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Váženi spoluobčané!

Toto mimořádné čislo Janovického zpravodaje
vydáváme předevšim pŤoto, ůyste byli infor-
mováni o závažné zálďitosti, kterou v součas-;; .

né době město ňeši, Itrr9 uvw ltls§lu l§§l, 
*C"_t§''O

Jak jste možná mnozi z vás v minulosti zare_jl'j,"1.. .'t,í,ot*ů

§{aPa ŠirŠiht okoll * vl,zrručenírn navrhoyan8ho rl*bÝvacíha prostoru Bysfřice nad ťjhkvorr

&tbocá l.b§rh

],t..o

gisúovali, v oblasti mezi Peúovicemi a Bysři- ll ť ffi$ r eir**ra r '

ci se nacházi rozsálrlé |ožisko štěrkopisků" kte_e.* .._,i ' ,,,, '' 
,

ré bylo zjištěno goologickým průzkumem u,.'.,:.,,. 
,

noveno chráněné ložiskové uzemi,

Společnost K|atovské štěrkopisky, která v této: .' ,, , '-.""
oblasti odkoupita od původnich vlastniků vel_ ',. §''. "r

ké množsM pozemků" ,"n á.*"*r';r';_ .'l'ůlollke , . l'*di§vd'

žiska sta| dobývaci o.uorlu.'or'"*,.* -s:i 
" 
§'§ilí.

probihala těžba. V ce|ém dlouhodobém Broee- , , . -.':"

ffi.ry.ň.Ú;;,,Ti;ilffi;;ilfiffi-'i ;l, NÝ§gxs,o*$jj n*a ttr

ků na živomi prosředi, se Město Janovice oud ! cloud+nín ť"*'iťi:§" \ .*. i\!
Úilavoustjp.titéiotezue.s"i"**i*i"u'}g8€nin"'',j,+*
stanoťska zaslalo město Ministentvu životrri- j , §keln*,§uť ,.,, Š;§*i li'

Hgdou§ee

lq" §_l

ho prosťedi v roce 2004 a následně v roce 20l2. Obě stanoviska byla podpořena peticí občanů.

Stanoviska vŽdy upozorňovala na to, Že plánovaná těžba by dlouhodobě výrazně ovlivnila život obyvatel, a to předevšlm v Petrovieioh nad úh|avoq Janovi-
cieh nad Úhlavou" ale i vŠeeh obclch leŽieioh při hlavnl silnici Nýtsko - Klatovy. Nejen vlasíri těžbq ale pŘdevšim těžká nákladnl doprava" jejiž B0% je plá_

novárro Přes Janovice nad lJh|avou" h|uk a praŠnost by celou |okatitu mačně zasáhty. Podle vypracované dokumentace by městem projelo min. 5 _ ? náklad_
nich vozidel s přlvěsem za hodinu. S ohledem na spiŠe sezónni charakter stavebnich praci je předpoklad, že ve špičkový,ch sezónnich obdoblch bude

hodnota vyšši.

I přes tato negativni stanovisk8, která kromě Města Janovice nad Úhlavou zasilá Ministerstvu ávohiho prosťedl i Město Nýrsko, byl v říjnu měsfu doručen
,,Posudek o vlivech záměru těŽby Štěrkopisků na živomi prostředl" - vypraeováni posudku zadalo Ministersryo ávoutiho prosťodi,

§Pracovaný posudek konstatujg Že plánovaný záměr má nevýznamný vliv na ávotní prostředí.
Na základě tohoto Posudku vydalo Ministerstvo ávotního pmstředí z hlediska přijatelnosť vlivů záměru na ávotní pro.střtdí

SoUHLASNÉ srnnovlsxo
k rcalizaci dměru ,Stanovenl dobývacího prostoru §mtřice nad Úhhvou a následné povolení těžby štěrkopísků(.

