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Další veřejné zasedání zastupitelstva města v roce 2016 se konalo 27. června. Kompletní znění usnesení je zveřejněno na
www.janovice.cz. Zde uvádíme to hlavní, co bylo projednáno a schváleno:
Na úvodní část zasedání byl pozván Ing. arch. Petr Vávra (zpracovatel územního plánu města), který představil přítomným
územní studii týkající se záměru plánované těžby štěrkopísků. Více informací v článku na str. 1.
Zastupitelstvo rozhodlo o přijetí tří dotací, které na základě podaných žádostí poskytl městu Plzeňský kraj:
- na akci „Místní část Veselí - oprava chodníku“ bylo poskytnuto 300.000,- Kč;
- na akci „Revitalizace sportovišť v základní škole“ bylo poskytnuto také 300.000,- Kč;
- na věcné vybavení pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Janovice nad Úhlavou bylo poskytnuto 30.000,- Kč.

Zastupitelstvo města projednalo zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Účelového sdružení obcí
pro skupinový vodovod Nýrsko – Klatovy za rok 2015 a zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2015. V obou svazcích je město členem. Nezávislý auditor nezjistil žádné nedostatky.
Zastupitelstvo města projednalo závěrečný účet města k 31.12.2015 a zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015. Ani zde nebyly zjištěny chyby a nedostatky, a proto zastupitelstvo města vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad. Dále zastupitelstvo schválilo účetní závěrky Masarykovy základní školy a Mateřské školy, které jsou součástí závěrečného účtu města za rok 2015.
Termín dalšího veřejného zasedání:
Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 03/2016, kterou se vydává požární řád. Požární řád byl aktualizován, aby byl v souladu s platnou legislativou.

pondělí 29. srpna 2016

JAK JE TO S TĚŽBOU ŠTĚRKOPÍSKŮ

INFORMACE O PODÁNÍ OZNÁMENÍ - SLOVO STAROSTY

Jak již bylo zmíněno, veřejného zasedání 27.6.2016 se zúčastnil Ing. arch. Petr Vávra, který pro
město zpracovává územní plán. Seznámil přítomné s územní studií o vyhodnocení dopadů plánované těžby štěrkopísků, kterou on a jeho pracovní tým pro město vypracoval. Tento dokument bude sloužit jako podklad pro budoucí jednání, do kterých se město zapojí jako účastník

Vzhledem k tomu, že jsem byl mnoha občany osloven s tím, že nerozumí znění usnesení č. 38, které zastupitelstvo přijalo na mimořádném
zasedání 30.5.2016, využívám zpravodaj k tomu, abych toto usnesení
vysvětlil všem.

řízení.

Usnesení č. 38 zní: „Zastupitelstvo města rozhodlo o podání oznámení
o podezření ze spáchání trestného činu ve věci porušení ustanovení §
33 zákona č. 111/2000 Sb. o pomoci v hmotné nouzi (neoprávněné
vyplacení doplatku na bydlení)“.

