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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Poslední veřejné zasedání zastupitelstva města se konala 26. října. Kompletní znění usnesení je zveřejněno na
www.janovice.cz. Zde uvádíme to hlavní, co bylo projednáno, schváleno, příp. neschváleno:

Z obsahu Zpravodaje:
Zprávy z jednání zastupitelstva
Dražba lihovaru
Církevní majetek
Střípky z Masarykovy ZŠ
O činnosti TJ Sokol
Společenská rubrika
Listopad v Janovicích nad Úhlavou
Janovičtí ochotníci zvou do divadla

Zastupitelstvo rozhodlo, že Město Janovice nad Úhlavou se na základě výsledků držby stane vlastníkem objektu bývalého
lihovaru v Janovicích nad Úhlavou. Podrobnější informace v článku „Dražba Lihovaru“.
Zastupitelstvo zamítlo žádost o odkoupení pozemků k rozšíření zahrádky, kterou podali manželé Jana a Petr Pachmanovi.
Případný prodej byl v rozporu s územním plánováním a nedoporučilo jej ani Povodí Vltavy - požadované pozemky se nachází v blízkosti toku Jelenka.
Zastupitelstvo schválilo zřízení věcného břemene za účelem uložení optického kabelu u čp. 98 v Harantově ulici v Janovi-

cích nad Úhlavou.
V souladu se zákonem č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi vydalo zastupitelstvo dalších třináct nesouhlasných stanovisek k žádostem o doplatek na
bydlení osobám bydlícím v místních ubytovnách.
Zastupitelstvo projednalo návrhy Biskupství plzeňského, týkající se vydání nemovitostí (pozemků) v majetku města, které jsou historicky považovány za
církevní. Zastupitelstvo rozhodlo, že bude akceptovat návrh církve na smírné řešení, jehož nejzásadnějším bodem je převzetí kostela sv. Jana Křtitele do majetku města. Podrobnější informace v článku „Církevní majetek“.
Termín dalšího veřejného zasedání:

Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí Výroční zprávu o činnosti Masarykovy ZŠ Janovice nad Úhlavou.

DRAŽBA LIHOVARU

pondělí 21. prosince 2015

CÍRKEVNÍ MAJETEK

Na základě usnesení Exekutorského úřadu Praha 1 se 14. října 2015 konala
internetová dražba objektu bývalého lihovaru v Janovicích nad Úhlavou. Na
základě pověření zastupitelstva města se dražby zúčastnilo i Město Janovice
nad Úhlavou.
Při
svém
rozhodování
o účasti v dražbě zvážilo
zastupitelstvo všechna pro i
proti a i přesto, že se jedná
o značně zchátralé nemovitosti, je třeba si uvědomit,
že jde o objekt značné historické hodnoty se zajímavou polohou v centru města.
Vyvolávací cena za dražené
nemovitosti byla 550.000,Kč.

V roce 2012 byl schválen zákon č.
428/2012 Sb. o vyrovnání se s církvemi a
náboženskými společnostmi, kterým by
měl být vypořádán historický církevní majetek (dnes je tento majetek v katastru nemovitostí zapsán pro město). V Janovicích
nad Úhlavou se konkrétně jedná o pozemky o celkové výměře cca 20 000 m2.
Biskupství plzeňské vyvolalo jednání, kterého se zúčastnili právní zástupci
církve a města. Na tomto jednání navrhl zástupce Biskupství plzeňského tzv.
smírné řešení (tzn. řešení, kterým by se obě strany vyhnuly soudnímu procesu).
Návrh církve je následující:

