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Číslo vydání 1/2018, datum: 30.7.2018 

 
Vážení spoluobčané, 

 

po více než půl roce Vám opět přinášíme další číslo 

Janodolského zpravodaje, ve kterém shrnujeme dění 

v naší obci za uplynulé období. 

 

Co se dotací a dotačních akcí týká, byl uplynulý 

půlrok velmi úspěšný. Pravděpodobně za největší 

úspěch lze považovat přidělení dotace na stavbu 

chodníku ve středu obce. Dalšími významnějšími 

dotačními akcemi jsou např. stavba nové přístupové 

komunikace ke hřišti a pak také oprava drobných 

památek (kříže a výklenkové kaple) v naší obci. 

 

Mimo to se naše obec poměrně úspěšně účastnila 

soutěže Vesnice roku, o čemž nyní přinášíme také 

detailnější informace. 

 

V jedné z částí našeho zpravodaje se budeme 

zabývat také tématem obecního vodovodu, jehož 

provozování nás poslední dobou poměrně značně 

zaměstnává. 

 

Tolik z nejvýznamnějších témat aktuálního čísla. 

Věříme, že pro Vás budou níže uvedené informace 

přínosné. 

 

Jan Mašek, starosta obce 

 
 

ÚSPĚCH V SOUTĚŽI VESNICE ROKU 2018 
 
Již v předchozím čísle zpravodaje jsme Vás 
informovali, že se obec od začátku roku chystala 
k účasti v soutěži Vesnice roku 2018. Obec splnila 
veškeré formální podmínky pro účast a po 
zpracování jsme podali velmi obsáhlou přihlášku do 
soutěže na Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Devítičlenná hodnotící komise (mj. zástupci 
Ministerstva pro místní rozvoj, Státního 
zemědělského intervenčního fondu, Svazu měst a 
obcí a např. Krajského úřadu Libereckého kraje) naši 
obec navštívila v pátek 8.6.2018. Pro komisi jsme si 
ve stanoveném čase dvou hodin připravili poměrně 
náročný program, během kterého jsme jí ukázali 
některá z míst v naší obci (mj. sportoviště, hřbitov,  

 

Suchý Janův Důl, obnovený historický sad aj.), dále 
jsme připravili ochutnávku výrobků v jedné 
z místních rodinných farem a místní ženy pro komisi 
připravily také tradiční janovodolské koláče. 

Obec Janův Důl byla v rámci soutěže oceněna cenou 
Krajského úřadu Libereckého kraje za rozvoj 
venkova. S tímto oceněním souvisí možnost čerpání 
finanční ceny ve výši 200 000 Kč. Zmíněné ocenění 
rozhodně tedy není pouze jakousi cenou útěchy. 

Vesnicí roku 2018 se pro Liberecký kraj stala obec 
Tatobity u Turnova. 

 

PROVOZOVÁNÍ OBECNÍHO VODOVODU 
 

Jak je všem známo, obec Janův Důl provozuje 
vodovod ve vlastní režii. Důvodem je zajištění 
přijatelných cen vodného pro vlastní obyvatele.  

V první polovině roku 2018 došlo celkem ke čtyřem 
případům dočasného omezení dodávek vody, které 
byly způsobeny poruchami na vedení. Tento 
neobvykle vysoký počet havárií byl způsoben 
především velmi silnými holomrazy na konci letošní 
zimy. Ze zmíněných čtyř havárií se ovšem ve třech 
případech jednalo o havárie na vodovodních 
přípojkách, za které zodpovídají odběratelé a nikoliv 
samotná obec. Až aktuálně poslední havárie v červnu 
2018 byla závadou na hlavním vodovodním řadu. 

Veškeré havárie se obec snaží v rámci svých 
možností řešit co nejrychlejším způsobem tak, aby 
přerušení dodávky bylo co nejméně omezující pro 
obyvatele naší obce. Děkujeme tedy obyvatelům 
touto cestou za pochopení těchto situací. 