Jak je to tedy v současné době se záměrem těžby štěrkopísků?
Těžaři (spol. Klatovské štěrkopísky) dosáhli po dlouhých letech platnosti EIA (vyhodnocení vlivů
na životní prostředí), takže mohou pokračovat v dalším procesu.
V současné době tedy získávají veškeré podklady (stanoviska, vyjádření, rozhodnutí …) k tomu,
aby mohli požádat Báňský úřad o stanovení tzv. dobývacího prostoru a následné povolení těžby.
Jaké kroky činí představitelé města?
Za prvé: Město Janovice nad Úhlavou společně s Městem Nýrsko nechali zpracovat již zmíněnou
územní studii, která vyhodnocuje dopady těžby štěrkopísků a zároveň navrhuje kompenzační
opatření pro případ, že by v budoucnu k těžbě došlo. Ve studii jsou popsány nedostatky, které
těžaři ve svých dokumentech opomíjejí, a tím by do budoucna mohlo dojít k možným střetům
např. se zájmy ochrany přírody a krajiny, se zákonem o ochraně a využití nerostného bohatství
(tzv. horní zákon), s územním systémem ekologické stability, s výsledným stavem po ukončení
těžby nebo s hodnotami krajinného rázu. Vypracovaná územní studie nezapomíná ani na to, na
co město upozorňuje od počátku - na problémy s dopravou. V závěru studie jsou uvedeny návrhy možných kompenzačních opatření, a to pro případ, že by těžaři dotáhli záměr pro ně do
úspěšného konce. V tom případě bude samozřejmě nutné, aby byla připravena opatření, kterými město bude těžbu podmiňovat. Celá územní studie je zveřejněna na www.janovice.cz nebo
je k nahlédnutí na městském úřadě.
Za druhé: I přesto, že EIA je platná, podalo město návrh na přezkumné řízení celého procesu.
Právě i výše popsaná územní studie upozorňuje na možné rozpory v dokumentaci EIA.
Za třetí: Město Janovice nad Úhlavou opět společně s Městem Nýrsko zahájilo spolupráci s Advokátní kancelář Korbel, Tuháček & Partneři, s.r.o. tato advokátní kancelář, která se specializuje
právě na kauzy spojené s problematikou těžby, vypracovává pro obě města všechna odborná
právní posouzení, odvolání apod.
A co dodat závěrem?
Z výše popsaného vyplývá, že stanovisko zastupitelstva města je neměnné - to znamená, že postoj k plánovanému záměru těžby štěrkopísků je jednoznačně zamítavý. Ale je potřeba si také
uvědomit, že proti nám všem - představitelům města a občanům - stojí silný soupeř v podobě
těžařské firmy. Současně se snahou o zamezení těžby je třeba s veškerou zodpovědností připravovat opatření pro zmírnění dopadů případné těžby.
Doufejme, že se těžařům jejich záměr nepodaří.
A pokud přece ano, snažme se z toho také něco vytěžit!

Pokusím se vysvětlit, co vedlo zastupitelstvo k takovému rozhodnutí.
Od května roku 2015 vešla v platnost novela zákona o pomoci v hmotné
nouzi, která mimo jiné v § 33 zcela jasně definuje, že doplatek na bydlení může být vyplácen osobám, které užívají ubytovací zařízení jen
v případě souhlasu obce, na jejímž katastrálním území se ubytovací
zařízení nachází.
Zastupitelstvo města postupně posuzovalo všechny žádosti, které městu doručily jednotlivé pobočky úřadu práce (úřad práce je pověřen vyplácením doplatků na bydlení). V případě janovických ubytoven, tedy
ubytovny spol. MADNAT s.r.o. (čp. 186 u Rozvojové zóny) a ubytovny
Ing. Jiřího Nového (čp. 33 na Náměstí), nesouhlasilo zastupitelstvo města ani v jednom případě s vyplacením doplatku na bydlení. I přesto byl
doplatek na bydlení ve dvou případech vyplacen.
Podle mého názoru, který podpořila i právní zástupkyně města, se jedná o porušení výše citovaného § 33 zákona o pomoci v hmotné nouzi.
Proto jsem zaslal žádost o prošetření postupu Úřadu práce ČR k rukám
ministryně práce a sociálních věci Mgr. Michaely Marksové. Ta bohužel
postup úřadu práce považuje za správný. Své stanovisko vysvětlila jakýmsi zdůvodněním, že stanovisko města je pouze jedním z mnoha, ke
kterým je potřeba při rozhodování o doplatku na bydlení přihlížet. O
tom však zákon nic neříká. Ten jednoznačně stanovuje že doplatek na
bydlení může být vyplacen jen v případě souhlasu obce, na jejímž katastrálním území se ubytovací zařízení nachází.
Město Janovice nad Úhlavou proto podalo Okresnímu státnímu zastupitelství Oznámení o podezření ze spáchání trestného činu, v němž navrhlo, aby toto oznámení bylo postoupeno za účelem prošetření, zda
vyplácením doplatku na bydlení v Janovicích nad Úhlavou bez souhlasu
města není pracovníky úřadů práce páchána trestná činnost. Uvidíme,
jaký bude výsledek.
Tolik na vysvětlení zastupitelstvem přijatého usnesení.
Michal Linhart, starosta