Zastupitelstvo pověřilo starostu, který se za město dražby zúčastnil, aby bylo
draženo do výše maximálně 700.000,- Kč. Dražby se nakonec zúčastnilo
Město Janovice nad Úhlavou jako jediný dražitel a získalo objekt včetně
všech pozemků do vlastnictví za cenu 550 000,- Kč.
Jedná se o všechny budovy a pozemky o celkové výměře 3 440 m2
s veškerým příslušenstvím, kterým je především roubená studna, přípojka
vody od studny, stavba zděného komína, oplocení a ocelová vrata.
Zastupitelstvo města na svém zasedání 26. října 2015 vzalo na vědomí výsledky proběhlé dražby a rozhodlo, že veškerý vydražený majetek přijme za
uvedenou cenu do majetku Města Janovice nad Úhlavou.
Samozřejmě že vydražením majetku práce nekončí. Zastupitelstvo čeká rozhodování o využití získaného objektu, případně shánění možných dotací na
jeho údržbu, opravy a případnou rekonstrukci.
V příštím roce budou
provedeny nejnutnější
opravy střech, aby byl
objekt ochráněn před
nepříznivým počasím.
I v případě, že by se
zatím využití nenašlo,
nejedná se určitě o
špatné
rozhodnutí.
Město minimálně získalo zajímavé pozemky v samotném centru.

Církev se nebude domáhat vydání pozemků, které jsou v současné době ve
vlastnictví města, neboť církev je považuje za historický církevní majetek,
ale to pouze v případě, že Město Janovice nad Úhlavou převezme do svého
vlastnictví kostel sv. Jana Křtitele. Podmínkou by bylo, že město zřídí Biskupství plzeňskému věcné břemeno užívání kostela k církevním účelům.
Rozhodnutí v této věci náleží samozřejmě zastupitelstvu města. To celou
záležitost projednalo na veřejném zasedání 26. října 2015. Po dlouhé a věcné diskusi, v níž byl návrh církve podrobně projednán, rozhodlo zastupitelstvo, že s návrhem církve souhlasí. Při rozhodování jednoznačně převládl
fakt, že kostel sv. Jana Křtitele je nejvýznamnější dominantou města a kulturní památkou. Zastupitelé vyjádřili přesvědčení, že město možná bude
schopno udržovat kostel a jeho okolí lépe, než tomu bylo doposud. Předání
kostela proběhne podpisem darovací smlouvy, kde budou upraveny i podmínky využívání kostela. Smlouva bude obsahovat především podmínky
využití kostela pro církevní obřady a závazek města, že kostel bude využíván výhradně pro účely vhodné pro takové prostředí.
Na základě uvedeného rozhodnutí budou zahájena jednání s Biskupstvím
plzeňským, jehož výsledkem bude, že
•

kostel sv. Jana Křtitele v Janovicích nad Úhlavou přejde darovací
smlouvu, jejíž znění schválí zastupitelstvo, do vlastnictví města;

•

církev si nebude dělat nároky na vydání pozemků, které jsou považovány za historicky církevní.

Přejme si všichni, aby výsledek tohoto rozhodnutí byl správný (prověří roky
budoucí) a kostel sv. Jana Křtitele zůstal i nadále tím, na co můžeme být
všichni pyšní.