A eo sc bude dit dál?
Město zaŠle Ministerstvu Životrriho prosťedi datši negativnl stanovisko k plánovanému záměru" které přijalo zastupitelstvo města na veŘjném zasedárri.
Pravdouje, Že i Přes veŠkerou snahu obou dotČenýeh měst (Janoviee nad Úhlavou a Nfisko) ajejich obyvatel, spěje dosavadni průběh celého procesu k to_
mu Že Ministerstvo ávomlho prostředi těžbu povoli. Je přtkvlpqiíci, jak malou vóhu md strnovisko obcí a jejich oNenů!?!
Asi Poslední moŽnosť, jak uplatnit svá stanoviska k plánovanému záměru, bude Ev. vcřejné projednání, kúeré se bude konat

v úterý 19. listopadu 2013 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Nýrsku.
ZástuPci města se samozřejmě tohoto vefujného projednání zúčastní a znovu zde zopakují nfuor na plánovanou těžbu.
fimto vYzýváme a Žádáme vŠechny obČany, kteří by byli ochotni vyjádňt svůj názor a podpořit negativní stanovisko k pláno-
vanému záměru těŽbY, aby se uvedeného veřejného projcdnání zričastnili. Ať máme aspoň čisté svědomí, že jsme udělali všech_
no, co bylo možné!!!

Za případnou podporu děkujeme.

za Město Janovice nad Úhlavou

Mgr. Miehal Linhart, §Wosta města



Jak již by|o uvedeno v ářijovém vydání zpravodaje, na podzim lotošniho
roku budc zah{iena,,Rekon§trukcc městského centra Janovice nad ÚNn_

vou". Generálnim dodavatclem stavby bude firma Silnice Klatovy a-s., která vyhrála vý,běrové řízeni, Cena zakázky, která vzešla ze
soutěŽe" Čini l7,5 mil. KČ. Firma Silnice Klatovy a.s. bude vlastrrimi silami provádět hlavni část projektu _ veškeré dopravní stavby.
Stavebni ÚPravY radniee" lávku přes náhon a pozemní práce bude pro generálního dodavatele provádět subdodavatel _ Lesní stavby
s.r.o. Ný,rsko.

Prvni etapou" která začne | 8, listopadu" budou stavební úpmvy budovy staré radniee.

§enioři patří mezi ncjznnitelnějši skupiny.

Z hlediska poáml bezpďnosť jednou z nejohroženějšich skupin. Nebez-
peči na ně čihá téměř na každém l<rokq napřlklad při používáni elekřic-
kýeh spotfubičů" při kouření nebo použivánl sviěek, ale i při ětení rcspok-
tive a uslnáni u rozsvicený,ch lampiček.

Možných příčin vaniku poáru v domáenosteeh seniorů je velké množ-
stvi, rejčastějije to neopařnost při zachfuenl s oteťeným ohněm, napří-
Had odbiháni při vařeni" ponechánl hořiclch svlček bez dozoru apod.
Čas6 ie taté nedbalost při vyépění" nedodžgváni bezpečnostnieh vzdá-
lenosť od topidel apod. Speeitiekým ehovánlm některj,eh staňíeh oběanů
je takzvané 

",sběračsM*, 
Umist\i do své domácnostl velké množstvl

růzrrých často velmi hořlavý,ch materiálů.

Dalši rizikovou oblasť je kouřenl" ale tŘba i hlidání děť" protože stařl
lidéjiž nedokážou odhadnout možná rizika. Proto, aby sc zabránilo vzni-
ku poárq je u seniorů vhodné zvý,šit intenzitu preventivního působení.
Poár může mlt pro starší lidi fatá|ní násled§. V krimvé situaci mohou
být zmateni a beaadnl. Často trpi zffitou orientaoe, maji problém se sní-
ženou hybnosť" popřípadě dokonee i s narušením mvnováňy. Zapomínqil,
talde v krizové situaci napřiklad nemohou naléa kllče od zamčených
dveři. Jakékoli překáž.b, umiséné na únikové cos€, pro ně mohou nejen
ve společnýeh prostorách domu, ale i v byě znamenat osudný problém.

