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Obèasník pro obyvatele a hosty Janské a Rab�tejnského údolí

Okénko starosty

Vá�ení spoluobèané... Po del�ím èase opìt dr�íte v rukách Janský
zpravodaj. V �ivé pamìti máme v�ichni èervnovou i srpnovou povodeò,
které opìt zmìnily tváø obce i na�e uva�ování. A� na výjimky od té doby
asi v�ichni za de�tì hlídáme hladiny tokù, pozornì sledujeme pøedpo-
vìï poèasí nebo meteoradar. �kody na majetku obce, obèanù i podni-
katelských subjektù jdou do desítek milionù korun. Zní to stra�idelnì,
ale podle meteorologù a hydrologù si asi  budeme muset zvyknout.
Povodnì byly a budou - o tom se mù�eme pouèit u na�ich pøedkù.
Nemìli bychom zatracovat jejich znalosti a zku�enosti. Zcela jistì bu-
deme muset pøehodnotit i ochranu pøírody v kontextu ochrany lidí
a majetku. Není tøeba mo�né kvùli nìkolika stromùm, cenným v rezer-
vaci - ale úplnì zbyteèným uprostøed potoka v centru obce, nìkolikrát
do roka opravovat za desetitisíce napøíklad
autobusovou zastávku. Pøíkladù nesmyslné
�ochrany� pøírody  vidíme ve svém okolí i nì-
kolik týdnù po povodni dost a dost.

Rád bych podìkoval profesionálním hasièùm Hasièského záchran-
ného sboru, jednotkám SDH (dobrovolným hasièùm), Aktivním zálo-
hám AÈR, dobrovolníkùm, Policii ÈR i desítkám nejmenovaných za
aktivní pomoc pøi likvidaci následkù povodní a rovnì� mnoha dárcùm,
a� ji� se jednalo o materiální èi finanèní pomoc. Je velmi pozitivní
a krásné pocítit solidaritu tisícù neznámých lidí, kteøí se rozhodli po-
moci formou veøejné sbírky, vybíráním finanèních prostøedkù ve svém
zamìstnání nebo uvolnìním pomoci z veøejných rozpoètù. V na�em
pøípadì se jednalo o nìkolik desítek mìst a obcí, Královéhradecký kraj,
poslanecký klub ÈSSD Senátu, V�eobecnou zdravotní poji��ovnu,
mìstské èásti hl. mìsta Prahy a v neposlední øadì i obyèejné obèany,
kteøí prostì obìtovali èást svých pøíjmù na pomoc na�í obci. Bude
vypracován soupis dárcù, do kterého  bude mo�no nahlédnout. Podì-
kování nále�í i pracovníkùm Odboru krizového øízení Krajského úøa-
du Ústeckého kraje, za zaji�tìní materiální pomoci a rovnì� pracovníkùm
Krizového øízení Magistrátu mìsta Dìèína za logistickou a metodickou
podporu pøi øe�ení neobvyklých problémù a koordinaci pomoci slo�ek
integrovaného záchranného systému.

Pravdìpodobnì neèekáte, �e bych mìl nebo chtìl dìkovat pracov-
níkùm Povodí Ohøe s.p.  Ale ano - odvedli veliký kus práce, reagovali
pru�nì, operativnì, mù�ete je vidìt dodnes v obci pracovat a za�itý
názor, �e za povodnì nesou zodpovìdnost hlavnì oni je mylný. Vìt�inu
problémù se stromy, náplavami a úpravami koryta zpùsobuje støet se
zákony na ochranu pøírody a desetiletí zanedbávaná údr�ba koryt vod-
ních tokù. Po srpnové povodni mù�eme velice názornì demonstrovat,
kam a� sahaly bøehy tokù za na�ich pøedkù a jak se je marnì sna�íme
�nacpat� øeky do prostoru mnohdy ménì ne� polovièního. Nemù�eme
se ov�em potom divit, �e se nám �odvdìèí� nièením i v místech, kde to
být nemusí.  Ale dost u� povodní...

