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Číslo vydání 1/2017, datum: 10.8.2017 

 
Vážení spoluobčané, 

 

po uplynutí prvního pololetí tohoto roku Vám 

přinášíme další vydání obecního zpravodaje, ve 

kterém naleznete krátký přehled toho, co se 

v několika posledních měsících v naší obci dělo a dále 

pak stručný popis plánu na další období. 

 

V uplynulém půlroce se v obci konalo hned několik 

kulturních a společenských akcí. Nebudeme 

vzpomínat všechny, připomeneme si ovšem dvě 

nejvýznamnější – Slavnostní otevření nového 

sportoviště a Svatojánskou pouť spojenou s oslavami 

25 let samostatnosti naší obce.  

 

V další části zpravodaje naleznete přehled dotačních 

a investičních akcí tohoto roku a pak také informace 

o některých z dalších záměrů, kterými se v současné 

době zabýváme. 

 

Jan Mašek, starosta obce 

 
 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SPORTOVNÍHO 
AREÁLU A DĚTSKÝ DEN 
 
V sobotu 3.6. jsme uspořádali dětský den, který byl 
spojený se slavnostním otevřením nového areálu pro 
trávení volného času. Pro příchozí bylo připraveno 
občerstvení formou rautu zdarma, velké množství 
pití, speciality na grilu a zvěřinový guláš od místních 
myslivců.  

Slavnostního otevření areálu se zúčastnilo více než 
150 lidí, pozvání přijala také tisková mluvčí 
společnosti ČEPS, a.s. Společnost ČEPS a.s. stavbu 
areálu z většiny financovala. Areál byl touto akcí 
symbolicky předán k využívání všem občanům. Čím 
více bude hřiště využíváno, tím lépe. 

V této souvislosti připomínáme, že využívání celého 
areálu je pro zájemce zdarma. Dětské hřiště a 
travnatý povrch lze využívat kdykoliv. Multifunkční 
sportovní hřiště (tenis, nohejbal, volejbal, fotbal, 
florbal, basketbal atd.) je možné využívat po 
zapůjčení klíčů (zdarma) na telefonu 724 179 388.  

 

Podmínky využívání hřiště a další informace jsou 
přímo u sportoviště nebo na webu obce. 

 
 

SVATOJÁNSKÁ POUŤ A OSLAVA 
SAMOSTATNOSTI OBCE 
 
Druhou velmi významnou společenskou akcí v naší 
obci byla Svatojánská pouť, v jejímž rámci jsme 
zároveň oslavili 25. výročí samostatnosti naší obce.  

Pouť začala tradičně u kapličky, kde po projevu 
farářky paní Kateřiny Havelkové zazpíval pěvecký 
soubor Zpěvandule. Poté následoval program 
v prostorách za obecním úřadem.  

Připraveno bylo bohaté občerstvení a pití, 
janovodolské koláčky, živá hudba a tombola. Do 
programu byl zařazen také znalostní kvíz o obci, ve 
kterém se soutěžilo o ceny. Příchozí také dostali 
drobné upomínkové předměty s motivy obce. 

 
 

DOTACE A DALŠÍ INVESTIČNÍ AKCE 
ROKU 2017 
 

Stavba zázemí a přípojek pro sportoviště 

Na začátku roku 2017 obec požádala společnost 
ČEPS, a.s. o poskytnutí dalšího daru, a to v rámci 
dohody o celkovém vyrovnání mezi obcí a 
společností v souvislosti se zdvojnásobením kapacity 
vedení velmi vysokého napětí. Žádost byla úspěšná a 
obci bylo poskytnuto 500 000 Kč. Prostředky byly 
použity na stavbu vodovodní přípojky a elektro-
přípojky ke hřišti, dále byla pořízena odpadní jímka. 
V nejbližší době dojde také k nákupu sanitární buňky, 
která bude sloužit jako sociální zázemí (WC, sprcha) 
a sklad. Po dokončení tohoto zázemí bude areál 
téměř kompletní. Další významnější investice se 
v areálu neplánují.  