Evakuaee seniorů z prostoru ohroženého poárem, skutečně není jedno-
duchá aje vhodné, aby si ji každájednotka vyzkou§Ia A to nejen jednot-
kq ale i senioři by si měli vyzkoušet svou reakei na vyhlášenou evakuaei,
Pokud si ělověk dokážc nejdůlďiéjší rlkony apamatova! mohou mu
v pňpadě skutečného poáru zachránit život.

Nrhrrdí ncdokonelé lidské smysly.

Lidské smysly dokfiou pďinajíeí poár efcktivně odhalit. To však za
předpokladq že se nacházl v Mělém stavu a nejsou otupělé vlivem alko-
holu nebo věkem. S rmtoucim věkem citlivost lidslcj,smyslů klesá- Staňl
ělověk proto nemusi včas s$mi smysly zjistit ačinajioi poár, zojména
vznikne-li v noei. Naštěsť již existuji nenároční pomoeniei" kteři dokážou
vznikajici poáI včás rozezlat a bezprosfuně ohrožené lidi na něj výraz-
ně upozomit. Jsou jimi nezávislé hlásiče poáru které jsou napájeny
vlasmi baterií a v případě zjištěni kouře, spusti vla§hí sirénu. Baterie má
ávoutost v průměrujeden rok" ale některé vydržl sjedou baterií až desot
let. lnstalace hlásičů je velmi jednoduchá a zv|ádne jl prakticky každý.
Jejieh cena se pohybuje řádově do 300 Kč" takže je dostupná pro každé-
ho. Váledem k možným ohroženým hodnotám nebo riziku poškozenl
zdravl či dokonce ohroženi životů to je zajité investice mizivá- Poámi
hlásiče se tak v poslednieh |étoeh stávqií vhodným dárkcm pro seniory a
nejen pro ně,

Příspěvuk připralil Petr tlový st., preventista SDH q obee

Mlrdi hesiči.

Mladým členem Sdružoni hasičů Čeeh Moravy a
§|ezkq sc může sát děvče nebo chlapee ve věku
6 - 18 let, pokud se chce podílet na ěinnosť se za-
měřenim na poáml oehranu. O při,ictl ájemee do
kolektivu si rcďrodují jeho členové samostatně.
Členové se vhodnými formami připravují na zapojení do Celostátni hry

,,PLA.MEM'. Mladý člen můŽe z ko|ektivu svobodně odejít (vystoupň),
nebojej kolektiv může ze svj,eh řad vyloučit.

Kolektiv Mladý,ch hasičů v Janovieíeh nad Úhlavou eviduje eelkem 26
členů Pravidelně se scházeji v hasičské árojnici, kde se uči jednotlivé
discipliny ta\ a\ se mohli zúčasírit Celo§tátni hry 

".Plamem"..

Na závod poži,rnické všesřannosti se učí sťelbu ze vzduchovky" topogpfické zračky, tech-
nické prostředky poáml ochrany, překonáni překářk, zák|ady prvni pomoci, malost uzlů,
šplh po laně" štafeta CTIF 400 m. Tyto disciplíny absolvovali | 9, října v Horaždbvicieh, kde
sc družstvo m|adšieh umístrrilo na pěkném 6. místě ze l? zúčastněnph kolektivů. Nyri se
budou pomalu pfipravovat na zimnl setkánl a na výročni valnou hromadq kde vystoupí
s pro8ramem. Do června musi na§vičit Poámi útok" štaf§tu poámich dvojic, štafefu 4 x 60
mehů" testy, kroniku.

Jménem vj,boru" Sboru dobrovolný,eh

hasičůjim děkujeme za reprezentaei naší

organizace a města Janovice nad Úhla-
vou. Budeme doufa\ že se jim bude i
v budouenu dařit alespoň tak, jako nyní,
Poděkováni paťi také vedouclm MH"
květě pachmanové" václavu pankráci"

kateřině staňkové" václavu Novému,
Davidu Benlirovi a řidiči Karlu Nováko-
vi, kteři se Mladým hasičům věnuji ve
svém volném čase.

