Číslo vydání 2/2022, datum: 8.9.2022
Věříme, že pro Vás bude tento skoro podzimní
zpravodaj informačně přínosným a získáte tak ucelený
přehled o dění v naší obci. Přejeme Vám příjemné
čtení.

Vážení spoluobčané,
po půlroce se k Vám opět dostává nové číslo našeho
zpravodaje v kostce shrnující dění v naší obci.

Jan Mašek, starosta obce

Co se investičních dotačních akcí týká zabývali jsme se
v uplynulém pololetí zejména kompletní rekonstrukcí
vodojemu a stavbou nové hasičské zbrojnice. Při
realizaci těchto akcí jsme se potýkali s významným
nárůstem cen materiálů, i přesto se vše podařilo
úspěšně a bez zásadních komplikací dokončit.

REKONSTRUKCE VODOJEMU A DALŠÍ
INVESTICE DO INFRASTUKTURY
VODOVODU

Slavnostní otevření hasičské zbrojnice pak proběhlo
27.8. Jednalo se o událost, která byla pro naši obec
velmi významnou, s tím souvisela i náročnost příprav.
Více než 250 hostů pak dokazuje úspěch této akce.
Podrobnější informace k této oslavě naleznete na
dalších stranách tohoto zpravodaje.

I přes komplikace se zadáním této zakázky (při
výběrovém řízení nebyl o zakázku zájem a nebyla
podána žádná cenová nabídka) se podařilo
rekonstrukci vodojemu zrealizovat v rámci přímého
zadání. Po opakovaných problémech s pitnou vodou
se pro obec jednalo o jednu z prioritních investičních
akcí.

Obec Janův Důl letos slaví jedno kulaté výročí – a sice
30 let samostatnosti obce. Oslava tohoto výročí
proběhla právě při otevření hasičské zbrojnice. Obec
k příležitosti tohoto výročí pořídila fotoknihu
leteckých záběrů obcí a měst Liberecka, která
obsahuje také záběry naší obce. Tuto publikaci
distribuujeme jako dar občanům a věříme, že kniha
udělá radost!
Ve dnech 23.9. a 24.9. se budou v České republice
konat řádné volby do obecních zastupitelstev, volby
tedy po čtyřech letech proběhnou i v naší obci.
Poděkování tak patří současným zastupitelům za
jejich čtyřletou činnost pro naši obec.
V Janově Dole je do letošních voleb zaregistrována
bohužel pouze jedna kandidátní listina, i přesto má
smysl jít volit, jde přeci o jedno ze základních
demokratických práv každého občana.

Samotné práce na vodojemu probíhaly od dubna do
začátku června tohoto roku. Až na nutné krátkodobé
odstávky nedošlo k přerušení dodávek pitné vody,
protože obec požadovala po dodavateli prací zajištění
náhradního způsobu dodávky vody z dočasné mobilní
nádrže.

Novému vedení obce a i obci samotné přejme do
dalších čtyř let mnoho úspěchů v naplňování všech
plánů a záměrů v dalším období.

V rámci rekonstrukce došlo k sanaci betonového
ostění a všech vnitřních ploch akumulační nádrže,
kompletní výměně všech armatur v akumulační
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nádrži a armaturní komoře (včetně všech prostupů),
opravě podlahy a stěn vstupní místnosti, doplnění
nerezových žebříků do akumulační nádrže, výměně
starých kovových dveří a opravě střechy.

stavbu zrealizoval ve velmi rychlém tempu, a to
navzdory velmi turbulentnímu prostředí trhu se
stavebním materiálem.

Rekonstrukci zajišťovala společnost UNITECH Trade
s.r.o., přičemž významným subdodavatelem zejména
armaturní části byla nasmlouvána společnost ZIKUDA
– vodohospodářské stavby s.r.o.

Problémy nebyly pouze s nedostatkem stavebního
materiálu a s jeho nezvykle dlouhými dodacími
lhůtami, ale pochopitelně také s vývojem cen tohoto
materiálu. I přes tento velmi nepříznivý vývoj se
podařilo dodržet původní vysoutěženou cenu, tedy
cca 12,5 mil. Kč, bez jakéhokoliv navýšení.