STŘÍPKY Z MASARYKOVY ZŠ JANOVICE NAD ÚHLAVOU
Poznej svůj kraj 2015
Milí spoluobčané, je za námi již pátý ročník putování po našem kraji. Za tu dobu se uskutečnilo 15 výletů buď turistických či cyklovýletů. Rádi se s vámi
i letos podělíme o zážitky z cest, na které máme hezké vzpomínky. Vyrážíme o svátcích nebo o víkendech, vybíráme si stále nová a zajímavá místa, jezdíme vlakem, autobusem, na kole, chodíme pěšmo. Bližší informace a krásná fota naleznete vždy na stránkách školy www.zsjanovice.cz.
Prvomájový výlet na Šumavu: Pancíř-Můstek-Prenet
V den státního svátku - Svátku práce - se vydala výprava 27 dětí a 10 dospělých na Šumavu. Trasa turistického výletu vedla ze Špičáku na Pancíř, odtud po tzv.
„hřebenovce“ přes Můstek a Prenet do Zelené Lhoty cca 15 km. Předpověď počasí nevěštila nic dobrého, o to více mě překvapila hojná účast. Je vidět, že pravý
„Šumavan“ se ničeho nezalekne. Po celý den bylo opravdu mlhavo, občas nás skropil mírný májový deštík, takže o viditelnosti ze šumavského hřbetu na vzdálené vrcholky
hor jsme si museli nechat jen zdát. Snad někdy příště budeme mít větší štěstí na počasí a my se tam rozhodně jednou vrátíme.
Cyklovýlet na Koráb – 8.květen 2015
Nádherné slunečné ráno vítalo všechny cyklisty, kteří se sjížděli ze všech stran ke škole, aby společně vyrazili na rozhlednu Koráb ležící ve výšce cca 770 m n. m. Trasa
vedla směrem na Běhařov, k Dobré vodě, do Libkova. Díky pomoci dospělých cyklistů jsme zvládli zhruba 300metrový úsek po frekventované komunikaci Klatovy – Domažlice. Pak už naše cesta vedla po vrstevnici lesem až na Koráb. Cestou se nám odkrývaly úžasné výhledy na krajinu Chudenické vrchoviny, která se táhne od Bolfánku
až ke Kdyni. A kdo že vyšlápl na vrchol rozhledny jako první? Sladká odměna od vedoucího Káji patřila Vítku Holcovi a Monice Drudíkové. Gratulujeme!!!!!!!!!!!!!!
Všichni si po náročném výšlapu zcela zaslouženě pochutnali na domácí svačince. Několik odvážlivců si spočítalo 144 schodů na ochoz rozhledny. Byl ten den skutečně
nádherný výhled na všechny světové strany. Po hodinovém odpočinku se náš peloton vydal na cestu zpět. Nejprve jsme si vychutnali úžasný dlouhý sjezd do Kdyně, dál po
cyklostezce do Hluboké. Cesta dál se sice dala zkrátit, ale díky teplému slunečnému dni jsme raději zamířili ještě na Orlovice, přes Hadravu, Nové Pocinovice , Úborsko a
Dubovou Lhotu do Janovic. Všichni cyklisté si zaslouží velkou pochvalu, vždyť jsme ujeli 48 km bez nehody.
K prameni Vltavy – 12. září 2015
Prázdniny skončily, dětem na ně zůstaly krásné vzpomínky. Září však bývá ještě na výlety jako stvořené. I my už jsme se těšili na náš další společný výlet. Kam že to vyrazíme? Letos poprvé jsem udělala změnu oproti plánu. Naskytla se totiž možnost podívat se na Modravu a využít tak zelený autobus, který letos prodloužil přepravu osob ze
Špičáku na Kvildu o víkendech v září. Okamžitě jsem začala plánovat výlet tímto směrem, ale kam konkrétně? Kdo zná dobře Šumavu, ví, že je nádherná, tajemná a že
skrývá mnoho zajímavostí. U pramene Úhlavy jsme již byli, takže co třeba podívat se na pramen naší nejdelší řeky Vltavy? A bylo rozhodnuto. Děti včas dostaly informace, zpětně mě velmi potěšil velký zájem podniknout zatím nejdelší turistický výlet. Pro mě to byl pak oříšek skloubit vlak, autobus a 18 km pěší chůze. Překvapení na nás
čekalo přímo u pramene, byl bez vody. Vše během dne klaplo. Žádné zpoždění, všichni úžasní, k tomu nádherné slunečné počasí babího léta.
HAMRY – cyklovýlet 28.září 2015
Tak to byl další krásný výlet za poznáním krás našeho kraje. Státní svátek sv. Václava připadl tentokrát na pondělí. Na mnoha místech se konaly zajímavé akce a soutěže,
které lákaly k hojné účasti. Jsem velmi ráda, že tzv. zdravé jádro našich společných výletů věnovalo tento den cyklistice. Trasa vedla směrem k Nýrské přehradě, dále po
