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venkova a v roce 2019 velmi podobnou prezentací
obce dokonce zvítězila v krajském kole v kategorii
Spolupráce v zemědělství. Za vyhranou Oranžovou
stuhu obec obdržela také dotaci ve výši 600 000 Kč od
Ministerstva pro místní rozvoj.

Vážení spoluobčané,
po více než dvou letech se k Vám dostává tento obecní
zpravodaj, v jehož rámci se pokusíme shrnout to
nejdůležitější ze života v naší obci. Zmíníme přitom
nejvýznamnější investiční a dotační akce, které obec
realizovala, dále pak investice, které obec plánuje na
nejbližší dobu a chybět nebude ani stručný přehled
společenských a kulturních akcí, které se navzdory
nepříznivé době v obci v posledním roce konaly.

Pro hodnotitelskou komisi jsme si ve stanoveném
čase dvou hodin připravili poměrně náročný program,
během kterého jsme jí ukázali některá z míst v naší
obci (mj. kapličku, areál campu, sportoviště, hřbitov,
Suchý Janův Důl aj.), dále jsme připravili ochutnávku
výrobků v jedné z místních rodinných farem a místní
ženy pro komisi připravily také tradiční janovodolské
koláče.

Aktuálně se nacházíme v epidemicky složitém období.
Pandemie COVID 19 obrátila naše životy oproti
běžnému stavu doslova naruby. Musíme žít s mnoha
opatřeními, která nás omezují a mohou se nám zdát
zatěžující. Smyslem těchto pravidel je omezení
kontaktů mezi lidmi a s tím související zpomalení
šíření nákazy. To vše má zamezit přetížení a kolapsu
zdravotnického systému.

Důležitým bodem prezentace bylo také setkání
s jednatelem Agrokompletu J. Šimulákem, se kterým
jsme komisi popsali principy naší vzájemné
spolupráce.
Krajské kolo soutěže Vesnice roku bylo za účasti
zástupců naší obce slavnostně vyhlášeno v obci
Svojkov, která se stala celkovým krajským vítězem.

Zdá se, že jednou z mála možností, jak se trvale vrátit
k normálnímu dřívějšímu životu, je vakcinace
obyvatelstva, ke které se budou v nejbližších měsících
ubírat naše naděje.

Obec se následně coby vítěz krajského kola utkala
v celostátním kole s vítězi oranžové stuhy ostatních
krajů o celkové vítězství. Ministerstvo zemědělství
pak vyhlašuje pouze první tři obce, na těchto pozicích
se naše obec neumístila.

I přes tuto nelehkou dobu se ovšem naše životy
nezastavují. Nezastavuje se ani činnost na obci, kde i
nadále řešíme její další rozvoj. Poděkování tak patří i
všem zastupitelům za jejich aktivitu a činnost.

POŘÍZENÍ KOMUNÁLNÍHO TRAKTORU A
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vzhledem k tomu, že byl poslední zpravodaj vydán
v roce 2018, bude toto číslo poněkud obsáhlejší.

Jak už bylo v předchozím článku uvedeno, obec měla
možnost čerpat dotaci ve výši 600 000 Kč
z Ministerstva pro místní rozvoj jako ocenění za výhru
Oranžové stuhy ve Vesnici roku. Prostředky obec
nemohla čerpat na jakýkoliv účel, ale pouze na
investici do jedné z vyjmenovaných oblastí.

Věříme, že pro Vás bude tento informačně nabitý
zpravodaj přínosným. Přejeme Vám příjemné čtení.
Jan Mašek, starosta obce

Janův Důl zvolil investici do pořízení malého
komunálního traktoru s příslušenstvím. Došlo tedy
k pořízení samotného komunálního traktoru Kioti
s čelním nakladačem, pluhem na sníh, čistícím
kartáčem, posypovým zařízením a přípojným vozem.

ÚSPĚCH V SOUTĚŽI VESNICE ROKU 2019
Obec navázala na své úspěšné vystoupení v této
soutěži z roku 2018, kdy získala cenu za rozvoj
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OPRAVA DROBNÝCH PAMÁTEK V OBCI
JANŮV DŮL

Celková cena tohoto vybavení činila 1 182 412 Kč.
Vybavení bude používáno na zimní údržbu chodníku a
péči o veřejnou zeleň v obci.

V roce 2019 se podařilo zrealizovat opravu drobných
památek v krajině. Jednalo se kompletní rekonstrukci
výklenkové kapličky u č.p. 36 a renovaci historického
kříže u č.p. 20. Obec na tuto akci čerpala dotaci z
Programu životního prostředí Krajského úřadu
Libereckého kraje.

