
Maličkosti? Možná rozhodují! 
 

Statistické ročenky zcela jistě nepředstavují „žánr“ těšící se masovému zájmu čtenářů. Vlastně se ani číst nedají. Pustit se do 

studia čísel a grafů v čím dál vzácnějších volných chvílích, to chce buď nadšení, nebo sebezapření či povinnost. Chápu, že 

například představa zajímavě stráveného sklonku dne je pro většinu z nás spojena s poněkud jiným scénářem než tím, který 

od člověka žádá soustředěný vnitřní monolog nad nekonečnými excelovskými tabulkami.  

Nedávné přemítání nad loňskou statistickou žní, tedy několika mými oblíbenými kapitolkami (území a podnebí, životní 

prostředí, obyvatelstvo a školství) jsem si propojil s nepatrnou událostí, letmo zachycenou ilustrací současné situace 

v Janských Lázních.  

Příběh se stal asi takto: občan xy vyrazil na městský úřad vyřídit jakousi úřední povinnost. Při té příležitosti vznesl dotaz, zda 

před třemi měsíci vydaná publikace o historii Janských Lázní (pozn. na městském úřadě je k mání za 390 Kč, v Trutnově na 

náměstí je nabízena podstatně dráž) byla také darována naší základní a mateřské škole. Překvapen odpovědí ve smyslu, že 

kniha je drahá a k dětem se tudíž touto cestou nedostala, reagoval koupí knihy a žádostí, aby byla jako dar poskytnuta škole. 

Mnozí si teď řeknou, taková maličkost, no a co?  

 

Na rozdíl od hlav otevřených v tzv. vedení města si dotyčný uvědomuje, že stojí za to pokoušet se navzdory mnoha 

negativním tendencím budovat pocit sounáležitosti, pevný vztah obyvatel k jejich domovu od útlého věku i za cenu nějaké té 

koruny. Nejen v Janských Lázních je to úkol nanejvýš obtížný, o čemž svědčí dlouhodobý trend úbytku obyvatelstva se všemi 

„lidskými“ ztrátami, které za poklesem statistických hodnot stojí. 

Až nám v matrice zůstanou jen staří lidé, pár obdivovatelů nádherné krkonošské přírody a několik omezenců, jejichž životní 

obzor začíná i končí zasněženým svahem, bude přerod dosud životaschopného městečka v bezduchou kulisu zimních 

radovánek u konce.  

Byla by to škoda – potenciál města jako kvalitního místa k životu určitě není vyčerpán. To se však nesmíme spokojit s pláčem 

nad úbytkem peněz a naopak se zamyslet nad nedostatkem snad ještě vážnějším, nedostatkem myšlenek, osobního nasazení 

a systematické práce. 

Nebylo by podle mne od věci začít třeba společnou veřejnou debatou nad obsahem dokumentu, jehož neexistence snad 

nejlépe charakterizuje myšlenkovou nouzi současného pana starosty a jeho týmu – nad Plánem rozvoje města Janské Lázně.  

 

 

Pokud nevíme, kam chceme dojít, těžko tam náhodným blouděním dorazíme a sotva k takové cestě přesvědčíme ostatní. 

 

 

 

 

(prohlédněte si několik grafů zachycujících vývoj obyvatelstva v JL a nejbližším okolí) 

http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/0001-12
http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/0001-12
http://www.jirifranc.estranky.cz/fotoalbum/akce/krest-publikace-o-historii-janskych-lazni-2012-12/
http://www.janske-lazne.cz/cs/mestsky-urad/organy-mesta/zastupitelstvo-mesta/
http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/4D002140BC/$File/52136412.pdf
http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/4D002140BC/$File/52136412.pdf


  

 



 

 



 

 



 

 



 

 


