Datum vydání: duben 2016
ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Zastupitelstvo města jednalo v roce 2016 na svém dalším veřejném zasedání, které se konalo 25.4.
Informujeme o tom nejdůležitějším, co bylo projednáváno:
►Zastupitelstvo projednalo opakovanou žádost manželů Toušových o prodej pozemku pod jezovým tělesem
v Rohozně, zrušilo původní usnesení a prodej za nových podmínek schválilo.
►Zastupitelstvo vyhovělo žádosti spol. Key Plastics Janovice s.r.o. o prodej pozemku v Rozvojové zóně o
výměře 17 058 m2. Společnost má připravený záměr dalšího rozvoje a na koupeném pozemku chce vystavět
novou výrobní halu.
►Zastupitelstvo zamítlo nabídku na odkoupení pozemků na návsi v Petrovicích, které městu nabídl současný
vlastník pan Milan Pancner. Hlavním důvodem zamítnutí byla neúměrně vysoká kupní cena.
►Zastupitelstvo města odložilo rozhodnutí o možném výkupu pozemků za účelem výstavby stavebních
parcel v lokalitě Pod Vodárnou.
► Zastupitelstvo odsouhlasilo žádost pana MUDr. Michala Tauše o zřízení věcného břemene služebnosti na
uložení přípojky plynu v místní části Starý Dvůr a žádost pana Vladimíra Čihánka o zřízení věcného břemene
služebnosti na uložení vodovodní přípojky ve Spůli.
► Zastupitelstvo vydalo novou Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2016 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství. Novelou byly některé poplatky zrušeny, některé sazby poplatků byly upraveny a
vyhláška byla celkově dána do souladu s platnou legislativou. Dále zastupitelstvo vydalo Obecně závaznou
vyhlášku č. 02/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, která
nahrazuje zrušenou vyhlášku o zákazu požívání alkoholu a psychotropních látek na veřejných prostranstvích v podstatě se jedná pouze o úpravu názvu vyhlášky, aby byl v souladu s platnou legislativou.
► Zastupitelstvo rozhodlo, že hasičskému záchrannému sboru podá návrh na zrušení Jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Ondřejovice. Důvodem je nedostatečný počet členů jednotky. Zrušení jednotky
nijak neovlivní další fungování spolku SDH Ondřejovice.
►Zastupitelstvo schválilo možnost vytvoření pracovní příležitosti v rámci Termín dalšího veřejného zasedání:
pondělí 27. června 2016
veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání, kteří jsou
evidováni u úřadu práce.
►Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci, která by měla uhradit část nákladů na plánovanou
demolici domu čp. 126 na Náměstí. Zároveň zastupitelstvo schválilo projekt následného využití prostoru v
případě, že bude demolice provedena.
► Zastupitelstvo rozhodlo, že v případě uhrazení dlužné částky vezme město zpět žalobu pro neplacení
nájemného v nebytových prostorech čp. 295 - 296 (prodejna PLUS), která byla podána proti panu Jiřímu
Šmídovi. Zastupitelstvo města zároveň konstatovalo, že výpověď z nájmu nebytových prostor nadále trvá.
Výpovědní doba běží do 30.6.2016. Současně byl vyhlášen záměr pronájmu prodejny - zájemci se mohou
hlásit do 31.5.2016.
PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2016
V rámci rozpočtu města na rok 2016 bylo schváleno množství investičních akcí a oprav.
Pro informaci uvádíme, které z těchto akcí již proběhly nebo probíhají a které se
připravují ještě do konce 1. pololetí letošního roku.
Příprava projektových dokumentací na rekonstrukce místních komunikací. Pro letošní
rok bylo zadáno vypracování dvou projektových dokumentací. Jedna na úpravy
Spartakiádní ulice, tj. úseku od sokolovny ke škole, včetně prostranství před hlavním
vstupem do školy. Realizace vyprojektovaných úprav se předpokládá v následujících
letech. Druhý projekt by měl navrhnout řešení úprav návsi v naší největší spádové obci ve Spůli. Po dokončení budou plánované úpravy oceněny a následně bude rozhodnuto,
kdy bude zahájena realizace. Na vypracování projektových dokumentací je v rozpočtu
vyčleněna částka 317 tis. Kč, na případnou realizaci úprav ve Spůli zatím 2 mil. Kč.
Čištění obecního náhonu. Z důvodu zlepšení průtočnosti a také a z důvodu prevence
proti případným záplavám byl vyčištěn obecní náhon, kterým protéká voda celými
Janovicemi. Práce byly provedeny v březnu letošního roku a náklady činily 290 tis.

