováno při roč-
ních inventurách, které jsou každý rok součástí výroční zprávy. 
Životnost tohoto zařízení bude pravděpodobně kratší, než doba 
trvání nájemní smlouvy mezi Janovská o.p.s. a TJ SOKOL Janov 
nad Nisou uzavřené na 15 let.

3. Ing. Radek Jelínek není členem správní rady Janovská 
o.p.s. Není ani členem dozorčí rady Janovská o.p.s. a není s ní 
ani v pracovněprávním či jiném podobném vztahu. Kruh tedy 
zůstává dále otevřený.

4. Zakladatelem Janovská o.p.s. je Obec Janov nad Nisou. 
Věta „uskutečnili zakladatelé (spolu se zastupiteli obce) plán“ 
je tedy nesmysl, zastupitelé jsou volenými zástupci zakladatele.

5. Jediný důvod ke změně financování Janovské o.p.s. byl 
čistě praktický. Každý žadatel o dotaci z fondů EU musí část 
projektu platit ze svého a že peníze bude mít většinou dokládá 
bankovním příslibem. Ten banka vydá pouze v případě, že má 
jistotu, že bude úvěr z čeho splácet. Podnikatelský záměr posta-
vený na příjmech z provozu parkoviště tuto jistotu bance dávají. 
Například v roce 2008 nezískal sportovní areál Janovská soko-
lovna dotaci z Operačního programu životní prostředí ve výši 
kolem 10 milionů korun právě proto, že nebyl žadatel schopen 
doložit, z čeho by financoval vlastní podíl.

6. Janovská o.p.s. se výběrového řízení na provozovatele par-
koviště v Hraběticích u Kapličky neúčastnila. Výběr pana 
Hanzloviče jako provozovatele v letech 2008-2010 tedy nemohl 
být žádným zdržením, nebylo od čeho.

7. Příjem obce z provozu parkoviště byl 50% hrubých tržeb, 
ale před zdaněním. Z této částky odváděla obec DPH. 

8. Za šest let nikoho ze zaměstnanců Janovská o.p.s. ani 
jednou nekontaktoval pan Hanzlovič, že by si chtěl jít napří-
klad se svojí dcerou zahrát fotbal. Proto je věta „bez placení si 
tam s dětmi ani nekopnete“ čistou spekulací. Fotbalové hřiště 
slouží primárně sportovním oddílům a pokud je připraveno 
pro zápas, opravdu na něj není nikdo vpuštěn. Ale tatínek kopa-
jící si se synem u branky není ve sportovním areálu Janovská 
sokolovna zase tak ojedinělým jevem. Stejně tak je areál k dis-
pozici zcela zdarma janovákům například při pálení čarodějnic. 

9. Janovská o.p.s. se jmenuje Janovská o.p.s. Není tedy ani 
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prospěšnou společností, ani OPS. Jmenuje se Janovská a o.p.s. 
je zkratka obecně prospěšné společnosti, což je právní subjekti-
vita. Pan Hanzlovič tedy píše, co všechno o Janovská o.p.s. neví 
a ve skutečnosti po téměř šesti letech ani neví, jak se jmenuje.

V čem má pan Hanzlovič pravdu – přímo za peníze obce se 
ve sportovním areálu Janovská sokolovna opravdu nic neudě-
lalo, bylo by to totiž v rozporu se smlouvou o poskytnutí dotace, 
které byla vždy neinvestiční. 

A v čem má ještě pravdu, že vše je legální a v souladu se 
zákonem.

Janovská o.p.s. je nezisková organizace, všichni členové 
správní i dozorčí rady v ní pracují zcela zdarma. 

Mzdy se od roku 2004, kdy byla Janovská o.p.s. založena, 
zvýšily o 0 % (průměrná měsíční mzda v ČR ve stejném období 
vzrostla o 34 %). Měsíční čistá mzda na dva zaměstnance 
Janovská o.p.s. představuje dohromady necelých jedenáct tisíc 
korun. Vše ostatní v kolonce „mzdové náklady“ jsou daně 
a další povinné odvody. Čisté mzdy představují přibližně 13 % 
nákladů (například energie tvoří bezmála 30 %). 

Sportovní areál Janovská sokolovna nabízí sportovní 
zázemí pro místní sportovní oddíly, ale hlavně pro základní 
školu při hodinách tělesné výchovy. Díky podpoře obce jsou 
pro ně sportoviště cenově dostupné. Podpora sportu je běžná 
ve všech obcích, kde obvykle dostávají dotace přímo spor-
tovní oddíly s mnohem menšími možnostmi kontroly způsobu, 
jakým je s nimi nakládáno.

Pokud by například základní škola nemohla využívat spor-
tovní areál Janovská sokolovna, děti by opět na tělocvik cesto-
valy do Jablonce nad Nisou. Škola by platila za pronájem podle 
aktuálního ceníku asi o 40% vyšší cenu, kterou by stejně nako-
nec dotovala obec, s tím rozdílem, že peníze by zůstávaly v cizí 
obci a nám by tu chátrala další opuštěná budova v centru obce.

Janovská o.p.s. nebyla založena jen proto, aby provozovala 
sportovní areál Janovská sokolovna, ale v budoucnu se starala 
například i o parkoviště Hrabětice-Kaplička (jak se stalo od 
letošních prázdnin) či Berkovu louku. To jsou také tři hlavní 
priority, kam budou směřovat veškeré přebytky z provozu par-
koviště. Peníze by však neměly sloužit jen na přímé investice, 
ale hlavně na spolufinancování dotačních titulů z fondů EU. 
A jestli to bude nejprve volejbalové hřiště, nová „bouda“ na Ber-
kově louce či něco jiného, záleží pouze na příležitostech, tedy 
které dotační tituly budou vyhlašovány.

David Jelínek
ředitel Janovská o.p.s. 

P.S. Tři otázky pro pana Hanzloviče: 
Proč se při letošní Mariánské pouti přibližně každý čtvrtý 
návštěvník divil, že letos musí platit za parkování v kase a ne 
zase u obsluhy? Jak byl tento mimořádný příjem vyúčtován obci? 
Jaké doklady o zaplacení parkovného dostávali tito návštěvníci? 

Kritiky a polemiky mají své místo, ale:

Motto:

 „PO JEHO PŘEČTENÍ JSEM SPOLU 
S ŠÉFREDAKTOREM USOUDIL, ŽE VE ZPRA-

VODAJI NEBUDEME TISKNOUT NIC NEŘEŠÍCÍ 
STÍŽNOSTI, KTERÉ JSOU NAVÍC  

ZNAČNĚ ZKRESLENÉ”

Vytisknuto v Janovském zpravodaji, když kritický článek občanů 
nebyl otištěn a jeho neotištění bylo, mimo jiné, zdůvodněno 

starostou obce větami viz motto. A to bylo prosím v době, kdy 
pracoval ve funkci starosty naší obce pan Josef Hanzlovič.