Po uzavření účetnictví roku 2017 máme k dispozici 
výsledky provozu vodovodu za předchozí rok. 
Celkové výnosy činily 182 104 Kč a byly tvořeny 
především výběrem vodného. Náklady činily celkem 
203 692 Kč a jejich skladba byla následující: 

• 15 437 - drobný materiál na opravy 

• 31 413 - elektrická energie 

• 14 990 - služby – rozbory vody 

• 15 000 - mzdové náklady  

• 30 546 - poplatek za odběr podzemní vody  
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• 73 660 - odpisy dlouhodobého majetku  

• 22 610 - drobný majetek (nové čerpadlo) 
 

STAVBA CHODNÍKU OD OBECNÍHO 
ÚŘADU DO STŘEDU OBCE 
 

V minulém vydání zpravodaje jsme Vás informovali, 
že jsme ve velmi napjatém termínu (při vánočních 
svátcích 2017) intenzivně pracovali na veškerých 
podkladech, zpracování a podání žádosti o dotaci na 
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) na stavbu 
chodníku od obecního úřadu do středu obce. Žádost 
bylo nutné podat v termínu do 11. ledna 2018.  

I přesto, že se zdálo, že žádost o dotaci nemá příliš 
šancí na úspěch, jsme žádost podali s tím, že na příští 
dotační výzvu SFDI budeme již připraveni. 

V červnu 2018 výbor SFDI schvaloval podporu 
žadatelům a obec Janův Důl byla vybrána mezi 
úspěšné žadatele. Janův Důl tedy aktuálně disponuje 
příslibem dotace na stavbu chodníku ve výši 
1 825 000 Kč, přičemž celkové rozpočtované náklady 
na stavbu činí 2 255 220 Kč.  

V roce 2018 by měl proběhnout výběr dodavatele 
stavby, stavba chodníku by se měla realizovat v roce 
2019. Pro naši obec se tak jedná o jeden z největších 
dotačních úspěchů poslední doby. 

 

STAVBA NOVÉ PŘÍSTUPOVÉ 
KOMUNIKACE KE HŘIŠTI 
 
Obec podala žádost o dotaci na stavbu přístupové 
komunikace ke hřišti, a to v rámci dotační výzvy 
Programu obnovy venkova Krajského úřadu 
Libereckého kraje. Žádost o dotaci byla úspěšná a 
obci Janův Důl byla přidělena maximální možná 
dotace, kterou lze z tohoto programu čerpat, 
400 000 Kč. 

Obec již provedla výběrové řízení a zadání zakázky. 
Vzhledem k současnému přesycení stavebního trhu a 
nedostatku pracovní síly bylo samotné výběrové 
řízení kvůli nedostatečné kapacitě stavebních firem 
poměrně komplikované. Nicméně stavbu bude v září 
až říjnu tohoto roku realizovat společnost SaM 
silnice a mosty a.s., a sice za celkovou cenu 
962 782,53 Kč. 

 
 
 

OPRAVA DROBNÝCH PAMÁTEK V OBCI 
JANŮV DŮL 
 
Obec na jaře tohoto roku podala žádosti o dotaci z 
Programu životního prostředí Krajského úřadu 
Libereckého kraje – podpora oprav drobných 
památek v krajině na kompletní opravu historické 
výklenkové kapličky u č.p. 36 a renovaci historického 
kříže u č.p. 20.  

Žádost o dotaci byla úspěšná. Předpokládané 
náklady na opravy mají činit celkem 110 669 Kč, 
přičemž obci byla přiznána dotace ve výši 77 468 Kč, 
což je 70 % z celkových nákladů. Pokud se v nejbližší 
době podaří vybrat dodavatele oprav, budou práce 
provedeny ještě v letošním roce. 

 

PŘÍSPĚVEK NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 
 

Obec v první polovině tohoto roku podala dvě 
žádosti o dotaci na hospodaření v lesích. Jedná se 
především o dotaci na krytí nákladů v souvislosti 
s výchovnými zásahy a prořezy lesních porostů ve 
vlastnictví obce. 

Jedna žádost byla podána na Krajský úřad pro 
Liberecký kraj (požadovaná dotace 5 960 Kč) a druhá 
žádost byla podána na Ministerstvo zemědělství 
(požadovaná dotace 11 232 Kč). O přidělení dotace 
dosud nebylo rozhodnuto. 

