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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

První veřejné zasedání v roce 2018 se konalo v pondělí 26. února. Úplné znění všech přijatých usnesení najdete jako 
vždy na www.janovice.cz. 
V souladu se zákonem o obcích vzalo zastupitelstvo na vědomí zprávy o kontrolách usnesení, o vydaných rozhodnu-
tích starosty a o rozpočtových opatřeních. 
Dále zastupitelstvo projednalo žádost pana Václava Šperla o prodej části pozemkové parcely v k.ú. Janovice nad 
Úhlavou (v části Starý Dvůr). Vzhledem k tomu, že se jedná o neudržovaný a pro město nepotřebný pozemek, prodej 
byl schválen. 
Zastupitelstvo projednalo také žádost o prodej pozemku pod příjezdovou cestou k rohozenskému letišti, kterou podalo 
místní Jednotné zemědělské družstvo. Rozhodnutí v této věci bylo odloženo na další veřejné zasedání, protože město 
chce ještě před případným prodejem jednat s družstvem o směně pozemků. 
Zastupitelstvo schválilo věcné břemeno ve prospěch spol. ČEZ Distribuce - jedná se o vybudování přípojky elektřiny 
do objektu bývalého lihovaru. Přípojka bude sloužit pro případně budoucí využití areálu. 
Zastupitelstvo také vzalo na vědomí zprávu o bezpečnosti a kriminalitě za rok 2017, kterou každoročně předkládá 
městu Policie ČR. Celé znění této zprávy najdete na webových stránkách města. 
Dále bylo zastupitelstvo informováno o těchto záležitostech: 
►Výstavba nového závodu spol. NOVARES (bývalé OLHO a Key Plastic), kde byly zahájeny zemní práce. Investor 
předběžně neprojednal s městem žádné podrobnosti a město má závažné výhrady zejména k navrhovanému nárůstu 
dopravy. Zastupitelstvo pověřilo starostu města, aby v této věci jednal se spol. NOVARES. 

► Zavážení rybníka na Veselí a terénní úpravy (viz článek na str. 2) 

► Termíny dokončení projektových dokumentací dvou největších stavebních akcí v letošním roce - rekonstrukce kou-
paliště a rekonstrukce návsi v obci Spůle. Pokud nenastanou žádné komplikace, dokončení projektu rekonstrukce 
koupaliště je plánováno do konce března a dokončení projektu rekonstrukce návsi ve Spůli v průběhu dubna.  

► Úpravy po kácení stromů kolem hřbitova. V současné době jsou vytrhány všechny pařezy a provedeny hrubé te-
rénní úpravy. Po dohodě se zahradníky proběhne zavezení novou zeminou a v další etapě nová výsadba. 

► Nová dohoda se službou COALEX. Od 1. února vykonává bezpeč-
nostní služba COALEX ve dnech školního vyučování v době od 7.15 
do 8.00 hodin dozor na dvou nejfrekventovanějších přechodech pro 
chodce na hlavní silnici Klatovy - Nýrsko (u Kulaté báby a u hasičské zbrojnice). 

PODĚKOVÁNÍ  

V sobotu 24. února proběhly v 

Janovicích nad Úhlavou tra-

diční vepřové hody. I přesto, že 

protivníkem byly mrazivé a 

větrné počasí i zápas českých 

hokejistů o bronz na olympiá-

dě, navštívilo akci obrovské 

množství návštěvníků. Ti se 

střídali po celý den, nakupova-

li, jedli, pili a bavili se připra-

venými vystoupeními. Před-

vedli se kejklíři, ale asi nejvíc 

zaujala diváky show ŽELEZ-

NÉHO ZEKONA a biker  

TOMÁŠ „ŽORŽO“ EIBL. 

Největší poděkování patří ja-

novickým hasičům, kteří celo-

denní akci organizačně zajisti-

li, Janu Mikulášovi, Josefu 

Kotlanovi a Pavlu Froulíkovi, 

kteří se postarali o výrobu tep-

lých zabijačkových specialit, 

Olze Kováříkové, která za měs-

to zajistila organizaci vystou-

pení a kapely, a také Zeměděl-

skému obchodnímu družstvu 

Mrákov, které dodalo chutné 

jitrnice, jelita a tlačenky.  

A nakonec dík vám všem, kteří 

jste přišli a nenechali jste v 

tom pořadatele samotné. DÍ-
KY!  