Občanům, v jejichž bezprostředním okolí se přípojky 
budovaly, děkujeme za jejich trpělivost a v mnoha 
případech vstřícný přístup.  
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Oprava hasičského automobilu 

Obec podala žádost o dotaci z programu Podpory 
jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje na 
výměnu lemů zadních blatníků automobilu Nissan 
Patrol, který hasiči nyní ke své činnosti využívají. 
Lemy jsou nyní již značně zkorodované a hrozí, že by 
automobil neprošel technickou kontrolou. 
Předpokládaná cena oprav je 41 000 Kč, přičemž 
dotace od Libereckého kraje bude činit 50 % 
z vynaložených nákladů. 

 

Nákup ochranných prostředků pro zásahovou 
jednotku 

Z programu Podpory jednotek požární ochrany obcí 
Libereckého kraje získala obec také dotaci na nákup 
3 kusů vícevrstvých ochranných zásahových obleků a 
5 párů zásahových rukavic. Předpokládané náklady 
na projekt činí 43 403 Kč a dotace od Libereckého 
kraje bude činit 60 % z vynaložených nákladů. 

 

Oprava božích muk na Činkově kopci 

Obec podala žádost o dotaci do Programu životního 
prostředí – podpora oprav drobných památek 
v krajině na opravu božích muk na Činkově kopci. 
Pískovcový pomník je již téměř po tři desetiletí zcela 
rozbitý. Z předběžných informací vyplývá, že žádost 
o dotaci byla úspěšná, což znamená, že by měl být 
pomník během letošní podzimu specializovanou 
kamenickou firmou kompletně opraven. Obec žádala 
o dotaci ve výši 70 % z celkových nákladů na opravu 
božích muk. Obec bude mapovat stav dalších 
drobných památek v obci tak, aby mohlo dojít 
k jejich opravám. 

 

Nová cesta ke sportovnímu areálu 

Na jaře tohoto roku obec dále podala žádost o dotaci 
v rámci Programu obnovy venkova Libereckého kraje 
na projekt „Nová přístupová komunikace ke hřišti“. 
Záměrem je výstavba nové komunikace, která zajistí 
přístup ke hřišti ze středu obce. Obec žádala o 
příspěvek ve výši 400 000 Kč, přičemž přepokládané 
náklady budou činit více než 800 000 Kč. O rozdělení 
dotací z tohoto programu ještě nebylo definitivně 
rozhodnuto, nicméně s ohledem na enormní počet 
žadatelů lze očekávat, že obec v této výzvě nebude 
pravděpodobně úspěšná. 

 

Podpora výstavby domovních čistíren 
odpadních vod 

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo těsně před 
koncem roku 2016 program na podporu výstavy 
individuelních domovních čistíren odpadních vod. 
Vzhledem k tomu, že výstavba domovních čistíren 
odpadních vod je v současné době jediným 
racionálním a reálným způsobem, jak řešit nakládání 
s odpadními vodami, rozhodla se obec tohoto 
programu zúčastnit. Do projektu, kterého se mohli 
zapojit všichni vlastníci domů užívaných k trvalému 
bydlení, se nakonec připojilo 13 vlastníků. Již od zimy 
tohoto roku probíhala nutná projektová příprava, 
geodetické zaměření dotčených lokalit a provedeny 
byly také hydrogeologické posudky. 

V současné době je žádost o dotaci odeslána 
poskytovateli dotace. Výsledky tohoto dotačního 
programu ještě nebyly vyhlášeny. 

 
 

PŘÍPRAVA PROJEKTŮ DALŠÍCH 
INVESTIČNÍCH AKCÍ 
 

Propustek na cestě do areálu campu 

V první polovině tohoto roku byla dokončena 
dokumentace ke stavbě propustku na cestě do 
campu. Zkapacitnění propustku je jedním 
z protipovodňových opatření, kterým má být 
zamezeno poměrně častému rozlévání toku potoka 
do zahrad v okolí potoka. Obec v současné době 
disponuje stavebním povolením a bude hledat 
vhodný zdroj pro financování akce. 
 