VÝZVA!
Splatnost
poplatků
za odpad a psy
byla 31.3.
Vyzýváme ty,
kteří zapomněli,
aby urychleně
zaplatili
Do 15. května
je ještě možnost
poplatky uhradit
bez navýšení.

Probíhající a připravované opravy místních komunikací. V současné době probíhají úpravy odbočky z
Rohozenské ulice (bývalá Pionýrská), kde byly provedeny nutné opravy vodovodu. Následně budou osazeny
obrubníky a položen nový asfaltový kryt. ČEZ současně provedl na vlastní náklady pokládku elektrického
vedení do země. Cena prací by se měla pohybovat kolem 1,5 mil. Kč.
Na období květen - červen je plánována oprava chodníku v obci Veselí. Jedná se o chodník, který vede podél
rodinných domů při výjezdu na Běhařov a při výjezdu na Spůli. Práce začnou začátkem května. Náklady této
akce jsou odhadovány na 1,45 mil. Kč, z toho 300 tis. Kč bude pokryto z dotačního programu Plzeňského
kraje.
Oprava podlahy v městské tělocvičně. Zastupitelstvo města schválilo, že v rámci rozpočtu města 2016 bude
provedena renovace podlahy v městské tělocvičně. Bude provedeno broušení, drobné opravy, lakování a
opravy lajnování. Současně budou o celém obvodu osazeny soklové lišty. Provedení oprav je již nezbytně
nutné, protože podlaha souží od roku 2005 a vzhledem k vytíženosti tělocvičny je znát značné opotřebování.
Náklady jsou rozpočtovány do 70 tis. Kč
Opravy a rozšíření sportovišť v Masarykově ZŠ. Po dohodě s ředitelem Masarykovy ZŠ požádalo město o
dotaci z programu Plzeňského kraje na projekt s názvem „Revitalizace sportovišť základní škole“. Pokud bude
žádost byla úspěšná a projekt bude podpořen, předpokládáme částku 200 tis. Kč. V rámci této akce, která je
připravována na letošní prázdniny bude provedena modernizace venkovního sportovního areálu školy - nové
basketbalové koše, nové stoly na stolní tenis, vybudování tzv. VITAL parku (venkovní posilovací stroje).
Celkové náklady jsou odhadovány na 385 tis. Kč.
Objekt bývalého lihovaru. Objekt bývalého lihovaru získalo město do vlastnictví v roce 2015. Na rok 2016 je
plánována především oprava nejvíce poškozených částí střech a vybudování nového plotu místo dřevěné
ohrady pod starým hřbitovem. Je plánováno, že na nejnutnější údržbu budou každoročně vyčleněny v
rozpočtu finanční prostředky a současně se město bude snažit o vyhledání vhodného dotačního titulu a
získání peněz na opravy. Výhodou je, že v tomto případě není město tlačeno žádnými termíny a úpravy
objektu mohou probíhat průběžně.
Nákup hasičského vozidla. V polovině dubna podalo město žádost do programu IROP o poskytnutí dotace na
nákup dopravního automobilu pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel pro jednotku SDH Janovice nad
Úhlavou. Automobil by měl nahradit současnou zastaralou avii. Pokud bude město úspěšné uhradí se z
dotace 90% uznatelných nákladů (předpokládané náklady 1,3 mil. Kč).
Oprava kapličky. V posledních letech se každoročně prováděly opravy kapliček ve spádových obcích.
Kapličky, které jsou vždy dominantou obce byly již opraveny v Petrovicích, Rohozně, Vacovech, Spůli, Dolní
Lhotě a Dubové Lhotě. Poslední, jejíž opravu schválilo zastupitelstvo pro letošní rok, je kaplička stojící na
výjezdu z Janovic směrem na Týnec. Opravy právě probíhají a podle uzavřené smlouvy o dílo přijdou opravy
na 315 tis. Kč.