Èekají nás volby do zastupitelstva obce, ve kterých rozhodneme,
kdo na�i obec bude vést a zastupovat v pøí�tích ètyøech letech. Volby
jsou základním kamenem na�í støedoevropské demokracie, jednou z
mo�ností, jak mù�e obèan vyjádøit svoji vùli a názor. Nemìli bychom je

proto brát na lehkou váhu a s vìdomím zodpovìdnosti za vlastní bu-
doucnost dát svùj hlas nejschopnìj�ím a nejlep�ím. Mojí osoby se
volby do zastupitelstva obce dotýkají pouze jako volièe, proto�e jsem se
z osobních dùvodù rozhodl nekandidovat do zastupitelstva obce. Chtìl
jsem podìkovat za dùvìru, se kterou mi byla funkce starosty pøed
ètyømi roky svìøena a vyjádøit pøesvìdèení, �e jsem ji nezklamal. Dou-
fám, �e to není jen mé pøesvìdèení a �e na�i obèané oceòují napøíklad,
�e hospodaøení obce bylo vyrovnané a dokonce ziskové, u�etøili jsme za
ètyøi roky cca. 250 tisíc korun bez následkù na chod obce. Podaøilo se
nám vybudovat novou zastávku u kovovýroby, zpevnit obecní parkovi�-
tì, veøejné i soukromé cesty, opravit a vyasfaltovat cesty k bytovkám,
zbudovat dìtský koutek a stánek na obecním høi�ti. Jako samozøej-

most ji� v obci funguje veøejný internet, pra-
videlné zájezdy do divadel nebo na vánoèní
trhy. Systém sociálních pùjèek osvìdèil svoji
potøebnost právì za povodní. Obnovili jsme

a na úplnì novou úroveò pozvedli Janské vajíèko. Z budovy Obecního
úøadu se stalo místo pro setkávání obèanù a� ji� se jedná o obecní
zábavy, soukromé oslavy, nebo tøeba obecní zabíjaèku. V budovì úøadu
sídlí �ikovná kadeønice, kterou nám závidí i okolní obce. To v�e mù�e
existovat jen díky otevøenosti a vzájemné dùvìøe, která tu pøed ètyømi
roky citelnì chybìla. Zcela jistì se nám vyplatilo odbourat konfrontaè-
ní styl minulosti a spolupracovat s podnikatelskými subjekty v obci,
zejména firmou Proagro a.s., Novapack s.r.o. a dal�ími. Osobnì jsem
�vyboxoval� na krajském úøadì peníze pro obèany a obce posti�ené
èervnovou povodní a v souèasné dobì to vypadá, �e se mi podaøilo
sehnat i peníze v objemu cca. 11 - 13 mil. Kè na opravy mostù
a komunikací po�kozených povodnìmi. Pochválit se musíme sami,
proto�e nikdo jiný to za nás neudìlá.

Jsou samozøejmì i vìci, které se nepodaøily. Vodovod v horní èásti
obce, napøíklad... Projekt a stavební povolení máme, bohu�el i díky
povodním se ponìkud mìní priority dotaèních titulù a na vodovod
jako takový, prostì v dotacích peníze zatím nejsou. Adrenalin park se
po zhruba dvouleté agónii firma New day rozhodla radìji strhnout, ne�
by do nìj dále investovala a ani na podmínky pro jeho dal�í provozování
spojené napøíklad s prodejem pozemkù jsme pøistoupit nechtìli. Sbìr-
ný dvùr k radosti nìkterých obèanù není - projekt, který mìl být ze sta
procent dotován EU stornoval krajský úøad a my nemáme volných
nìkolik set tisíc na takovou investici.

Obecnì mám ale za to, �e minulé funkèní období zastupitelstva
obce, bylo obdobím rozvoje a celkovì pozitivních projektù. Domnívám
se, �e do�lo k pozvednutí úrovnì na�í obce a zlep�ení jejího obrazu v
rámci kraje i blízkého okolí. A to je jistì vìcí, pro kterou mi stálo za to
pro vás pracovat.

Jako starosta se s vámi, spoluobèany, louèím, pøeji vám hodnì
pozitivního v osobním i pracovním �ivotì a v neposlední øadì i ��ast-
nou ruku ve volbách do zastupitelstva obce.