nové cyklostezce rozptýlenou osadou Hamry. V Předních Hamrech jsme si vyprávěli o těžkém životě lidí v příhraničí, kde žili naši lidé společně s Němci. I školy tam byly
česko- německé. Dětem v cestě do školy bránilo tehdy plno překážek – velká vzdálenost, mnoho sněhu, sezonní práce na domácím statku. O pravidelné školní docházce se
nedalo hovořit. Děti ale poznaly řadu řemesel, přírodu a nebály se žádné práce.Ve Středních Hamrech jsme nahlédli do kostela Panny Marie Bolestné ( zvanému Kollerův
kostel, neboť stojí na pozemku Kollerova dvoru ). Zajímavý je i přilehlý hřbitov. Náhrobky jsou ozdobeny skleněnými kříži, to na památku majitelů skláren a brusíren, kteří zde vyráběli skleněné svícny, obrázky, atd. Zvlášť zajímavý byl náhrobek zvaný Společná cesta. Cesta zpět ubíhala doslova jako po másle, vždyť jsme jeli většinou
z kopce. Výlet se vydařil, počasí jako obvykle parádní a hlavně všichni měli v nohách 51 km. Pěkný výkon a velká pochvala všem cyklistům. Děkuji též rodičům za nezbytnou podporu i ochotu cestovat společně s námi.
Milí příznivci přírodních toulek, přeji vám všem krásnou Ladovu zimu, radost při zimním sportování a na viděnou v příštím roce o květnových svátcích.
Diplom „ úspěšný turista roku 2015“ získali:
Martinka Lišková z V.A, Tadeáš Trefanec ze VII.B a Vít Holec, absolvent IX. roč.
H – mat letní škola v Úborsku – srpen 2015
Setkání pedagogů Plzeňského kraje, kteří chtějí učit matematiku novými metodami. Na naší škole se učí touto metodou již třetím rokem v obou třetích třídách a letos nově i
v I.B. Masarykova ZŠ se tak dostala do povědomí široké veřejnosti. Přeji kolegům i žákům, aby se jim v hodinách matematiky dařilo.
EURORÉBUS - junior V. ročník ve šk. roce 2015//16
Protože jsme zvídaví, rádi malujeme, pokračujeme i v letošním roce v dalším kole celostátní vědomostní soutěže. Je určena pro žáky prvního stupně a má tři kola: v prvním
kole žáci1.tříd malují hrad, který se nachází nejblíže bydliště, žáci 2. tříd malují vlastní návrh pohlednice z libovolného turisticky zajímavého místa v Česku. Další třídy
řeší otázky formou kvízu, se svými učiteli pak vyplňují tzv. Eurošeky. Vše společně odesíláme do soutěže. Každoročně se zúčastňujeme krajského kola na Západočeské
univerzitě v Plzni. Bude to i popáté?
Odměnu za své práce v loňském šk.roce 2014//15 obdrželi žáci I.B a V.A. Gratulujeme!!!!!!!!!!!!!!!!
Chceme se učit v hezkém prostředí
Děkujeme všem za hezký kabát naší školy, která je již takto slavnostně připravena na oslavy jejího založení. Koncem léta odešli všichni zaměstnanci, ale ještě něco chybělo hezkému prostředí. Děkujeme všem, kteří vyslyšeli naši výzvu a pomohli 24.září při úklidu okolí školy. Vážíme si toho, že i vám záleží na tom, aby se vaše děti učili
v hezkém a bezpečném prostředí.
Oslavy k 90. výročí školy
Čas letí jako spřežení,……. Ano, v příštím roce 2016 tomu bude 90 let, kdy byla slavnostně otevřena Základní škola v obci Janovice nad Úhlavou. Za ta léta prošla řadou
změn i úprav až do dnešní podoby, která se skutečně vydařila.
Co vše chystáme na oslavy v příštím roce:
Ve spolupráci se SRPDŠ připravujeme první školní ples na 28. ledna 2016 v místní sokolovně od 18 do 22 hodin, k tanci i poslechu bude hrát skupina ASFALT.
Proběhne pasování prvňáčků, stužkování deváťáků, v plánu je i dětská volenka a bohatá tombola. Děkujeme všem za sponzorské dary, kterých si velice vážíme.
Na jaře v květnu 2016 budete pozváni na školní akademii, která proběhne v krásném prostředí hradu Klenová.
V září nového školního roku 2016/17 se vám pak všem otevře naše škola, kde si budete moci zavzpomínat na svá školní léta, prohlédnout si moderní vybavení tříd i
potěšit se žákovskými pracemi.
Příspěvek připravila Marie Kašová