Michal Linhart, starosta  

Mrazy v minulých dnech dokázaly pokrýt ledem i řeku Jelenku. 

Termín dalšího veřejného zasedání: 
pondělí 23. dubna 2018 

NEZAPOMEŇTE NA POPLATKY 

Připomínáme všem občanům, že splatnost místních poplatků (za psy a za odpad) je do konce března. Poplatky může-
te uhradit převodem na účet nebo v pokladně městského úřadu, kde je možno platit hotově nebo kartou. 

Pokud jste někde ztratili výzvu k platbě s veškerými údaji nebo jste tuto výzvu neobdrželi, domluvte veškeré podrob-
nosti s paní Dagmar Miklarovou (tel. 376 373 003, e-mail: ucetni2@janovice.cz, osobně v kanceláři č. 8 městského 
úřadu). 



PROČ ZMIZEL RYBNÍK NA VESELÍ 

Veselský rybník! Kde je? Proč už tam není? 

K rozhodnutí zrušit veselský rybník, který podle všech dostupných oficiálních doku-
mentů nikdy rybníkem nebyl (to znamená, že 
nikde nelze dohledat rozhodnutí o existenci 
rybníka), došlo především z důvodu záplav, 
které se v posledních letech často objevují na 
Spůlském potoce. Při každém přívalovém 
dešti přinesl Spůlský potok do „rybníka“ vel-
ké množství bahna, které se zde usazovalo.  

Každé čištění by pak bylo velmi finančně ná-
ročné, nehledě k tomu, že bychom z městské-
ho rozpočtu utráceli peníze za údržbu cizího 

majetku. Pozemky, na kterých se bývalý 
„rybník“ nacházel, jsou ve vlastnictví Čes-
ké republiky a jsou ve správě Povodí Vlta-
vy.  

Proto bylo rozhodnuto prostor zavézt a 
zachovat koryto Spůlského potoka vylože-
né lomovým kamenem. V současné době je 
hotové koryto a hrubé zemní práce. Po-
kračovat se bude, až to dovolí počasí. Plo-
chy budou urovnány, osety trávou a bu-
dou vysazeny stromy, případně další ze-

leň. Dále bude natřeno zábradlí a podél silnice umístěny patníky. 

Součástí celé akce bude také úprava okolí restaurované sochy sv. Jana Nepomucké-
ho, kde by mělo vzniknout příjemné odpočinkové místo. 

RUBRIKA „ČASTO SE PTÁTE“ 

Dnešní otázka:  

Jak je to vlastně s bistrem u koupaliště? 

Odpověď: 

Bistro u koupaliště (nebytové prostory a 
venkovní prostory) byly od 1.1.2017 pro-
najaty na základě nájemní smlouvy.  

Dne 1.2.2018 Město Janovice nad Úhla-
vou jako pronajímatel odstoupilo v soula-
du s příslušnými ustanoveními od výše 
uvedené smlouvy. Dnem doručení tohoto 
odstoupení nájemci skončil nájem. Důvo-
dem odstoupení od smlouvy bylo neplacení nájemného a záloh na dodá-
vané služby ze strany nájemce - nebylo zaplaceno nájemné a zálohy za 
měsíce říjen, listopad, prosinec 2017 a leden 2018. Dlužná částka byla 
bývalým nájemcem uhrazena v průběhu února 2018. 

A co dál? 

Dne 23.2.2018 byla městu doručena žádost nového zájemce o pronájem, 
která byla v souladu s § 39, odst. 1) zákona o obcích zveřejněna formou 
veřejné vyhlášky po dobu patnácti dnů na úřední desce města. V době 
zveřejnění byla zatím k datu 28.2.2018 doručena ještě jedna žádost pro-
nájem.  

Po uplynutí zákonné lhůty na zveřejnění bude podle § 102, odst. 2, 
písm. m) zákona o obcích rozhodnuto o nájemci a v případě, že se obě 
strany, tedy město jako pronajímatel a nový nájemce, dohodnou na 
všech podmínkách, bude podepsána nová nájemní smlouva. 

RALLYE ŠUMAVA 2018 

Vážení příznivci motoristického sportu, ale i všichni, kterých se následující 
informace budou týkat! 