Závěrečné vyúčtování této dotační akce bylo podáno
na podzim 2020. Prostředky byly obci poskytnuty až
při těchto závěrečných administrativních krocích.

Celkové náklady na projekt činily 110 669 Kč, přičemž
částka 77 468 Kč (tedy 70%) byla kryta zmíněnou
dotací.

STAVBA CHODNÍKU OD OBECNÍHO
ÚŘADU DO STŘEDU OBCE
V roce 2019 se podařilo dokončit v poslední době
největší investiční akci obce Janův Důl – chodník od
obecního úřadu do středu obce. Celkové náklady na
akci dle smlouvy o dílo činily 2 046 437 Kč, přičemž
částka 1 588 000 Kč byla hrazena z dotace ze Státního
fondu dopravní infrastruktury v rámci Programu na
zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků provozu
na pozemních komunikacích. Stavbu chodníku
realizovala společnost SaM silnice a mosty a.s.

ZKAPACITNĚNÍ PROPUSTKU V CESTĚ DO
AREÁLU CAMPU
Obec v roce 2019 podala žádost o dotaci z Programu
obnovy venkova Libereckého kraje na stavbu nového
propustku v cestě do areálu campingu. Jednalo se o
jedno z kritických povodňových míst na toku potoka
procházejícího obcí – při zvýšené hladině a zvýšeném
průtoku vody docházelo k vylévání vody do níže
položených zahrad a hrozilo také poškození domů
v dané lokalitě.

Obec Janův Důl v roce 2020 intenzivně řešila
majetkové vypořádání dotčených pozemků tak, aby
se stavba nacházela výhradně na pozemcích ve
vlastnictví obce. To bylo koneckonců i podmínkou
poskytovatele dotace.
Až v prosinci 2020 se tak podařilo poslat poskytovateli
dotace závěrečné vyhodnocení akce, čímž byla
naplněna poslední administrativní povinnost
v souvislosti s touto akcí.

Janův Důl byl se žádostí o dotaci úspěšný, a tak byla
stavba realizována na přelomu roků 2019 a 2020 opět
společností SaM silnice a mosty a.s., která vyhrála
výběrové řízení. Celková cena za zhotovení klasického
betonového mostu činila 712 181,52 Kč, přičemž 50%
z těchto nákladů (tedy 356 090,76 Kč) činila dotace od
Libereckého kraje.
Obec bohužel porušila dotační podmínky tím, že do
konce září 2020 nezahájila kolaudační řízení, bylo s ní
tedy zahájeno řízení ve věci vrácení poskytnutí
dotace.
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Kolaudaci se poté podařilo rychle zahájit a v prosinci
2020 dokončit, takže obec má možnost žádat o
prominutí sankce spočívající ve vrácení dotace.
Výsledek tohoto řízení bude znám na počátku roku
2021. O dalším vývoji budeme občany informovat.

V rámci oprav došlo především k vyvaření
zkorodovaných částí podvozku, následně byl
proveden kompletní ochranný konzervační nástřik
podvozku a vyměněn byl také výfuk.
Celkové náklady na opravu činily 50 tisíc Kč, přičemž
50% z nákladů bylo hrazeno z Fondu požární ochrany
vypisovaného Libereckým krajem.

PODPORA VÝSTAVBY DOMOVNÍCH
ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
Již v roce 2017 jsme informovali, že obec Janův Důl
měla přiznanou dotaci ve výši 1 440 000 Kč na
výstavbu 13 ks domovních čistíren odpadních vod.

VÝSADBA LIPOVÉ ALEJE V LOKALITĚ
U STATKU

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

Obec na počátku roku 2020 požádala o poskytnutí
dotace na výsadbu lipové aleje v lokalitě u statku.
Žádost o dotaci byla úspěšná, a tak došlo na jaře 2020
k realizaci výsadby, které se zúčastnili i někteří
občané v rámci dobrovolnických prací (jedna
z podmínek dotace).

Vzhledem k průtahům přípravné fázi projektu došlo
k odstoupení několika občanů z tohoto projektu, čímž
došlo k porušení podmínek pro poskytnutí dotace, a
proto nebyl tento projekt zrealizován a obec se
musela vzdát čerpání přidělených dotačních
prostředků.

Dotace na výsadbu 14 kusů zakrslých lip včetně
příslušenství (podpěry, ochrany proti okusu,
závlahový systém atd.) přesáhla částku 100 tisíc Kč.