Celkové náklady na rekonstrukci činily 1 357 166 Kč.
Obec pak obdržela dotaci z Programu ochrany vod
z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 544 754 Kč.
Jak jsme opakovaně avizovali, investice vodovodní
infrastruktury jsou pro naši obec strategicky
důležitými. Krom samotné opravy vodojemu došlo
v uplynulém čtyřletém období mj. také ke kompletní
výměně armatur a rozvodů v posilovací stanici a dále
k rekonstrukci koncové části vodovodu u č.p. 44
v Suchém Janově Dole.
V roce 2022 nás pak ještě čeká kompletní oprava
koncového vedení řadu u č.p. 29. V plánu pro další rok
je dále výměna armatur v objektu vrtu. Obec se také
bude projektově připravovat na výstavbu druhého
propojení vrtu, vodojemu a čerpací stanice, přičemž
smyslem tohoto řešení je omezení nadměrného
opotřebení čerpadel a tím pádem zajištění jejich delší
životnosti.

Obec pak čerpala dotaci ve výši 4,5 mil. Kč
z Ministerstva vnitra a 3 mil. Kč z rozpočtu
Libereckého kraje. K financování vlastního podílu
obce došlo před zahájením prací ke sjednání
úvěrového rámce ve výši 2 mil. Kč. S ohledem na
velmi negativní vývoj úrokových sazeb se nakonec

VÝSTAVBA NOVÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE
V JANOVĚ DOLE
Stavbou hasičské zbrojnice jsme se zabývali ve všech
posledních číslech zpravodaje, a nejinak tomu musí
být i tentokrát. Jedná se o největší jednorázovou
investici obce v její historii.
Stavba zbrojnice, která započala v říjnu 2021, byla
v řádném termínu tedy do konce července 2022
dokončena a předána obci do užívání. Hlavní
dodavatel stavby, tedy společnost Pozemní
stavitelství s.r.o., tak dostál všem svým závazkům a
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vedení obce rozhodlo k čerpání úvěru pouze 1 mil Kč
s tím, že k jeho splacení má dojít v horizontu 2,5 let.

nějaký jiný ukazatel úspěšnosti této akce, může tím
ukazatelem být např. 700 vypitých piv… 

Pokud se ještě jednou vrátíme o rok zpět, stojí za
připomenutí, že v té době stáli zastupitelé obce před
složitým rozhodnutím, zda i přes nárůst cen stavbu
zbrojnice odsouhlasit, či vyčkat. Nyní se potvrzuje, že
rozhodnutí postavit zbrojnici, bylo správné. V dnešní
době by stavba byla ještě dražší a pokud by se naopak
stavba nerealizovala vůbec, obec by na svých účtech
disponovala nevyužitým zůstatkem peněz v řádech
několika milionů Kč, které by při aktuálním inflačním
vývoji neustále ztrácely svou hodnotu.
Za obec jsme velmi rádi, že se stavbu podařilo i přes
všechny komplikace úspěšně dokončit. Budova
splňuje nejnovější normy a požadavky a navíc se dle
našeho názoru vydařila i její vizuální stránka.

Akce se zúčastnili jak občané naší obce, tak
návštěvníci z okolních obcí, kolegové hasiči z okolních
sborů, hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta,
zástupci Hasičského záchranného sboru Libereckého
kraje a Okresního sdružení hasičů ČMS.
Pro všechny návštěvníky byla připravena prohlídka
hasičské zbrojnice, úvodní raut zdarma, malování a
kreslení pro děti, hasičská tombola, bohaté
občerstvení mj. ze zvěřiny a také pití všeho druhu.
Večer zahrála rocková kapela ADAPTACE. Hudba to
bezesporu nebyla pro každého. Ale veliké množství
nadmíru spokojených návštěvníků jen potvrdilo, že
tato vcelku odvážná volba byla volbou na správnou
kartu.

Existence hasičské zbrojnice podpoří činnost hasičů,
bude mít pochopitelně pozitivní vliv na veškerou
uskladněnou techniku, ale bude sloužit i jako místo
k setkávání spolků a našich občanů při různých akcích.

OTEVŘENÍ NOVÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE A
OSLAVA 30 LET SAMOSTATNOSTI OBCE
Jak jsme v úvodu předznamenali, slavnostní otevření
nové hasičské zbrojnice jsme spojili s oslavou výročí
30 let samostatnosti naší obce. Obec Janův Důl se
tedy od Světlé pod Ještědem osamostatnila již v roce
1992.