JAK SE DAŘÍ PLNIT ÚKOLY
Stejně jako v minulém čísle zpravodaje vás chceme seznámit s tím, které z akcí plánovaných na letošní rok se již povedlo dokončit.
Oprava chodníku a části silnice na Veselí. Opravy byly v červnu dokončeny. Oproti původnímu plánu se město dohodlo
s vlastníkem silnice (Správa a údržba silnic), že původně plánovaná oprava (bylo dohodnuto frézování a oprava krytu v
šířce cca 0,5 m od obruby chodníku) bude provedena ve větším rozsahu.
Takže je hotov nejen nový chodník, ale lepší podmínky budou mít i řidiči.
Odbočka z Rohozenské ul. (bývalá „Pionýrská“). I tato akce byla v červnu dokončena. Výsledkem je nejen to, co je pod zemí
(opravy vodovodu, kanalizace a uložené elektrické vedení), ale především nová silnice oddělená
žulovými obrubníky a vydlážděné vstupy a vjezdy do všech rodinných domů.
Přípravy rekonstrukce návsi ve Spůli. Jak jste již byli informováni, byly v rozpočtu 2016 schváleny prostředky na provedení přípravných prací za účelem plánované rekonstrukce návsi v naší
největší spádové obci. Studie vypracovaná architektem byla začátkem června představena občanům Spůle a jejich připomínky byly následně
předány projektantovi. Ten vypracuje projekt a odhad ceny. Následně pak bude návrh předložen zastupitelstvu města, které bude rozhodovat o vlastní realizaci.
Opravy a rozšíření sportovišť v Masarykově ZŠ. Koncem června získalo město dotaci z programu Plzeňského kraje na projekt s názvem
„Revitalizace sportovišť základní škole“ ve výši 300.000,- 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) a provedeny nutné opravy podlahy ve školní tělocvičně.
Objekt bývalého lihovaru. V průběhu května a června bylo okolí objektu a celé nádvoří vyklizeno a srovnáno. V současné době město pracuje na žádosti o dotaci, která by umožnila využít zadní část nádvoří pro účely vybudování nového sběrného dvora. Pokud by tento záměr, který schválilo zastupitelstvo, vyšel, byly by cca v jedné třetině nádvoří
provedeny terénní úpravy (vznikla by zpevněná štěrková plocha). Tato část by byla od zbylé části nádvoří oddělena 2
m vysokým neprůhledným plotem. Nádvoří mezi budovami bývalého lihovaru by tak mohlo být využíváno k jakýmkoli
jiným účelům. Ale zatím se jedná o fázi úvah.
Koupaliště. Zastupitelstvo města také stále zvažuje rekonstrukci koupaliště v Janovicích nad Úhlavou. V současné době město zadalo vypracování studie, která by měla nabídnout možné varianty řešení. Až bude rozhodnuto co a jak
udělat, přijde samozřejmě na řadu důležitá otázka - „za kolik“.
Stavební úpravy městského úřadu. Od 20. června probíhá další etapa vnitřních stavebních úprav městského úřadu. V letošním roce dojde na
kompletní úpravu zastaralé rozvodny elektřiny a k rekonstrukci chodeb, schodiště a sociálních zařízení.
Budova staré radnice na Náměstí. Prostory ve staré radnici byly vybaveny a slouží jako koncertní a
obřadní síň. Tuto síň lze nově využít i pro účely svateb (informace na telefonu 376 392 295).
Další akce. Byla dokončena oprava kapličky (na výjezdu z Janovic směrem na Týnec), oprava podlahy v tělocvičně města, téměř na spadnutí je nákup hasičské dodávky (čeká se pouze na oficiální
rozhodnutí o přidělení dotace).

BLAHOPŘEJEME!

OPĚT MÁME REGIONÁLNÍ POTRAVINU!!!