 

POŘÍZENÍ NOVÉHO HASIČSKÉHO 
DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU 
 

V termínu do 30.6.2018 podala obec Janův Důl na 
Ministerstvo vnitra žádost o dotaci na pořízení 
nového dopravního automobilu. Má se jednat o 
dopravní automobil dodávkového typu, který bude 
mít včetně řidiče osm míst k sezení. 

Předpokládaná pořizovací cena automobilu činí cca 1 
mil. Kč, přičemž maximální výše dotace Ministerstva 
vnitra je 450 000 Kč. V roce 2019 pak lze dočerpat 
dalších 30 % z konečné pořizovací ceny (tedy 
předpoklad 300 000 Kč) z Krajského úřadu 
Libereckého kraje. 

O případné podpoře žádosti ještě nebylo 
Ministerstvem vnitra rozhodnuto. 
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PODPORA VÝSTAVBY DOMOVNÍCH 
ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD 
 
Již dříve jsme uváděli, že obec podala na Státní fond 
životního prostředí úspěšnou žádost o dotaci ve výši 
1 440 000 Kč na výstavbu 13 ks domovních čistíren 
odpadních vod.  

Do projektu byli zařazeni všichni zájemci, kteří vlastní 
dům k trvalému bydlení v obci a kteří se včas do 
programu přihlásili.  

Realizace projektu se zkomplikovala z důvodu 
nesouhlasného stanoviska k výstavbě ze strany 
Povodí Ohře. V první polovině roku 2018 jsme tedy 
přes několik institucí (Krajský úřad Libereckého kraje, 
Ministerstvo životního prostředí atd.) projednávali 
možnost výstavby i přes zmíněný nesouhlas Povodí 
Ohře. 

V současné době probíhá řízení na Vodoprávním 
úřadu Magistrátu města Liberec se záměrem 
povolení stavby. 

 

OPRAVA PÍSKOVCOVÉHO POMNÍKU NA 
ČINKOVĚ KOPCI 
 

Obec v dubnu 2018 dokončila kompletní opravu 
rozbořeného pískovcového pomníku na Činkově 
kopci. 

Veškeré díly byly v kamenické dílně opracovány a 
zrestaurovány a pomník byl následně sestaven na 
původním místě. 

Celkové náklady na opravu činily 36 600 Kč, obec pak 
přijala dotaci ve výši 25 620 Kč, což je přibližně 70 % 
z nákladů. Dotace byla poskytnuta opět z programu 
životního prostředí Krajského úřadu Libereckého 
kraje – podpora oprav drobných památek v krajině. 

Záměrem obce je zřízení jakési místní turistické 
stezky vedoucí právě na Činkův kopec mj. k tomuto 
pomníku. 

 

AKCE, KTERÉ PŘIPRAVUJEME 
 

V nejbližší době pro Vás připravujeme následující 
akce. Detailnější informace budou k dispozici 
v Informacích občanům. 

11.8. – Turnaj v nohejbalu 
7.9. – Rozloučení s prázdninami nejen pro děti 

ZÁVĚREM 
 
Vážení spoluobčané, 

 

věříme, že i tentokrát splnil náš zpravodaj svůj smysl 

a mohli jste si díky němu udělat stručný přehled o 

tom, co se v obci řeší a děje. Samozřejmě ne vše se 

do našeho zpravodaje vešlo a ne vše ve zpravodaji 

zmiňujeme. 

 

Znovu bychom Vás chtěli vyzvat: Pokud byste měli 

jakékoliv podněty či nápady, jak zlepšit prostředí 

v naší obci nebo pokud byste měli zájem podílet se na 

pořádání akcí, jsou představitelé obce připraveni 

s Vámi zmíněné záležitosti kdykoliv prodiskutovat a 

případná pomoc je vždy vítána. Zároveň Vás 

samozřejmě zveme na všechna veřejná zasedání 

zastupitelstva obce, kde se každý může dozvědět o 

aktuálním dění v naší obci. 

 

Za obecní úřad v Janově Dole Vám přejeme příjemný 

zbytek léta a pohodově strávené letní dny. Těšíme se 

na setkání s Vámi na příštích akcích, které budeme 

pořádat. 

 

Jiří Kořínek, místostarosta     Jan Mašek, starosta 