O ČINNOSTI TJ SOKOL

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

TJ Sokol Janovice,
která je součástí
DĚTSKÝ
DEN Sokolské župy Šumavské,
se každoročně účastní přeboru v sokolské všestrannosti. JednáPOUŤ
se
o závody v plavání, sportovní gymnastice, šplhu a lehké atletice.
V roce 2015 se nejlépe umístila v kategorii mladších žákyň
Klára Trmotová na druhém místě a Lea Veseláková na čtvrtém
místě.

Přejeme hodně zdraví a štěstí
všem ,,novým“ občánkům“ našeho města.
Štěpán TOUŠ
Karel KESMAN

narodil se v srpnu
narodil se v září

V kategorii staršího žactva obsadila Natálie Dvořáková třetí místo, stejně jako Dominik Veselák.
Kromě přeboru v sokolské všestrannosti organizuje Sokolská župa Šumavská turnaj
ve florbale. V roce 2015 se této soutěže zúčastnila dvě družstva TJ Sokol Janovice
nad Úhlavou.
Družstvo mladších žáků obsadilo druhé místo.
V kategorii juniorů a mužů naši členové zvítězili a postoupili na „Přebor České
obce sokolské“ do Prahy, kde mužstvo ve složení: Luboš Drmola, Vojtěch Drmola,
Daniel Hais, Jiří Hofman, Petr Gardoň, Marek Švůgr, Jakub Jirkovský , Vojtěch
Kučera, Josef Kotlan a Jakub Kepl obsadilo třetí místo.
V roce 2015 probíhal projekt „Sokol Gym 2015“ věnovaný 25 letům obnovy činnosti Sokola, jehož hlavní součástí byla hromadná vystoupení.
Zástupci TJ Sokol Janovice se účastnily těchto akcí:
90 let otevření Tyršova domu v Praze
Sokolské Brno 2015.
Plzeňské slavnosti pohybu
V červenci proběhla v Helsinkách 15. světová gymnaestráda, na které reprezentovali naší TJ Melánie Jelínková, Karel Altman, Jiří Loder a Jaroslav Němec.
Při TJ Sokol působí i spolek ochotníků, jejich divadelní představení patří k velice
oblíbeným i v širokém okolí. Výbor TJ Sokol Janovice jim tímto děkuje za jejich
práci a čas při nácviku představení.

Hodně štěstí, radosti a především zdraví přejeme všem občanům,
kteří v měsíci září a říjnu oslavili významné životní výročí.
Tomáš MAREK, Janovice

90 let

Milada HESSOVÁ, Dolní Lhota

85 let

Anna ZIPPEREROVÁ, Hvízdalka

85 let

Anna JANDOVÁ, Vacovy

85 let

Marie VÍZKOVÁ, Janovice

80 let

Květoslava RAUŠOVÁ, Janovice

80 let

Marie TICHÁ, Rohozno

80 let

Josef KRESL, Spůle

75 let

Dagmar TREFANCOVÁ, Janovice

70 let

Věra MARCINKOVÁ, Veselí

70 let

Marie IŠTOKOVÁ, Janovice

70 let

Vojtěch MAJER, Spůle

70 let

Příspěvek připravila Milada Hofmanová, starostka TJ Sokol Janovice nad Úhlavou

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA,
S TVOŘENÍM JE VŽDYCKY PRIMA
výstava prací z Domu dětí a mládeže Nýrsko

od 4. listopadu do 18. prosince
v městské knihovně
Pořadatel:
Městská knihovna Janovice nad Úhlavou

DŘEVĚNÝ VĚK
beseda pro seniory a ostatní zájemce
s Martinem Patřičným (dřevosochař)
a Ondřejem Fibichem (básník)

středa 4. listopadu od 17.00 hodin
v zasedacím sále městského úřadu
Pan Martin Patřičný se učil práci s dřevem u pana Karla Rubáše.
Pořadatel: Město Janovice nad Úhlavou