Přejeme hodně zdraví a štěstí „čerstvě narozeným občánkům“ našeho města:
Tereza Hrabcová
narodila se v květnu
Vojtěch Toman
narodila se v květnu

REGIONÁLNÍ POTRAVINA 2016 = KYSANÉ MLÉKO (2016)

Hodně štěstí, radosti a především zdraví přejeme všem občanům,
kteří v měsíci květnu a červnu oslavili významné životní výročí:
Václav Preisler, Ondejovice
90 let
Karolina Seidlová, Janovice
90 let
Anna Mazancová, Hvízdalka
85 let
Květoslava Uhlíková, Spůle
80 let
Marie Kellnerová, Janovice
80 let
Ladislav Viták, Veselí
80 let
Marie Malíková, Janovice
75 let
Marie Krouparová, Janovice
75 let
Jan Rybák, Janovice
75 let
Jana Hnojská, Janovice
75 let
Marie Hostková, Rohozno
70 let
Růžena Majerová, Janovice
70 let
Ivan Bědajánek, Janovice
70 let
Václav Kuba, Vacovy
70 let
Jan Jakubínský, Janovice
70 let

VÍTĚZNÁ KATEGORIE: Mléčné výrobky
VÝROBCE: Josef Martínek
REGION: Plzeňský kraj
Kysané mléko je vyráběno v rodinné Minimlékárně JOMA, která se nachází v naší
spádové obci Dolní Lhota. Pro výrobu je
použito výhradně vlastní, čerstvě nadojené
mléko od krav plemene Holštýn. Kysané
mléko je lehce stravitelný mléčný výrobek s
lehce nakyslou mléčnou chutí, při jehož výrobě nejsou použity žádné chemické látky ani
konzervanty. Soukromá farma Holštýn známá taktéž jako Minimlékárna JOMA je výrobcem a prodejcem mléčných výrobků všeho druhu. Z vlastní produkce mléka připravuje
výrobky nejvyšší kvality.
KONTAKT:
Dolní Lhota 5, 340 21 Janovice nad Úhlavou, telefon 604 413 696, e-mail: joma@mymail.cz

UZAVŘENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Od 11. do 15. července
bude z důvodu probíhající rekonstrukce
chodeb zcela uzavřen
Městský úřad Janovice nad Úhlavou.
Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

LETNÍ PROVOZNÍ DOBA
MĚSTSKÉ KNIHOVNY
4. 7.- 8. 7.

ZAVŘENO

11. 7. - 29. 7.
pondělky 11., 18. a 25. 7. ZAVŘENO
ostatní dny

OTEVŘENO

1. 8. - 21. 8.

ZAVŘENO

12. 9.- 16. 9.