Poděkování za zorganizování a zajištění této akce si
zaslouží celý tým lidí, kteří přiložili ruku k dílu.
Děkujeme zároveň všem, kteří na tuto oslavu dorazili,
věříme, že jste si vše užili!

Očekávali jsme, že oslava dvou takto významných
událostí v jednom termínu (27.8.) přiláká značné
množství návštěvníků. Tomu také odpovídaly
nadstandardně náročné přípravy a mj. i zvýšené
výdaje z obecního rozpočtu na tuto akci.

POŘÍZENÍ NOVÉHO HASIČSKÉHO
DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU

K našemu potěšení se předpoklady naplnily – akci i
díky na poslední chvíli umoudřenému počasí
navštívilo během odpoledne a večera postupně více
než 250 lidí. Pokud bychom chtěli v nadsázce zmínit

Již v minulém zpravodaji jsme informovali, že bude
obec Janův Důl čerpat dotaci na pořízení nového
hasičského dopravního automobilu.
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S ohledem na neustále stoupající ceny automobilů
obec zkrátila v maximální možné míře administraci
potvrzení dotace, schvalování technických podmínek
a uskutečnila výběr automobilu. Osloveno bylo 5
možných dodavatelů, z čehož obec obdržela 3 cenové
nabídky.

z celkových nákladů stavbu zastřešení, maximální
výše dotace pak činí 400 000 Kč.
V návaznosti na poskytnutou dotaci obec vypsala
výběrové řízení na realizaci této zakázky, a to na
webovém portálu pro zadávání veřejných zakázek,
nadto obec přímo oslovila více než deset
potenciálních dodavatelů. Výsledkem této snahy byla
pouze jedna podaná nabídka, a to ještě pouze na část
stavebních prací.

Nejlevnější nabídkou byla ta od společnosti EMBEFOR
s.r.o. na dodání devítimístného dopravního
automobilu MAN TGE. Obec tedy automobil
objednala již v květnu tohoto roku. Vzhledem
k aktuálním dodacím lhůtám bude automobil
připraven k předání nejdříve v dubnu 2023.

Obec proto nyní intenzivně řeší, zda zakázku rozdělit
na dílčí části dle profesí a zadat tyto části
dodavatelům napřímo a nebo, zda od realizace
upustit (nejedná se o nezbytnou stavbu) a vrátit tak
poskytnutou dotaci.

Celková pořizovací cena činí cca 1 344 310 Kč. Krom
samotného automobilu jsou v této ceně zahrnuty
také položky hasičského vybavení jako např. různé
svítilny pro noční zásahy, radiostanice atd.

Další průběh zakázky tak bude projednáván na
příštích zasedáních zastupitelstva obce.

Cena je bohužel opět vyšší, než se kterou obec při
podání žádosti o dotaci počítala a než bylo před
rokem běžné, nicméně i v případě nákupu
automobilu platí, že aktuálně mají ceny setrvale
stoupající tendenci a pod úroveň, za kterou obec toto
auto v květnu objednala, se už zkrátka ceny nikdy
nedostanou.

OPRAVA OBECNÍCH KOMUNIKACÍ
Již v předchozím čísle obecního zpravodaje jsme
informovali, že má obec v záměru zrekonstruovat
další obecní komunikace, konkrétně tyto úseky: cesta
k č.p. 50 v Zadní Vsi, část cesty na Pavlův háj v Suchém
Janově Dole, cesta k č.p. 44 v Suchém Janově Dole a
část cesty ve směru na Sobákov v Suchém Janově
Dole.

Na pořízení automobilu bude obec Janův Důl čerpat
dotaci výši 450 000 Kč z rozpočtu Ministerstva vnitra
a dalších 300 000 Kč z rozpočtu Libereckého kraje.

Na zpracování projektů na rekonstrukci těchto
komunikací (pokládku asfaltového povrchu) pracovali
v minulých měsících specialisté na dopravní stavby.
Projekty jsou téměř z 90 % připraveny, zbývá pouze
projednat s vlastníky některých přilehlých pozemků
detaily navrženého řešení, a to zejména co se
odvodnění týká.

DOTACE NA ZASTŘEŠENÍ ČÁSTI PLOCHY
ZA OBECNÍM ÚŘADEM
Janův Důl v březnu 2022 žádal o dotaci z Programu
obnovy venkova Libereckého kraje na zastřešení části
plochy za obecním úřadem, na jejíž realizaci má
k dispozici stavební povolení.