PŘÍSPĚVEK NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH

Výsadba lip je prvním krokem v rámci plánovaného
zkulturnění prostředí v této lokalitě. V budoucnu by
měla následovat výsadba keřů a výstavba chodníku
pro pěší.

Obec na podzim 2020 obdržela dotaci ve výši
15 963 Kč na hospodaření v obecních lesích za rok
2019 a pak také částku 8 721 Kč za rok 2018. Dotace
se konkrétně vázala na náklady vynaložené
v souvislosti s řešením kůrovcové kalamity na
smrkových porostech.

Společnosti Agrokomplet patří poděkování za
spolupráci při zkrácení železné ohrady a umožnění
výsadby stromů.

POŘÍZENÍ NOVÉHO HASIČSKÉHO
DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU
Obec od roku 2018 každý rok podává na Ministerstvo
vnitra žádost o poskytnutí dotace na pořízení nového
dopravního automobilu pro místní jednotku požární
ochrany. 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, poté lze dočerpat dalších 30 %
z konečné pořizovací ceny (tedy předpoklad 300 000
Kč) z Krajského úřadu Libereckého kraje.

OPRAVA HASIČSKÉHO AUTOMOBILU
NISSAN PATROL
Obec na přelomu roků 2019 a 2020 zrealizovala
opravu hasičského automobilu Nissan Patrol tak, aby
byla zajištěna akceschopnost místní zásahové
jednotky.

Obec s těmi to žádostmi prozatím nebyla úspěšná.
Vzhledem k tomu, že jedním z hodnocených kritérií je
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také počet neúspěšně podaných předchozích žádostí,
bude obec žádat i v roce 2021 o tuto dotaci – lze
očekávat pozitivní výsledek.

Jsme ovšem přesvědčeni, že stavba nové hasičské
zbrojnice nebude zázemím pouze pro hasiče, ale bude
bezesporu sloužit všem občanům naší obce a stane se
jedním z center pro setkávání mezi našimi občany.

VÝSTAVBA NOVÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE
V JANOVĚ DOLE

Detaily ke stavbě požární zbrojnice jsou a budou
projednávány na každém veřejném zastupitelstvu
obce. Všichni občané, které tato investiční akce
zajímá, jsou tedy zváni na jakékoliv zasedání
zastupitelstva obce.

Obec se v roce 2019 rozhodla nechat zpracovat
projekt na výstavbu zcela nové hasičské zbrojnice,
která má být umístěna vedle budovy obecního úřadu
na místě, kde je nyní oplocený prostor s velkokapacitním kontejnerem na komunální odpad.

PARKOVIŠTĚ NAPROTI OBECNÍMU
ÚŘADU

Obec musí nutně řešit současný nevyhovující stav,
kdy veškerá požární technika stojí pouze pod
střechou v prostoru kontejnerů, a to bez jakékoliv
tepelné izolace a hydroizolace, což má za následek
neustálé znehodnocování této techniky.

Již delší dobu je v plánech Janova Dolu vybudování
parkoviště v lokalitě naproti obecnímu úřadu.
Parkoviště má mít využití především při různých
akcích, které se na obecním úřadu nebo v jeho
bezprostředním okolí konají. Současná praxe, kdy
řidiči svá auta ponechávají na různých volných
místech na hlavní komunikaci je z bezpečnostního
hlediska nevyhovující.

V okamžiku, kdy se projektantovi zadávala tato
zakázka, rozhodla se obec zpracovat projekt „velké“
hasičské zbrojnice, tedy s dvojgaráží (se stáním pro
nákladní automobil) a se všemi místnostmi dle
platných norem pro stavby hasičských zbrojnic (tj.
šatny, sociální zázemí atd.). Pro účely naší jednotky
požární ochrany se může stavba zdát jako
předimenzovaná. Důvody pro rozhodnutí pro takto
velkou stavbu jsou následující:
•

•
•

V roce 2019 zadala obec zpracování projektu na
vybudování tohoto parkoviště. Na podzim 2020 se
obec rozhodla těsně před zahájením stavebního řízení
k zásadnímu a v této fázi neobvyklému kroku - změnit
tento projekt, a to především ze dvou důvodů:
•

stavbu bylo nezbytné navrhnout podle platných
poměrně přísných norem v této dimenzi, aby
mohla být klasifikována jako „hasičská zbrojnice
a aby vůbec bylo možné žádat o dotaci
z Ministerstva vnitra na výstavbu
vzniklé prostory lze později využít nejen pro
hasičskou techniku, ale případně i pro parkování
obecní techniky (např. nově pořízený traktor)
ve vzniklém podkrovním prostoru lze pořádat
kulturní a společenské akce pro občany a spolky