ZAVŘENO

JAK SE VYDAŘIL LETOŠNÍ ŽELEZNÝ HASIČ
Dne 4. 6. 2016 se uskutečnil již čtvrtý ročník soutěže Spůlský železný hasič. Letošní ročník byl součástí 3. ročníku seriálu soutěží pod názvem Šumavský
hasič v disciplínách TFA, a to jako jeho třetí závod.
Tento seriál je pořádán sbory dobrovolných hasičů
z klatovského a domažlického okresu, konkrétně SDH Plánice, SDH Strážov, SDH Díly, SDH Spůle, SDH Česká Kubice
a SDH Domažlice. Soutěže se zúčastnilo celkem 30 závodníků, kteří zastupovali celkem 21 sborů či jednotek.
I když celý týden pršelo a předpověď slibovala déšť i na sobotu, tedy den soutěže,
počasí se umoudřilo a na jeden den déšť vynechalo.
Trať, která zahrnovala disciplíny: roztažení dvou proudů hadic „B“, hammerbox,
vytažení zátěže na lešení, překonání okna, svinutí dvou hadic „B“, převracení pneumatiky (ca. 140 kg), překonání bariery, opakovaný výstup na schůdek se zátěží dvou
hadicových košů „B“, spojení dvou savic a odtažení figuríny po určené trase, byla
umístěna z menší části na zpevněném povrchu, její větší část se pak nacházela na
posekané louce.
S tratí si nejlépe poradil Pavel Kouřík (SDH Díly) a to v čase 272 s, na druhém místě
doběhl Ondřej Klíma (SDH Kvasetice), na třetím Antonín Rendl (SDH Česká Kubice).
Celá výsledková listina je uvedena v příloze, nicméně lze jen konstatovat, že každý,
kdo se trať odvážil absolvovat – a to s jakýmkoli výsledkem – zaslouží obdiv.
SDH Spůle by tímto chtěl poděkovat hlavním sponzorům – firmám Dräger a Good
Pro – VOCHOC a Petr Machara – PROBO, dále panu senátoru za ČSSD Janu Látkovi,
který převzal záštitu nad celou Šumavskou ligou, hnutí ANO zastoupené panem
Pavlem Stroleným, firmám Kooperativa, Pivovar Belveder Železná Ruda, Bohumil
Hlaváč – Vinotéka U Draka, DSD Metal plus s.r.o, COALEX, Zeman COLOR, a našemu
mediálnímu partnerovi – Požáry.cz. V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat
Městu Janovice nad Úhlavou a SDH Janovice nad Úhlavou za pomoc a podporu při
pořádání této soutěže. Velký dík samozřejmě směřuje všem, kteří se na úspěšném
průběhu soutěže podíleli.
Pevně doufáme, že se závod závodníkům i divákům líbil a v příštím roce se opět setkáme na této bezesporu náročné soutěži.
Šumavská liga má svou první polovinu za sebou, v nejbližší době nás očekávají další
soutěže Šumavské ligy, a to v Plánici – 2.7.2016, Dílech – 23.7.2016 a Strážově –
13.8.2016. Bližší informace naleznete na http://sumavska-liga.webnode.
Příspěvek připravil SDH Spůle

UDĚLENÍ VLAJKY MĚSTU JANOVICE NAD ÚHLAVOU
Poté, co zastupitelstvo města rozhodlo o návrhu obecní vlajky, byla podána žádost
o její schválení. Celý proces probíhá tak, že návrh zpracovaný heraldikem, je zaslán
k projednání a schválení do podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Pokud je návrh schválen, což se v našem případě stalo, dojde ke slavnostnímu předání rozhodnutí o udělení vlajky městu. Toto
rozhodnutí bylo starostovi města předáno 22. června 2016 v poslanecké sněmovně
a město má od tohoto data právo užívat obecní vlajku. Rozhodnutí předal starostovi
předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jan Hamáček.
Vlajka, jejíž schválenou podobu vidíte na obrázku, je v současné době ve výrobě.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Poslední květnový den patřil na naší škole akci, kterou jsme (ne náhodou)
nazvali- Den otevřených dveří. Dveře jednotlivých učeben, kabinetů i kanceláří zůstaly po celý den otevřené pro návštěvníky. V dopoledních hodinách tak mohli všichni nahlédnout do „běžné“ výuky, která v podání našich žáků
a učitelů samozřejmě běžná není. Po velké přestávce jsme naopak nachystali pro
zvědavé rodiče a další přátele školy ukázkovou výuku v odborných učebnách nebo
výuku zpestřenou o zajímavé metody práce i pomůcky. Po krátké pauze na oběd a
jiné drobnosti byl připraven bohatý odpolední program. S jeho realizací významně
pomohli žáci naší školy a my bychom jim na tomto místě za jejich ochotu a aktivitu
rádi poděkovali. Tvořivá dílna probíhala v učebně výtvarné výchovy. Zde se vyráběly
upomínkové předměty ze sádry nebo zvířátka z materiálů, které jsou běžně součástí
odpadu. Ve školní kuchyňce probíhala ochutnávka a zdobení perníčků různých tvarů, které samozřejmě napekli žáci v rámci výuky. Vůně z kuchyňky přilákala do zadní
části budovy nejednoho příchozího. Ti většinou zamířili i do školních dílen, kde bylo
možné otevřít dveře vlastní fantazii a postavit si libovolnou stavbu ze stavebnice
Merkur, kterou naši žáci také využívají při výuce. Kromě vůně perníčků se školou
šířil i příjemný zvuk hudebních nástrojů a zpěvu. V učebně hudební výchovy byl totiž
připraven lákavý koncert. Koho nezaujala hudba, jistě si vybral z naší nabídky jiný
program. Na pokusy lákala učebna fyziky, k práci na interaktivní tabuli nebo na školních počítačích lákaly moderně vybavené učebny naší školy. Na školní léta si rádi
zavzpomínali i někteří dospěláci, třeba při zeměpisném kvízu. Pozornosti návštěvníků jistě neunikla ani ochutnávka v naší školní jídelně, která prezentovala nový způsob vaření i současné potraviny, které splňují přísná kritéria zdravého životního stylu. Velké díky patří všem zaměstnancům školní jídelny, protože o nás tímto způsobem pečují každý den.
Ačkoliv Den otevřených dveří trval od ranních hodin do pozdního odpoledne, den
utekl jako voda. Rozhovory s návštěvníky byly pro zaměstnance příjemným zpestřením a pro žáky informace, že
život ve škole není ostatním
lhostejný. Největší odměnou
pro všechny organizátory byl
úsměv na tvářích žáků i všech,
kdo naši školu navštívili. Již
nyní se těšíme na další setkání. Třeba hned 1. září 2016,
kdy proběhne slavnostní zahájení školního roku, opět
spojené s možností návštěvy
školy.
Příspěvek připravil kolektiv Masarykovy ZŠ, Janovice nad Úhlavou