Po odsouhlasení připravených dokumentací budou
vyhotoveny finální čistopisy, které budou sloužit jako
podklad pro žádost o dotaci. Z informací, které máme
k dispozici, bude Ministerstvo pro místní rozvoj
během podzimu vyhlašovat dotační výzvu právě na
opravu místních komunikací. Záměrem obce je
pokusit se získat dotaci z tohoto programu.

Pergola má být využívána jednak pro uskladnění
obecní techniky a dále pak také jako přístřeší při
pořádání společenských a kulturních akcích.

POZEMKOVÉ ÚPRAVY V JANOVĚ DOLE
Přibližně před pěti lety obec začala obec komunikovat
se Státním pozemkovým úřadem ve věci
pozemkových úprav pro katastrální území Janův Důl.
V srpnu 2022 inicioval tento úřad zahájení projednání
těchto pozemkových úprav společným jednáním
všech vlastníků, které proběhlo na Obecním úřadu
v Janově Dole.

Žádost o dotaci byla úspěšná a projekt by vybrán
k poskytnutí dotace. Obec může čerpat 50 %

4

Co to vlastně jsou zmiňované pozemkové úpravy?
Jedná se o proces směřující k lepšímu prostorovému
a funkčnímu uspořádání pozemků v krajině (neřeší se
zastavěná a zastavitelná část obce) spočívající mimo
jiné ve scelování, dělení či výměně pozemků tak, aby
tyto pozemky byly lépe přístupné, obsluhovatelné a
zároveň aby došlo ke zlepšení životního prostředí a
ekologické stability krajiny. Pozemkový úřad je pak
v roli jakéhosi mediátora při hledání řešení těchto
veřejně prospěšných záměrů.

Zastupitelé nejprve zamítli záměr prodeje stavby do
soukromého vlastnictví (obec se nechce zbavovat
pozemků a staveb ve středu obce a ztratit tak
kontrolu nad využitím stavby). Následně se
hlasováním zamítly také postupné opravy hrazené
z rozpočtu obce (z důvodu havarijního stavu budovy a
významné finanční náročnosti na opravu).
Poté zastupitelstvo schválilo ponechání pozemků a
stavby ve vlastnictví obce a oslovení architektů ke
spolupráci na řešení nového využití celé lokality s tím,
že lokalita má mít charakter veřejně přístupného
prostoru pro občany.

Obec Janův Důl má konkrétně zájem na nalezení
řešení výstavby retenční nádrže či tůní v lokalitě
V Důni (opatření proti následkům sucha a
protipovodňové opatření), dále pak řešení
protierozních opatření na rozlehlém poli ve spodní
části obce u křižovatky na Osečnou a nakonec řešení
cesty od areálu Agrokomplet 2000 ve směru na Kotel
(rekonstrukce komunikace). Další podněty mohou
vyvstat v průběhu projednání. Smyslem bude najít
taková řešení, se kterými budou spokojeni všichni
dotčení vlastníci.

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
V předchozím vydání zpravodaje jsme informovali o
předaných draftech výkresové a textové části změny
č. 1 ÚP Janův Důl na Magistrát města Liberec,
konkrétně Odbor územního plánování.

Vzhledem k tomu, že se pro naši obec jedná o zásadní
záměr, neboť střed obce bude bezesporu jednou
z charakteristických tváří naší obce, je potřeba počítat
s dlouhodobější intenzivní prací při hledání finálního
řešení nového využití lokality. Budeme proto rádi,
pokud se do řešení zapojí také občané. Řešení této
lokality bude jedním z nejdůležitějších úkolů nového
zastupitelstva.

Vzhledem k tomu, že tehdy předané podklady
zpracované najatým projektantem obsahovaly
z pohledu pracovníků odboru územního plánování
větší množství nedostatků, se kterými nebylo možné
změnu č. 1 ÚP „pustit“ do dalšího projednání,
docházelo v posledních měsících k náročné korekci
všech dokumentů.

PŘEHLED DOTAČNÍCH A INVESTIČNÍCH
AKCÍ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ

Změna č. 1 ÚP Janův Důl je nyní kompletně
připravena, obec tak očekává další kroky ze strany
Magistrátu města Liberec. Obec si je vědoma, že
původně plánovaný (možná neuváženě optimistický)
harmonogram byl již dávno porušen. Obec proto
vynakládá značné úsilí k úspěšnému dokončení
změny územního plánu.