Ve dnech 20. a 21. dubna 2018 se uskuteční 53. Rallye Šumava Klatovy a 
27. Historic Vltava Rallye. Jistě všichni víte, že Janovice nad Úhlavou se 
staly po Klatovech druhým velmi důležitým místem celé soutěže. Je zde (v 
bývalých kasárnách) umístěna servisní zóna, ředitelství a veškeré zázemí 
pro pořadatele i závodníky. V okolí Janovic se pak konají rychlostní zkouš-
ky. V letošním roce plánuje Pošumavský automotoklub Klatovy, který je 
hlavním pořadatelem, dvě rychlostní zkoušky, jejichž část povede po 
cestách ve správním obvodu města.  

První je tzv. „Shakedown“, testovací rychlostní zkouška, která by podle in-
formací pořadatelů měla proběhnout v pátek 20.4. v době od 9.30 do 14.00 
hodin po silnicích mezi Janovicemi nad Úhlavou a obcí Vacovy. 

Vzhledem k tomu, že souhlas ke konání rallye daly kromě zastupitelů měs-
ta Janovice nad Úhlavou i zastupitelstva obcí Klenová, Javor a Strážov, po-
vede jedna z rychlostních zkoušek s největší pravděpodobností z obce Hvíz-
dalka přes silnici III/192 (Janovice - Strážov) kolem Harantu do bývalého 
vojenského prostoru a dále přes obce Klenová a 
Javor do Strážova.  

Veškeré podrobnosti o konaných rychlostních 
zkouškách a s tím souvisejícími krátkodobými 
omezeními v dopravě dodá pořadatel závodu.  

Jménem města i pořadatelů zveme všechny, kte-
ří mají automobilové závody rádi, aby si je přišli užít, a zároveň doufáme, že 
ti, kteří tomuto sportu nefandí, to vydrží a děkujeme jim za pochopení a 
shovívavost s hlučnými závodními auty a diváky. 

POZOR NA KÁCENÍ STROMŮ 

Upozorňujeme všechny občany, že v okolí městského parku 
za koupalištěm probíhá průběžně kácení usychajících a ne-
mocných stromů. 

Prosíme, buďte při svých procházkách opatrní a upozorněte 
především své děti. 

Děkujeme!!! 

PLZEŇSKÁ KARTA 

Co je Plzeňská karta a proč ji využívat? 

Plzeňská karta je čipová karta, která slouží jako nosič časové-
ho předplatného jízdného v rámci Integrované dopravy Plzeň-
ska (IDP). Dále může sloužit jako elektronická peněženka k 
platbě jednotlivého jízdného ve vozidlech veřejné linkové do-
pravy a městské dopravy v Plzni. 

Kde je nejbližší místo na podání žádosti o Plzeňskou 
kartu? 

Informační centrum Klatovy, Vídeňská 66,. 
Provozní doba pondělí - pátek od 9.00 do 17.00 hodin. 
Tel.: +420 376 347 240  

Co je nutné k získání Plzeňské karty? 

 vyplněná Žádost o vydání Plzeňské karty 
 podepsané Podmínky pro vydávání a používání Plzeňské 

karty 
 občanský průkaz (za nezletilé děti musí žádost podat a 

kartu vyzvednout rodič nebo jiný zákonný zástupce) 
 průkazová fotografie v originálu o rozměrech 35 x 45 mm 

(možnost pořízení fota na místě za poplatek dle ceníku) 
 případně doklad o nároku na slevu (např. průkaz ZTP, 

ZTP/P, žákovský průkaz, potvrzení o studiu apod.) 
 zaplacení manipulačního poplatku dle aktuálního ceníku 
 

Více informací na webových stránkách  
spol. POVED s.r.o.: 

http://www.poved.cz/cz/plzenska-karta/ 

OPRAVA SILNICE KLATOVY - NÝRSKO 

Dobrá i horší zpráva.  

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje plánuje na rok 2018 opravu další části silnice 
Klatovy - Nýrsko. To je ta dobrá zpráva. 

A jaká je ta horší? Bude opraven pouze úsek cca 3 km dlouhý a to k odbočce na Týnec. 

Ale buďme rádi aspoň za to a doufejme, že se v roce 2019 bude pokračovat. Snad se již 
brzy dočkáme  kvalitního povrchu nejen na cestě do Klatov, ale i na cestě do Nýrska. 
A také, že se dočkáme okružní křižovatky na odbočce na Strážov a odbočovacího pru-
hu k vjezdu do firmy NOVARES (bývalé Olho Technik a pak Key Plastics). 



VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

Město Janovice nad Úhlavou je dlouhodobě odpůrcem tzv. 
„obchodování s chudobou“, tedy vznikem vyloučených lokalit, 
kde soukromí majitelé ubytovacích objektů shromažďují lidi, 
kteří se do těchto míst sestěhovávají proto, že je jim zde vyplá-
cen doplatek na bydlení. Vznikají tak doslova ghetta 
s převahou těžko přizpůsobivých občanů, jejichž existence s se-
bou přináší pro obce velké problémy – narušování veřejného 
pořádku, které obtěžuje ostatní občany, a vyšší kriminalitu. 
Obce, které tento stav skutečně nezavinily, musí pak vynaklá-
dat nemalé finanční prostředky na ochranu obyvatel a majetku 
a odstraňování škod. 

Občané Janovic nad Úhlavou mají s těmito problémy nemalé 
zkušenosti, protože zde již léta fungují dvě ubytovny. 

Zastupitelé města iniciovali v roce 2012 petici, kterou tehdy 
podepsalo asi 1300 občanů. Reakce poslanců, senátorů a vlád-
ních činitelů, kam byla petice zaslána, byly tehdy velmi zajíma-
vé. V podstatě jsme se dozvěděli, že se vše děje v souladu se zá-
konem a že pokud máme s ubytovnami problémy, ať si je vyře-
šíme sami. A následně, když náklady na vyplácení dávek neú-
měrně narůstaly, stal se z ubytoven a doplatků na bydlení celo-
státní problém a troufám si říct i předvolební téma. 

Proto jsme přivítali, když se před pár lety objevilo v zákoně o 
pomoci v hmotné nouzi ustanovení, podle kterého se zastupitel-
stva obcí vyjadřovala jednotlivě ke každé žádosti o doplatek na 
bydlení. Toto ustanovení však během krátké doby opět zmizelo.  

V poslední novele zákona byla obcím dána možnost navrhnout 
vydání tzv. opatření obecné povahy, kterým se v obci stanoví 
tzv. „bezdoplatková zóna“, tedy zóna, kde je zvýšená kriminali-
ta, časté narušování veřejného pořádku apod. Osobě, která žá-
dá o ubytování v této oblasti, pak nesmí být vyplacen doplatek 
na bydlení.  

Opatření, které právě nabylo právní moci, se v Janovicích nad 
Úhlavou týká dvou ubytoven – ubytovny čp. 186 u Rozvojové 
zóny a ubytovny čp. 33 na Náměstí. 

Podle dostupných informací jsou Janovice nad Úhlavou první 
obcí Plzeňského kraje, která k tomuto opatření přistoupila. 
Doufejme, že nám to trochu pomůže. 

 BLAHOPŘEJEME! 

Přejeme hodně zdraví a štěstí  
„čerstvě narozeným občánkům“ našeho města: 

 

  Patrik DRAŽKA                 narodil se v prosinci 
  Ema DOBROZENSKÁ  narodila se v lednu  

 

Hodně štěstí, radosti a především zdraví přejeme všem občanům, 

kteří v měsíci lednu a únoru oslavili významné životní výročí: 
 

 Božena JOACHIMSTHALEROVÁ, Spůle                  104 let 
 Alois SEIDL, Janovice nad Úhlavou   98 let  
 Květuše CIHLÁŘOVÁ, Janovice nad Úhlavou 85 let 
 Stanislav VÁCA, Spůle     85 let 
 Matylda VÁCOVÁ, Spůle     85 let 
 Liliana SVOBODOVÁ, Janovice nad Úhlavou 80 let 
 Oldřich ŠVAŘÍČEK, Janovice nad Úhlavou  80 let  
 Emil TAICHMAN, Veselí     75 let 
 Anna CZANNEROVÁ, Janovice nad Úhlavou 75 let 
 Karel ALTMAN, Janovice nad Úhlavou  70 let 
 Anna LEKAVÁ, Janovice nad Úhlavou  70 let 
 Jaroslava KRESLOVÁ, Spůle    70 let 
 Jiřina NĚMEČKOVÁ, Janovice nad Úhlavou 70 let 
 

 

 

3. ŠKOLNÍ PLES 

Dne 2. 3. 2018 se uskutečnil již 3. školní ples Masarykovy základní školy 
v Janovicích nad Úhlavou. Pro děti byl opět připraven velice bohatý program. 
Hned po zahájení vystoupila několikanásobná mistryně ČR a vícemistryně Evro-
py ve twirlingu (druh sportovního tance). Žáci 1. a 9. tříd byli stužkováni a bě-
hem večera se vyhlásili vítězové soutěže „Plesová krajka“. 