Petr Kubi�ta starosta obce

SKVĚLÉ NABÍDKY
POČÍTAČŮ, NOTEBOOKŮ,
GPS, TISKÁREN NAJDETE

NA NAŠEM E-SHOPU:

www.2hheran.cz

Teplická 27, 405 02 Děčín 4
tel.: 412 530 968

e-mail: obchod@2hheran.cz

Jubilea
V leto�ním roce oslavili svá jubilea

Josef Holub ................................ 77 let
Kamila Holubová ..................... 73 let
Helena Vecková ........................ 82 let

Narození
Dne 17. bøezna 2010 se narodila dcera Kristýnka

Libu�i Baronové a Alexandru Strakovi

dne 2. èervna 2010 se narodil syn Matìj
man�elùm Gerhátovým

dne 30. èervence se narodil syn Miroslav
man�elùm Bìhalovým

Info z úřadu
Splatnost poplatku za odpad uplynula 15. 9. 2010 - žádáme všechny,
kdo ještě nezaplatili, ať tak učiní co nejdříve.
Svoz nebezpečného odpadu proběhne 23. 10. 2010 na obvyklých
místech, podrobnosti obdržíte v letáčku.

Znovu připomínáme, že pokud máte drobný elektroodpad, např.
vybité baterie, malé spotřebiče(mixér, mobil apod.) je možnost ho
odevzdat na úřadě do tzv. zelené popelnice, odkud je tento odpad
likvidován ekologicky.

Úmrtí
Dne 13. záøí 2010 nás opustil

ve vìku nedo�itých 52 let
pan Jiøí Hron

Volby do Zastupitelstva obce Janská

Volby se konají - pátek 15.10.2010 od 1400 do 2200 hodin a v sobotu 16.10.2010 od 800 do 1400 hodin v 1.patře Obecního úřadu.
Volební komise bude objíždět občany s přenosnou volební urnou. Může jet jen k tomu, kdo se přihlásí. Proto prosíme občany, kterým
chůze do schodů činí potíže, ať se klidně již teď hlásí na tel.: 412 582 325, 774 439 077.

Czech POINT
Znovu upozorňujeme, že i na OU Janská můžete vyžít služeb Czech
POINTU bez fronty na počkání

a kolik Vás to bude stát?

ověření podpisu .................................................................. 30,- Kč
ověření listiny ...................................................................... 30,- Kč
výpis u rejstříku trestů ........................................................ 50,- Kč
bodové hodnocení řidiče .................................................. 100,- Kč
výpis z katastru - připravujeme

INFOKANÁL  -  SMS
Máte zájem dostávat  informace o aktuálním dění v obci přímo do
Vašeho mobilního telefonu a to krátkou zprávou SMS? Stačí jen
nahlásit Vaše telefonní číslo na obecním úřadě. Zasíláme informace
tipu: kdy se koná zasedání zastupitelstva, pozvánky na různé akce,
ale nejdůležitější je jeho využití při varování např. při blížící se
povodni nebo jiných živelných pohrom.
Upozornění - infokanál sms je ZDARMA!

Povodeň 7.8. 2010
III. stupeň povodňové aktivity byl vyhlášen 7. 8. 2010 v 1108 hodin a téhož
dne i hejtmankou Ústeckého kraje - stav nebezpečí. Následky a škody
z této povodně jsou ještě větší než z červnové letošního roku a z roku
minulého. Na několika místech je poškozena komunikace, mostky,
Rabštejnské údolí je neprůjezdné. Část obce byla na několik dní z důvodu
pádu sloupů vysokého napětí bez el. proudu, třetina obyvatel bez pitné
vody, byl narušen vodovodní řad. U dvou domů voda odplavila břeh až
k základům, 15 domů bylo vytopených, velké škody vznikly na pozemcích
a zahradách. Celkové škody jsou vyčísleny na 20 milionů Kč. Humanitární
a materiální pomoc fungovala okamžitě, odpoledne toho dne se zprůjezdnily
komunikace a odstraňovaly popadané stromy. Další dny se uklízelo a
uklízelo a lidé zjišťovali co vše jim voda odnesla. Škody jsou značné
a obnova a návrat do normálu bude ještě nějaký čas trvat. Děkujeme
všem, kteří se do odstraňování povodňových škod zapojili a  také všem,
kteří nám přispěli materiální či finanční pomocí.

Seznam dárců a sponzorů, kteří věnovali naší obci
materiální, humanitární a finanční pomoc po povodni.