Za uýbor SDH Petr lloqi,sL, snrosta SDH

ffiwffiffik§e \§W''mffis-ffi#t s.ť-#-

Vážmi zátarníci, váieni spotie§tlÉ a obiend.

,id] by€hom Vi5 imÉfiéň mš; spal§ře*i inf*m@Bli o prot lénsh" l.lvÉ se r rynĚiií óobi o{iew}i
! lĎk3lfě Fiňa rá§obownýulr a prwanich oblEíi,

V rě{nb lot3litáEfr * nlrli pohybuji p§dsdn,id, vlťiwjici re a měltnare vodá.€n§*i;<h
rpodeÉnosi. P+d záminkfl kontrc$ Fil§é }§dy PrcrádĚii r€Jí,kfftol!", přiř§mž ni riklúdě
psďr}tf,,ich,,1Eled* n*bireli 6§raini zařireni, VĚe*imy zá}arni}y $edem upozwiujeme, it kcdib
6*m; d{dávafid vody nepnie ,plňúi€ v€š*€ré rá*mn{ FďwlíY, ale ne včdinč t§k liť 9.ťi
i * tÉ nejle$í, iaki je vŮbee veřejmu osdovodoi §ti dodávju!

Pn:§ih hipro Pod!€rr*d,ho jedndaí rypoái mís?*donťl

. |§€jpťí€ budlie telefoftkk}, } B§Ealteáni .pEc&nikfl vodi@",
r ihn€d nato Vim U dt€ii ra!!Éní nĚkdo ! té{hto 9odr§d.ikŮ,
. rytňle VJm milnaú do r/aiehě byruy'dsB! . odeb@! *§eílqť wdy, do *icŘi ýidají

ne:n Jn ou l É Řu a polá pottlisí vod u _ra velmi hebeEpečMu",
. dáě 'r';m bldóu nabiEět dodj.i speii|nilw ňtra&riho zařizeni, nl *Ěi Vlm určim čásr}w

"Přispěi€" 
Voddfta,

Dopmčujmt Vim pa rjíštěni iikÉkoli!: É{hto čiaffii neFo.ď.Pi99ffi jrkd&éiiť 6low!, Éd.tit
j.to§koliv žjí§h! i n§jlěp* ťíto Poďť§dnity xvpmštĚt k sobĚ. Pii iaiýct*rliv p.ot,}ém4h
dop§ruiujěúÉ ,e obrÉt]it bsď trá pr*.Wtělr fodo!úddi ,i!ě w v.ii lol*lhě či íWo! *á Poli.:i čP5kÉ
reFlňli&,i ó Mgsbke íÉ§Éii.

řFÉovnici n§ií 5Foie€íútii§e ti poii,ddfii pwinni piedlcát prŮtar errÉrtmnE€" Na tmto pŮrru
nilÉlnele }d€Rtifrltačnj údri€ ryolťinÉ. dé$i!Ťi id'ji Potřeb*ýři kÉ kqntf§l€ aWéfra*É. Prc
ovĚřenijeho tomžno*i ,elejle e těl, č. 3?g 31e 660. lt§d§Poruiliffiě vottr É §dlii6á řřía red+ne
na ecino pnikareci. n* prŮhatt naií spokč:no*i jě denÉ iislo !wde6o'

V připadé iĚkichnoliv profilánu 3 těmit. p3dmdn;&Y nevéheitÉ *oREl(fuvat lnroukoliv r {.ie
rtfnin{ch BúDíit ii Mpiltléd Mitrkýl'ob,B<ni iřad, |ťerý vjs ii9!i riú po§lYrae ilrroffi..e o
měřf,ossh ihstíololÉni praw*i m ji*h pncmi!Ů,