MEDOVÉ ODPOLEDNE
sobota 7. listopadu od 13.00 do 17.00 hodin
v tělocvičně městského úřadu
Program:
Ukázky zdobení perníčků, výroba a prodej svíček a dekorací ze včelího vosku, medu, perníčků, medoviny, výrobků z medu (kosmetika,..), medové víno,
ořechy v medu…
Ochutnávka a prodej jablek, moštu a sušeného ovoce z Nebílov, hlíva ústřičná - hlívové zelí a jiné ukázky zpracování hlívy, možnost nákupu pěstíren hlívy, výstava různých druhů jablek, ovoce, zeleniny a řada dalších produktů od zahrádkářů (mnohé budete mít možnost ochutnat).
Tvořivé dílny pro děti i dospělé (zdobení a pečení perníčků pod vedením zkušených perníkářek, malování včeliček- magnetů, korálkové kytičky, výroba
včeliček, podzimní dekorace..).
Součástí akce by také mělo být ochutnávání různých dobrot, do kterých se dává med, ovoce nebo zelenina (medovník, medové řezy, medová bábovka,
jablečný závin, ovocné řezy, bramborové placky s marmeládou ….a řada dalších).
Uvítáme všechny, kteří budou ochotni podělit se s ostatními o recept a přinést hotový výrobek k ochutnání (recepty noste
s předstihem).
Prosíme všechny, kteří budou chtít tuto akci podpořit svým výrobkem, výpěstkem, nápadem apod.,
aby se přihlásili v městské knihovně, kde si domluvíme podrobnosti.
Kontakt: Eva Semelová, Městská knihovna Janovice nad Úhlavou, tel: 376 392 559, 731 446 299, knihovna@janovice.cz.
Pořadatel: Město Janovice nad Úhlavou ve spolupráci s Českým svazem včelařů

VÝTVARNÍČEK

TRADIČNÍ VÝROČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

DĚTSKÝ
klub pro
děti od 5 do DEN
7 let

POUŤ

Městská knihovna opět otvírá Výtvarníček - klub pro děti od 5 do 7 let.
Akce se budou konat každý druhý čtvrtek v měsíci
od 15.30 do 16.15 hodin v městské knihovně.
Děti budou v klubu vytvářet výrobky z různých materiálů, k činnosti
budou motivovány básničkami, vyprávěním
apod.
Klub povede Anna Svobodová.

neděle 22. listopadu od 14.00 hodin
v tělocvičně města
K tanci a poslechu zahraje

PETROVICKÁ SEDMA
V doprovodném programu vystoupí:

► děti z Mateřské školy Janovice nad Úhlavou ◄

Kurzovné je 30,- Kč.
Počet míst v klubu je omezen, proto je nutné
přihlásit se do 12. listopadu v městské knihovně.

► taneční skupina CIK CAK z Bezděkova ◄
Pořadatel: Město Janovice nad Úhlavou.

První Vývarníček se koná

ve čtvrtek 19. listopadu od 15.30 hodin
Pořadatel: Městská knihovna Janovice nad Úhlavou.

ART STUDIO
ADVENTNÍ VĚNCE A STROMKY
čtvrtek 26. listopadu od 18.00 hodin
v městské knihovně
Lektorka kurzu: Natálie Vítovcová.
Kurzovné za veškerý materiál: 250,- Kč za věnec a 180,- Kč za stromeček.
Přihlášky do 23. listopadu v městské knihovně.
Lektorské služby jsou hrazeny z dotace MK ČR - knihovna 21. století.
Pořadatel: Město Janovice nad Úhlavou.

Janovičtí ochotníci při TJ SOKOL Janovice nad Úhlavou
srdečně zvou na představení

JEDNA NOC NA KARLŠTEJNĚ

27. a 28. 11. 2015
(večer, odpoledne, večer – v 19.30, v 15.00, v 19.30 hodin)

SOKOLOVNA – JANOVICE NAD ÚHLAVOU
►předprodej v Městské knihovně v Janovicích n./Úhl. od 9.11.2015 ◄