LES POD ČERNÝM VRCHEM
Vážení občané, předem se vám omlouvám za výraz, který nyní použiji, ale nemohu jinak. Nějaké to „boží hovado“ zase zapomnělo, kudy vede cesta do sběrného
dvora. Takže mu připomínám, že sběrný dvůr je v Harantově ulici za budovou
městského úřadu. Vede tam skutečně lepší cesta než do lesa pod Černým vrchem.
Michal Linhart, starosta

PODĚKOVÁNÍ
I přesto, že se k nám počasí při letošní pouti (zejména v sobotu večer) nechovalo
zrovna přívětivě, a část připraveného programu musela být zrušena, dovolte, abych
touto cestou poděkoval všem, kteří se na přípravách pouťového programu podíleli.
Děkuji janovickým hasičům, kteří se několik dní intenzivně chystali na noční soutěž,
pouťovou zábavu a partnerské česko - bavorské odpoledne. Nakonec musely být
tyto akce zrušeny a hasiči celou noc pomáhali odstraňovat škody způsobené záplavami a vše, co bylo připraveno, zase narychlo uklízeli. Dále děkuji paní Evě Semelové za přípravu nedělního pouťového programu a zároveň všem vystavovatelům,
prodejcům a hercům, kteří pomohli dětem i dospělým zpestřit pouťovou neděli. A
nesmím zapomenout ani na janovické fotbalisty, kteří si pro nás připravili tradiční
sobotní sportovní odpoledne.
Michal Linhart, starosta

Myslivecké sdružení Liška Janovice nad Úhlavou
pořádá na střelnici pod Klenovou

DĚTSKÝ DEN

„SOUTĚŽ VE STŘELBĚ NA ASFALTOVÉ HOLUBY“

POUŤ

Středa 6. července od 9. 00 hodin.
Občerstvení zajištěno

Sbor dobrovolných hasičů Spůle
Vás srdečně zve na
6. ročník soutěže s názvem

„POOL OPEN“
Kdy? 20.8.2016 od 13:00 hod.
Kde? Koupaliště ve Spůli.
Jedná se o soutěž družstev v klasickém požárním útoku, po jejím skončení následuje již tradiční přechod lávky přes koupaliště.
Občerstvení na místě je zajištěno.
Pro případné bližší informace neváhejte kontaktovat členy výboru
SDH Spůle.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