Všem srdečně děkujeme.
Město Březnice, okres Příbram
Ski Polevsko
Arigma Žatec, s.r.o.
Klub Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst  Chodov
paní Zdeňka Kováčová, Česká Kamenice
paní Kabelková Marie, Židlochovice
Obec Moldava
Město Třebenice, okres Litoměřice
Obec Přestavlky, okres Přerov
Obec Hořešovice
Občanské sdružení Vzdušné lázně Janov
paní Vlasta Čapková, Kunratice
Obec Žalhostice
Obec Markvartice, okres Děčín
Město Štětí
Královéhradecký kraj
Senátorský klub ČSSD PČR Praha
Městská část Praha – Čakovice
pan Jiří Balák
Městský úřad Hrob, okres Teplice
Všeobecná zdravotní pojišťovna
MUDr.Pavel Minich, Gynekologická ordinace, Benešov nad Ploučnicí
Dům dětí a mládeže Praha
Město Prostějov
Národní siť MAS ČR
pan Tomáš Pytlík
Obec Rajnochovice
Obec Kozly
Obec Janov, okres Děčín
pan Michael Slavíček
dobrovolní hasiči
vojáci v záloze
PVZ OSTOK-Triola Horní Jiřetín



Poohlédnutí za Janským vajíčkem.
Letos to byl ji� VI. roèník této oblíbené a vyhledávané show a kdo byl potvrdí, �e vydaøený. Poèasí nám tak jako ka�dý
rok pøálo a odhadem se zde se�lo asi 1500 náv�tìvníkù, na které èekala spousta soutì�í a atrakcí. Mimo tradièního
dostihu slepic vzpomenu ty nejzajímavìj�í, jako jízda na ètyøkolkách, které poskytl p. Hanzel. Jezdilo se na okruhu
pøímo v areálu, ale nejvìt�í tlaèenice byla  ve frontì na speciální dlouhou ètyøkolku takzvaného Jezevce, na kterou se
naskládalo a� devìt jízdychtivých èekatelù. A� hodinu vydr�ely dìti stát ve frontì na malování na tìlo, a kdy� hasièi
nafoukali oblíbenou obrovskou horu pìny, malùvky na tváøièkách ratolestí se roztekly. Tím zábava ale nekonèila. Kdo
si nezahrál PC hru u stánku firmy 2H-Heran Jan, tak ale urèitì nepøehlédl monstrózní skákací loï, která pasa�éry
uspokojovala po celé odpoledne. Jízdu  na koních mohli zkusit dìti i dospìlí nebo shlédnout perfektnì pøipravené
vystoupení, podìkování patøí Simonu Milerovi. Letos jsme také poprvé uspoøádali zápasy v bahnì a byla to zále�itost
pouze pro �eny. Hlavní cenou pro vítìzku byl mobilní telefon, co� byla velká motivace a o zápasnice nebyla nouze. Zápas
samotný mìl mnoho divákù a fanou�kù, postupnì vyøazovacím zpùsobem zùstaly dvì nejzdatnìj�í a vítìzkou se
nakonec stala sleèna z Dobrné. Ceny se také rozdávaly i v jiných soutì�ích, jako tradiènì v pojídání vajec, ale nejhodnotìj�í
ceny èekaly na náv�tìvníky jak jinak ne� pøi losování vstupenek. Hlavní cenu opìt dodala firma Novapack a byla to
krbová kamna v hodnotì deseti tisíc.
Dal�í novinkou leto�ního roèníku bylo vystoupení rockové kapely, na podiu se pøedvedla pra�ská formace Airfare.
Pro nìkoho, i pro mne to byl skvìlý zá�itek jako na rockovém koncertì, nebo� ozvuèení bylo dostateèné a rockový
rytmus mi dobøe lezl pod kù�i. Jiní by radìji dechovku a souhlasím s názorem, �e na takovéto zábavné odpoledne by se hodila jiná skupina. A taky �e
byla!!! Nejvíc posluchaèù, divákù a fanynek si získala místní chlapecká skupina Tuneltic, která roztanèila a rozezpívala celý dav. Veèer pro poslech a k
tanci hrála je�tì �ivá kapela a zábava konèila v noèních hodinách.
Janské vajíèko se myslím opìt povedlo a velké dík patøí v�em, kdo se na pøípravì a prùbìhu nároèného odpoledne podíleli. Dìkujeme také v�em
sponzorùm za ceny do soutì�í a dal�í materiální pomoc.