Chodník ve středu obce 

Na stavbu chodníku od budovy obecního úřadu 
směrem do středu obce již bylo vydáno rozhodnutí o 
umístění stavby a v současné době probíhá řízení 
vedoucí k udělení stavebního povolení. Záměrem je, 
aby stavební povolení bylo vydáno v co nejkratší 
době a obec tak mohla projekt uplatnit v některém 
z vypisovaných dotačních titulů. 
 

Rozšíření sítě veřejného osvětlení 

V současné době se také pracuje na projektových 
dokumentacích k rozšíření sítě veřejného osvětlení 
v těchto lokalitách: nově vybudovaná cesta k č.p. 50 
v Zadní vsi, cesta k č.p. 44 v Suchém Janově Dole a 
cesta k novému sportovnímu areálu. Projektanti 
v současné době zpracovávají připomínky vlastníků 
dotčených nemovitostí. 
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KVALITA VODY V OBECNÍM VODOVODU 
 
Vzhledem k tomu, že obec provozuje vodovod sama, 
je také zodpovědná za kvalitu dodávané vody. 
Z tohoto důvodu obec nechává odebírat vzorky vody 
a zpracovat jejich rozbory Zdravotním ústavem ČR, a 
to hned 4krát v každém roce. K tomu navíc 
každoročně provádí vlastní odběr a vyhodnocení 
Krajská hygienická stanice. Ze všech výsledků 
vyplývá, že voda z obecního vodovodu je kvalitní, 
splňuje stanovené limity a lze ji bez jakéhokoliv 
omezení konzumovat. Jediným ukazatelem, který je 
při některých odběrech na hraně limitní hodnoty, je 
hodnota pH vody, to však nemá dle vyjádření Krajské 
hygienické stanice na konzumaci vody žádný vliv. 
Výsledky rozborů jsou pro všechny občany k dispozici 
k nahlédnutí na obecním úřadu. 

 

POVODŇOVÁ PROHLÍDKA TOKU 
PLOUČNICE V JANOVĚ DOLE 
 

Na začátku července proběhla za účasti pracovníka 
Povodí Ohře povodňová prohlídka koryta toku 
Ploučnice v obci Janův Důl. Během prohlídky byla 
označena některá problematická místa (poškozené 
koryto toku, propustky, znečišťování vody atd.), 
která budou ve spolupráci s Povodím Ohře a 
příslušným vodoprávním úřadem řešena. 

V této souvislosti vyzýváme občany, aby v blízkosti 
koryta neskladovali roztavitelný materiál a rostlinný 
odpad, které by v případě zvýšení hladiny toku 
mohly způsobit snížení průtočnosti toku. 

 

AKCE, KTERÉ NA DRUHOU POLOVINU 
TOHOTO ROKU PŘIPRAVUJEME 
 

8.9.2017 – Rozloučení s prázdninami nejen pro děti 

Říjen 2017 – Oslava podzimu (vydlabávání dýní, 
pouštění draků atd.) 

Říjen 2017 – Vítání občánků a posezení seniorů 

3.12.2017 – Zahájení adventu v Janově Dole 

Některé z termínu budou v nejbližší době ještě 
upřesněny. 

 

 

 

ZÁVĚREM 
 
Vážení spoluobčané, 

 

věříme, že Vám tento zpravodaj přinesl stručný a 

ucelený přehled informací o dění v naší obci. Pokud 

byste měli jakékoliv další podměty vedoucí ke 

zlepšení prostředí v naší obci, jsme otevřeni k diskusi 

o těchto nápadech.  

 

Zároveň bychom uvítali hojnější účast občanů na 

veřejných zasedáních zastupitelstva, protože právě 

na veřejných zasedáních lze získat aktuální informace 

a diskutovat o případných dalších záměrech. 

 

Za obecní úřad v Janově Dole Vám přejeme příjemný 

zbytek léta a těšíme se na další setkání při 

nadcházejících akcích. 

 

Jiří Kořínek, místostarosta     Jan Mašek, starosta 