Největším překvapením nejen  pro děti bylo vystoupení  kouzelníka,  břicho-
mluvce a „trapnomága“  Richarda Nedvěda. Nechyběla ani dětská volenka a bo-
haté štěstíčko. Na závěr jako tradičně ,,Dort s  ohňostrojem“.  K tanci a poslechu 
hrála hudební skupina Asfalt.  

V průběhu plesu byla vyhlášena charitativní sbírka na pomoc bývalé žákyni naší 
školy, kterou zákeřná nemoc připravila o nohy. Byla vybrána částka  13 272,-, 
kterou bychom rádi navýšili příspěvky  i ostatních zájemců, kteří mohou přispět 
do 20. 3. 2018  u paní zástupkyně  Simony Presslové.  

Děkujeme nejen všem sponzorům, ale i těm, kteří přiložili ruku k dílu. A jsme 
rádi, že se vše  vydařilo. Plný sál spokojených dětí a jejich rodičů je pro nás tou 
největší odměnou. Takže za rok na viděnou.  

Hlavní organizátorky plesu Milena Podstatná a Mgr. Simona Presslová 



 

BŘEZEN 2018 
www.janovice.cz 

PALIČKOVANÉ HÁDANKY 
středa 14. března 

od 15.00 do 17.00 hodin  
v městské knihovně  

Vernisáž výstavy a ukázka 
paličkování. 

Vystavuje kroužek paličkování při MěKS Klatovy. 

Výstava potrvá do 24. května. 

VYNÁŠENÍ SMRTKY 
úterý 20. března od 14.30 hodin  

u kostela sv. Jana Křtitele  
v Janovicích nad Úhlavou  

Přijďte si připomenout tradici vynášení smrtky 

a vítání jara. Ústředním prvkem tohoto rituálu 
je slaměná figura oblečená v ženských šatech. 

Figuru Smrtky vyrobí a vynesou z obce společně žáci Masarykovy ZŠ Ja-
novice nad Úhlavou a základní školy Strážov. Vynášení bude doprováze-
no říkankami. 

Sraz zájemců je ve 14.30 hodin u kostela sv. Jana Křtitele! 

POZOR!!! 
Velká čtenářská soutěž pro všechny děti: 

O kouzelnou knihu skřítka Bodysbírka 
Více informací na www.knihovna.janovice.cz 

 

BESEDA S MUDr. RADIMEM UZLEM 
čtvrtek 22. března od 18.00 hodin 

v zasedacím sále městského úřadu 
Zábavně - naučný večer se známým sexuologem 
MUDr. Radimem Uzlem. 

 

 

ART STUDIO 
VELIKONOČNÍ PERNÍKOVÉ KRASLICE 

úterý 27. března  
od 18.00 hodin  

v městské knihovně  
Výrobu vám předvede a také pomůže 

Radka Grösslová. 

Zájemci, hlaste se předem na e-mail: knihovna@janovice.cz 

VELIKONOČNÍ PERNÍKOVÁ ZVÍŘÁTKA 
středa 28. března  

od 16.00 hodin  
v městské knihovně  

Akce je určena pro děti a  
jejich rodiče. 

Zdobení perníčků povede Radka Grösslová. 

Zájemci, hlaste se předem na e-mail: knihovna@janovice.cz 

KONCERT 
ÁRIE A PÍSNĚ Z DĚL  

ČESKÝCH A SVĚTOVÝCH MISTRŮ 

čtvrtek 29. března 
od 19.00 hodin  

ve staré radnici na Náměstí 
Zazní árie a písně z děl: 

J.Haydna  

W.A. Mozarta 
 A.Dvořáka. 

V programu vystoupí: 

Jana Bínová Koucká - soprán 

Ladislava Vondráčková 

 

 

 

 

 

 

 

Jana Bínová Koucká 

CO SE CHYSTÁ 

CO? KDY? V JANOVICÍCH NAD ÚHLAVOU 