PŘÍSPĚVEK MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
5. ročník soutěže Eurorebus – Junior 2016
Již pátým rokem se zapojujeme do celostátní vědomostní soutěže EURORÉBUS –
Junior, která je určená žákům prvního stupně základních škol. Během roku jsou
vypsána vždy tři soutěžní kola, v nichž jsou zadaná témata pro malování a kvízové
otázky pro 3. – 5. ročník. Žáci prvních a druhých tříd malovali obrázky na téma hrad
v okolí, návrh
na vlajku, vánoční dárek, vlastní pohlednice, zaměstnání,
ideální cyklovýlet. Žáci třetích až pátých tříd řešili kvízy. Doma si zjišťovali informace
převážně na internetu. Ve škole při výuce si pak sdělovali správné odpovědi. Naši
školu reprezentovali v krajském kole 9. dubna 2016 na Západočeské univerzitě
v Plzni tito žáci:
za 3. ročník Anna Gruberová, za 4. ročník Sarah Jarková, za 5. ročník Matěj Štampach.
Z devíti zúčastněných základních škol Plzeňského kraje jsme se umístili na velice krásném 4. místě, na třetí
pozici nám chyběl jediný bod. Všem třem zástupcům tříd blahopřeji a děkuji za vzornou reprezentaci školy.
Marie Kašová
Okresní přebor základních škol ve sportovní gymnastice a 43. ročník memoriálu Josefa KOCÍKA
se uskutečnil v úterý 22.3.2016 ve sportovní hale při ZŠ Čapkova v Klatovech. Pořadatelem v letošním roce
byla opět naše ZŠ.
Výsledky přeboru: 2. místo v soutěži družstev 1. st. - putovní pohár starosty města Janovice nad Úhlavou
Michala Linharta obhájila ZŠ Čapkova Klatovy.

kat. hoši 1.-3.tř. – 2. místo v soutěži družstev
Šiška Václav
III.B 3. místo - jednotlivci
Černý David
III.A
Kakeš Martin
I.A
Mühlbacher Matyáš III.B

kat.hoši 4.-5.tř. – 2. místo v soutěži družstev
Kotlár Milan
IV.A 3. místo - jednotlivci
Toušek Matěj
V.B
Toman Vojtěch
IV.B
Rozporka Lukáš
IV.A

kat. hoši 6.-7. tř. – pouze jednotlivci
Dolanský Aleš
VI.A 1. místo - jednotlivci
Keřlík Aleš
VII.A 2. místo - jednotlivci

kat. hoši 8.-9. tř. –pouze jednotlivci
Tureček Jakub
VIII.A 1. místo - jednotlivci

kat. dívky 1.-3.tř. - 4. místo ze 7 družstev
Raišlová Veronika
II.B
Pavlovičová Kateřina III.B
Tremlová Anne-Maria III.A
Valečková Vanessa
II.B

kat. dívky 4.-5.tř. - 2. místo v z 8 družstev
Řepišťáková Klára V.B 4. místo - jednotlivci
Fintová Andrea
V.A
Turečková Nikola
IV.B
Proftová Žofie
IV.B
Veseláková Lea
IV.A

kat. dívky 6.-7. tř. - pouze jednotlivci
Fialová Barbora
VII.B

kat. dívky 8.-9. tř. – 3. místo
Dvořáková Natálie – VIII.A 5. místo - jednotlivci
Presslová Natálie
IX.A
Fintová Andrea
VIII.A
Všem závodníkům děkuji za vzornou reprezentaci školy, velice si cením zájmu a pomoci
starších děvčat i hochů. Věřím, že radost z pohybu nám všem vydrží.
Marie Kašová