Karel Hunèovský organizátor akce

DVD z Janského vajíčka Vám věnujeme na obecním úřadě

Představuje se vám Sdružení nezávislých kandidátů Budoucnost, které jako jediné v historii voleb do našeho
zastupitelstva letos kandiduje. Členové: Karel Hunčovský, Oldřich Kubec, Josef Novák, Alexandr Straka, František
Hanzel, František Levý, Martin Fořt a náhradníkem je Tomáš Běhal.
Dá se říci, že se politická scéna v naší obci zklidnila, třenice ustaly a je sestaven ideální tým lidí ochotných a schopných samostatnost naší
obce udržet. Věříme, že budete v následujících čtyřech letech s naší prací spokojeni. Naší snahou bude, pokud nás zvolíte, všechny naše
plány naplnit a také věcně a k vaší spokojenosti reagovat na vaše požadavky a potřeby vás občanů.

Volební program
V našem volebním programu, resp. v našich plánech co bychom rádi udělali v nastávajícím čtyřletém volebním období navazujeme na
předešlý program našeho sdružení, které v jádru zůstává ve stejném obsazení.

Územní plán
Územní plán je v poslední fázy dokončení a odhadujeme, že koncem letošního roku bude dopracován a schválen. Pak už nebude tak
složité vyběhávat stavební povolení, neboť tento zcela jasně definuje oblasti a pozemky pro výstavbu ať už RD nebo nějaké provozovny.

Přípojka vody - horní část obce
I zde se schyluje do finále a věříme, že toto nejsou plané sliby. Projekt je hotov a do konce roku bude i stavební povolení. Počítáme,
že na jaře pitná voda v horní části obce už poteče.

Veřejné osvětlení
Mimo běžné údržby a rekonstrukce některých sloupů veřejného osvětlení jako se dělala u dolních bytovek, chceme protáhnout trasu na
hřiště a pokračovat až k domku Levých.

Budova obecního úřadu
Čeká nás vyřešit propadlou vrchní desku septiku a to pravděpodobně zbudování nové čističky odpadních vod. Dále chceme dokončit
myšlenku o využití půdních prostor na multifunkční místnost, která může sloužit jako turistická noclehárna nebo školící místnost či malý
kinosál.

Budovy v Rabštejně a pozemky
Budovy a pozemky zde mají své uživatele - budoucí vlastníky. Koncem tohoto roku právě vyprší desetiletá podmínka o převodu na jiného
vlastníka než byla doposud obec. S tím souvisí i doplatky za tyto objekty a celková částka se vyšplhá až k 1 mil. korun.

Sportovní areál - hřiště
Svoji polohou a rozlohou je tato plocha ideální pro různorodé aktivity, které se zde pořádají, ale potenciál jejího využití je daleko vyšší.
K tomu však je zapotřebí odpovídající zázemí. Tím máme na mysli především sociální zařízení, víceúčelovou stavbu. ve které by byla
restaurace, šatny a třeba i podium pro živá vystoupení. Návrhy na využití plochy jako třeba caravancamping, hřiště s umělou trávou či
pořádání soutěží ve stylu Ninjafaktor jsou sice cíle s laťkou hodně vysoko, ale nikoli nesplnitelné. I zde se budeme snažit využít
především dotace a tento prostor dál upravovat a rozšiřovat.

Povodně, jejich důsledky a následky
Jako jedna z priorit činností budoucího zastupitelstva bude vypracovat celkovou strategii protipovodňových opatření. Dohlížet
na pravidelné čištění všech toků v naší obci, vykácení vzrostlých stromů v korytech, opravy a výstavba nových opěrných zdí podél toků.
Na výstavbu nových mostků na Bystřičce a Kamenici a opravu poškozených komunikací využít dotace i za podmínky 10 % podílu obce.

Sociální program
Dál pokračovat v sociálním programu a pomáhat strarším občanům i sociálně slabým v zajišťování běžných lidských potřeb. Nákupy,
odvoz k lékaři, dřevo na zimu či složení uhlí.

František Hanzel

Karel Hunčovský

Tomáš BěhalMartin Fořt

Oldřich Kubec Josef Novák Alexandr Straka

František Levý