•

Z pohledu obce se bude jednat o největší
jednorázovou investici v její historii. Celkové náklady
na stavbu jsou projektovány přibližně na 9 mil. Kč.
Obec má již příslib z Ministerstva vnitra na čerpání
dotace výši 4,5 mil. Kč. Dále pak bude obec žádat o
další dotaci ve výši 3 mil. Kč Liberecký kraj. V ideálním
případě tak budou náklady do výše 7,5 mil. Kč kryty
dotacemi. Obec se aktuálně intenzivně snaží vyřídit
veškeré podklady pro získání stavebního povolení.

v novém projektu má dojít k redukci počtu
parkovacích míst (původně plánovaný počet 27
parkovacích míst byl dle našeho názoru
předimenzovaný)
takto uvolněné místo vedle parkoviště bude
využito pro zbudování oploceného prostoru pro
velkokapacitní kontejnery na komunální odpad,
přístřešek na pytle s tříděným odpadem a
kontejnery pro tříděný odpad, protože na
stávajícím místě pro shromažďování odpadů má
být vybudována nová hasičská zbrojnice

PŘÍSPĚVEK NA VÝSTAVBU DČOV
Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání na
konci listopadu 2020 rozhodlo o tom, že vlastníkům
domů určených k trvalému bydlení, kteří se
rozhodnou vystavět domovní čistírnu odpadních vod,
poskytne obec příspěvek ve výši 15 000 Kč na tuto
stavbu. Obec se tak snaží v rámci svých finančních
možností motivovat občany k řešení nakládání
s odpadními vodami. Příspěvek nemá být poskytován
pro stavbu domovních čistíren odpadních vod při
stavbě novostaveb.

Nová hasičská zbrojnice bude investicí vynaloženou
zejména na zajištění akceschopnosti místní jednotky
do budoucna, protože stávající stav uskladnění
hasičské techniky je již neudržitelný.
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automobilu do budoucna nelze zajistit hlavní poslání
jednotky požární ochrany, kterým je ochrana životů a
majetků občanů zejména na území obce. Pro úplnost
lze uvést, že obec musí jednotku požární ochrany
zřídit a provozovat povinně ze zákona. Pokud by
místní jednotka nebyla akceschopná, musela by obec
platit finanční prostředky za zajištění požární ochrany
sousedním obcím.

Obecní úřad ještě aktuálně řeší některé detaily pro
poskytování příspěvků. Případní zájemci o tuto
podporu se mohou obracet na obecní úřad.

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
Územní plán obce Janův Důl byl zpracován a schválen
již v roce 2014. Od té doby obecní úřad evidoval
několik žádostí o jeho změnu. Vzhledem k potřebě
aktualizace
tohoto
pro
obec
jednoho
z nejdůležitějších dokumentů zajišťujícího další rozvoj
byla na podzim schválena změna č. 1 územního plánu.

Přestože místní SDH a jednotka požární ochrany patří
ve svém okolí k těm nejmenším a svým zařazením je
méně významná než např. Rozstání či Osečná, daří se
jí i tak zajišťovat své hlavní poslání uvedené výše.
V roce 2020 jednotka vyjela k několika významným
událostem: v první linii hasila požár u č.p. 10 v Janově
Dole, opakovaně odstraňovala stromy popadané na
krajské silnici při poryvech větru a tím zajišťovala
průjezdnost nebo byli členové jednotky díky znalosti
zdejšího prostředí nápomocni ostatním složkám
záchranného systému při záchraně řidiče čtyřkolky,
který havaroval a těžce se zranil v místních lesích.

Do této změny územního plánu byly zařazeny ty
žádosti vlastníků nemovitostí, které z odborných
důvodů Magistrátem města Liberec, coby zpracovatel
ÚP, nevyřadil z dalšího projednání.
Obec již zároveň uzavřela smlouvu na zpracování
změny územního plánu s architektem Ing. Sedlákem,
který pro obec zpracovával už původní územní plán, a
tak je jeho nespornou výhodou znalost prostředí naší
obce.

Krom toho se hasiči podílejí na kulturních a
společenských akcích v obci, organizují dobrovolnické
práce pro obec a také se zúčastňují soutěží
v požárním sportu, a to na poměrně vysoké úrovni i
mimo hranice Libereckého kraje.