Vzhledem k tomu, že právě končí funkční období
současného zastupitelstva obce, je na místě
připomenout si, jaké dotační a investiční akce byly
v tomto období realizovány:
Rok 2019
Chodník ve středu obce – dotace 1 588 000 Kč

ŘEŠENÍ BUDOVY BÝVALÉHO
POHOSTINSTVÍ VE STŘEDU OBCE

Oprava drobných památek v obci – dotace 77 500 Kč
Oprava automobilu Nissan Patrol – dotace 25 000 Kč

Zastupitelstvo obce na konci roku 2021 řešilo, jak
naložit s budovou č.p. 58, tedy budovou bývalého
pohostinství, která je v majetku obce.

Rok 2020
Komunální traktor s příslušenstvím – dotace 600 000 Kč
Zkapacitnění mostku – cesta do campu – dotace 356 000 Kč

Na jednání zastupitelstva byly předloženy tři základní
návrhy na řešení lokality a samotné stavby.

Výsadba lipové aleje u statku – dotace 84 000 Kč
Rok 2021
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Rekonstrukce budovy obecního úřadu – dotace 300 000 Kč

ZÁVĚREM

Oprava stříkačky PS-12 – dotace 20 000 Kč
Rok 2022

Vážení spoluobčané,

Rekonstrukce vodojemu – dotace 545 000 Kč

v aktuálním čísle našeho zpravodaje jsme Vám
poskytli přehled důležitých záležitostí a akcí, které
byly a jsou na naší obci řešeny. Zároveň jsme se
v krátkosti dotkli i některých plánů do budoucna.

Stavba hasičské zbrojnice - dotace 7 500 000 Kč
Přiznané dotace, které se vyúčtují v roce 2023
Nákup dopravního automobilu – dotace 750 000 Kč

Máme za sebou úspěšnou realizaci největší investiční
akce v naší historii – stavbu hasičské zbrojnice. I
přesto, že byla stavba finančně náročná, obec je po
jejím dokončení ve slušné finanční kondici a rozhodně
nerezignuje na realizaci dalších projektů a investičních
záměrů. Naopak. Obec má připraven seznam dalších
investičních záměrů.

Zastřešení plochy u obecního úřadu – dotace 400 000 Kč

Namátkou lze zmínit např. další investice do
vodovodu, veřejného osvětlení, rekonstrukce sítě
místních komunikací, výstavbu parkoviště u obecního
úřadu, stavbu další etapy chodníku, stavbu
autobusových nástupišť, podporu turismu a
prezentace obce (např. vybudování stezek), realizaci
opatření k zadržování vody v krajině, no a
samozřejmě řešení středu naší obce.
Naplnění těchto záměrů bude již na novém vedení
obce. Tímto Vás ještě jednou vyzýváme k účasti ve
volbách do obecního zastupitelstva. Svým hlasováním
můžete ovlivnit složení zastupitelstva a vedení obce.

Podél chodníku jsme vyseli pruh lučního kvítí.

Za obecní úřad v Janově Dole Vám přejeme příjemné
pozdně letní dny.

USKUTEČNĚNÉ SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ
A SPORTOVNÍ AKCE V ROCE 2022
V roce 2022 jsme již bez pandemických omezení
mohli uspořádat následující akce pro naše občany a
návštěvníky z okolních obcí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jiří Kořínek, místostarosta

19.3. - Turnaj v ping pongu
30.4. - Pálení čarodějnic a stavění májky
7.5. - Obecní výlet na Křížovou cestu v Kotli
27.5. - Oslava dne dětí
25.6. - Svatojánská pouť
5.8. - Letní promítání ve sportovním areálu
13.8. - Turnaj v nohejbalu
27.8. - Slavnostní otevření hasičské zbrojnice
a oslava 30 let samostatnosti obce
2.9. – Rozloučení s prázdninami

V roce 2022 nás pak bude ještě čekat přivítání
adventu spojené s divadelním představením pro děti
a s návštěvou čerta, anděla a Mikuláše. Termín bude
včas upřesněn.
Budeme se těšit na společná setkání na budoucích
akcích!
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Jan Mašek, starosta