INFORMACE O PROVOZU JANOVICKÉHO KOUPALIŠTĚ V ROCE 2016
I v letošním roce bude janovické koupaliště provozováno v režimu „KOUPALIŠTĚ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ“. Voda
do velkého bazénu bude napouštěna z řeky Jelenky, do malého bazénu z vodovodního řadu. Město společně
s firmou VODOSPOL a majitelem sádek panem Milanem Vacovským se pokusí zajistit, aby v ty dny, kdy se
bude napouštět bazén, byla voda řece co nejčistější. Doufejme hlavně, že vody bude v řece dostatek (to už
bohužel ovlivnit nedokážeme).
Na pouštění, vypouštění a veškeré další činnosti související s provozem koupaliště, bude pro město zajišťovat
pan Slavoj Baxa.
Předpokládáme, že koupaliště bude otevřeno od pátku 17. června ( v případě příznivého počasí se pokusíme
zahájit provoz dříve).
Provozní doba bude stejná jako v předchozích letech - denně od 10.00 do 20.00 hodin.
Také výše vstupného zůstane beze změny, tedy 20,- Kč na osobu. Výběr vstupného budou zajišťovat dva
brigádníci, kteří budou také dohlížet na pořádek v areálu.
Novinkou je, že v letošním roce pronajalo město na základě podané žádosti objekt bufetu včetně přilehlé
okolní plochy panu Ladislavu Řehůřkovi, který bude v době provozu koupaliště nabízet občerstvení. Zároveň
má v plánu nabízet další služby, jako např. koncerty nebo promítání filmů. Provoz bufetu bude podle
podepsané nájemní smlouvy zahájen 1. června.
Současně s uvedenými informacemi o provozu koupaliště vás chceme informovat o tom, že zastupitelstvo
města přizvalo na své pracovní jednání v květnu projektanta, se kterým by mělo projednávat možnosti
provedení úprav janovického koupaliště. Zatím se bude jednat o fázi příprav a projektování, případná vlastní
realizace úprav bude závislá na finančních možnostech města.
BLAHOPŘEJEME!
Přejeme hodně zdraví a štěstí Valentýně Valkové, která se
narodila v březnu.
Hodně štěstí, radosti a především zdraví přejeme všem občanům,
kteří v měsíci dubnu oslavili významné životní výročí
Jaroslava Martincová, Janovice 96 let
Miroslav Martin, Janovice
91 let
Karel Rubáš, Janovice
90 let
Helena Lovečková, Janovice
75 let
Anna Hartlová, Petrovice
75 let

DALŠÍ MOŽNOST LÉPE TŘÍDIT ODPAD
V Janovicích nad Úhlavou budou rozmístěny nové kontejnery, které budou
sloužit k ukládání biologicky rozložitelného odpadu.
Hnědé kontejnery budou umístěny na
stávajících místech u ostatních nádob
na tříděný odpad a budou označeny.
Prosíme občany, aby nevhazovali jiný
odpad.

PŘIPOMENUTÍ 71. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
Od čtvrtka 5. května do neděle 8. května
vždy v 11.30, 17.30, 20.00 a 24.00 hodin

Tradiční zastávka konvoje historických vozidel
(CONVOY OF LIBERTY)

můžete ve vysílání televize FILMpro
shlédnout reportáž

KLUB TŘETÍ ARMÁDY PLZEŇ
a OLD CAR RANGERS PRAHA

„Vzpomínání

na osvobození
Janovic nad Úhlavou“,

pátek 6. května
od 10.00 do 10.20 hodin

v níž na osvobození americkou armádou
vzpomene

na hasičském cvičišti
u koupaliště

janovický občan pan Oldřich Dvorský.

LUCIE REVIVAL
pátek 13. května od 21.00 hodin
v janovické sokolovně
Taneční zábavu pořádá TJ Sokol Janovice nad Úhlavou.
Zájmový dramatický kroužek při Masarykově ZŠ
pod vedením Evy Jiříkové
zahraje u příležitosti Dne dětí dvě pohádky

O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH
O STATEČNÉM PRINCI
pondělí 30. května od 16.00 hodin
v městské knihovně

BIG BAND KONZERVATOŘE PLZEŇ
neděle 29. května od 14.00 hodin
v městském parku
(v případě nepříznivého počasí v janovické sokolovně)
Občerstvení zajištěno

LETNÍ POSEZENÍ SENIORŮ
SE STAROSTOU MĚSTA
středa 1. června od 17.00 hodin
v zasedacím sále městského úřadu

DĚTSKÝ DEN
S INDIÁNY KMENE PŠITO OYATE

KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ
VOX IMPERFECTA PLZEŇ
A SMÍŠENÝ SBOR JITRO HRADEC KRÁLOVÉ

pátek 3. června od 19.00 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele
Pořadatel: Kolegium pro duchovní hudbu a
Město Janovice
nad Úhlavou

sobota 4. června od 15.00 hodin
na hasičském cvičišti u koupaliště
Soutěže pro děti, sladké odměny.
Občerstvení
zajištěno.
V případě příznivého
počasí - řádění
v pěně!

JANOVICKÁ POUŤ
S programem akcí v rámci janovické pouti budete seznámeni
v samostatném letáčku v průběhu června.

Termín pouti: neděle 26. června.