Předpokládaný termín schválení definitivní podoby
změny č. 1 územního plánu obce Janův Důl je na
podzim 2021.

ŘEŠENÍ PROSTORU BÝVALÉHO
POHOSTINSTVÍ

AKCE USKUTEČNĚNÉ V ROCE 2020
I přesto že nám pandemie COVID 19 znemožnila
v roce 2020 uskutečnit značné množství našich
tradičních akcí, nedá se říci, že by byl život v naší obci
společensky mrtvý. V mezidobí, když to epidemická
situace umožňovala, se některé akce přeci jen
uskutečnily.

Zástupci obce si uvědomují, že aktuální stav budovy
bývalého pohostinství ve středu obce je doslova
tristní, a proto je potřeba jej řešit.
V úvahu prakticky připadají tři základní varianty
řešení: rekonstrukce stavby, demolice stavby nebo
prodej. Vzhledem k závažnosti rozhodnutí o dalším
postupu bude zastupitelstvo obce další kroky
intenzivně projednávat.

Ještě před vypuknutím pandemie se v únoru 2020
uskutečnil tradiční ping pongový turnaj. Poslední akcí
před zavedením restrikcí pak byla tematická oslava
Mezinárodního dne žen – každý z účastníků měl mít
jakoukoliv pokrývku hlavy (čepice, klobouky, paruky
atd.).

Cílem je mít do konce tohoto volebního období jasno,
jak s danou lokalitou naložit a mít zpracovánu alespoň
základní studii k využití této stavby či prostoru tak,
aby bylo možné hledat případné dotační možnosti.

ČINNOST SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ V JANOVĚ DOLE V ROCE 2020
Jak už je z předchozích článků zřejmé, obec se chystá
na značné investice do nové hasičské zbrojnice a
nového hasičského automobilu. Byť se tyto investice
mohou mnohým zdát jako zbytečné, bez stavby
odpovídajícího zázemí a pořízení dopravního
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Poté již epidemická situace v naší republice
neumožňovala pořádání jakékoliv společenské akce, a
to v podstatě až do července, kdy jsme pořádali
Cyrilomedodějské posezení u ohně jako náhradu za
zrušené pálení čarodějnic.

ZMĚNA VE FUNKCI STAROSTY OBCE
Zastupitelstvo obce Janův Důl na svém zasedání
29.9.2020 schválilo do funkce nového starostu obce –
stal se jím Jan Mašek. Ke změně v této funkci došlo po
odstoupení stávajícího starosty Josefa Jardného,
který v zastupitelstvu obce i nadále setrvává. Na
uvolněnou funkci předsedy finančního výboru byl
zvolen Libor Hauft.

DAR NA POVODNĚ
V srpnu pak následoval „Celosvětový turnaj dvojic
v nohejbalu“ na našem sportovišti. Turnaj měl
rekordní účast hráčů a stává se z něj velmi oblíbená
sportovní akce.

Zastupitelstvo obce Janův Důl se rozhodlo poskytnout
finanční dar jedné z obcí, která byla v roce 2020
postižena povodněmi. Volba nakonec padla na obec
z našeho regionu, konkrétně Višňovou, které jsme
poskytli 25 000 Kč.

ZÁVĚREM
Vážení spoluobčané,
věříme, že i tentokrát splnil náš zpravodaj svůj hlavní
smysl a mohli jste si díky němu udělat ucelený přehled
o tom, co se v obci řeší a děje.

Na začátku září pak proběhlo tradiční Rozloučení
s prázdninami pro děti a na konci září se pak
uskutečnila „Cesta kolem světa přes Janův Důl“, tedy
obecní výlet, jehož cíli byly tentokráte místní drobné
památky (zejména ty, které se v poslední době
dočkaly rekonstrukce).

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 klidný a
pohodový konec letošního roku. Do roku 2021
s ohledem na stávající situaci nelze přát nic jiného než
pevné zdraví.

V listopadu pak dobrovolníci z řad našich občanů
osázeli novými sazenicemi buků paseku v obecním
lese vzniklou těžbou z důvodu kůrovcové kalamity.

Věříme, že všichni tento ne zcela příznivý čas bez
větších komplikací zvládneme a že se v roce 2021
budeme opět setkávat na společných akcích.

Další akce již nebylo možné s ohledem na zhoršující se
epidemickou situaci uskutečnit.
Vzhledem k aktuální situaci nelze nyní dopředu říci,
kdy bude možné uspořádat další společenské akce.

Jiří Kořínek, místostarosta
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Jan Mašek, starosta

