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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Z obsahu zpravodaje:
Zprávy z jednání zastupitelstva
Jak to bude s nočním klidem
Úspěšná městská knihovna
Štěrkopísky
Demolice čp. 126
Příspěvek Masarykovy ZŠ
Podzimní sběr odpadu
Blahopřejeme
Listopad v Janovicích nad Úhl.

Další veřejné zasedání zastupitelstva města v roce 2016 se konalo 10. října. Kompletní znění usnesení je zveřejněno na www.janovice.cz.
Zde uvádíme to hlavní, co bylo projednáno a schváleno:
Ve věci žádostí o prodeje nemovitostí odložilo zastupitelstvo rozhodnutí o prodeji pozemkové parcely v Rozvojové zóně, kterou podala
spol. ACTIMMO s.r.o. Projednání bude obnoveno po upřesnění veškerých podmínek prodeje mezi městem, spol. ACTIMMO s.r.o. a spol.
Develop-start s.r.o.
Aby nedocházelo k porušování nově vybudovaných dopravních staveb v obci (jedná se o nové silnice a chodníky), rozhodlo zastupitelstvo,
že po dobu deseti let od dokončení opravy, rekonstrukce nebo nového vybudování je zakázáno provádět jakékoli stavební zásahy

do povrchu místní komunikace nebo chodníku. O případné výjimce je oprávněno rozhodnout pouze zastupitelstvo města.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost o zřízení věcných břemen za účelem uložení inženýrských sítí v pozemcích města k plánovaným rodinným domům. Žádost podali manželé Holubovi a pan Josef Grössl, kteří mají záměr v budoucnu vystavět rodinné domy na svých pozemcích (lokalita při silnici na
Klenovou).
V právní věci žalobce, kterým je Město Janovice nad Úhlavou, proti žalované společnosti MADNAT s.r.o. o vyklizení a určení vlastnictví objektu tělocvičny
v Rozvojové zóně proběhlo soudní jednání u Krajského soudu v Plzni. Zastupitelstvo města schválilo na návrh právního zástupce města usnesení, kterým bude soudu podán návrh na doplnění tzv. žalobního petitu (závěrečné části žaloby).
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o novele zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a pověřilo starostu města, aby do příštího jednání připravil
návrh „Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou,
dle § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů“. Podrobnosti naleznete v článku na str. 1.
Zastupitelstvo projednalo nabídku na likvidaci komunálního odpadu, kterou městu předložila spol. Rumpold s.r.o., a konstatovalo, že nabídka není
pro město výhodná. Likvidaci komunálního odpadu bude i nadále pro město zajišťovat spol. Pošumavská odpadová,
s.r.o., v níž město vlastní podíl.

Termín dalšího veřejného zasedání:
pondělí 19. prosince 2016

Zastupitelstvo schválilo jednu podnájemní smlouvu v Rozvojové zóně, kterou uzavřou spol. TRIOMAX s.r.o. a Develop-start s.r.o.
Jak jste byli informováni v předchozím vydání Janovického zpravodaje, schválilo zastupitelstvo v srpnu 2016 návrh smlouvy o patronsví, jejímž smyslem je,
podílet se společně s vlastníkem, tedy církví, za předem stanovených podmínek, na opravách kostela. Návrh zmíněné smlouvy byl zaslán k připomínkování
Biskupství plzeňskému. Návrh města uvedený ve smlouvě byl takový, že dotace na opravy kostela může být v daném kalendářním roce poskytnuta až do
výše 1% rozpočtovaných sdílených daní (podle schváleného rozpočtu města - např. v roce 2017 by taková částka činila cca 240tis. Kč) a zároveň bude činit
maximálně 50% nákladů za provedenou opravu či rekonstrukci kostela. To znamená, že církev jako vlastník by se musela na opravách podílet stejnou měrou
jako město. Biskupství plzeňské navrhlo změnu - poměr 50% město : 50% církev změnit na poměr 80% město : 20% církev. Tato změna je pro zastupitelstvo
nepřijatelná, proto svým usnesením rozhodlo, že trvá na původních podmínkách, které považuje vůči církvi za velmi vstřícné.
JAK TO BUDE S NOČNÍM KLIDEM
Jak jistě mnozí z vás zaregistrovali ve sdělovacích prostředcích, od 1. října 2016 se díky novele zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, mění pro obce pravidla pro povolování akcí způsobujících hluk do pozdních nočních hodin. Až dosud mohly obce podle svého uvážení takovým akcím udělovat výjimky, ale to už od října neplatí. A proč tomu tak je?
Kdybych použil slova ze slavného českého filmu Pelíšky, řekl bych: „Pak se ale dalo pár chytrých hlav dohromady … A řekli: Dost!“.
Vždyť v těch obcích neví, co mají dělat, kdy mají spát, kdy mají být potichu a kdy mohou hlučet. Je třeba jim pomoci a nařídit to zákonem.
Ale teď vážně! Takto je novela vysvětlována a zdůvodňována ve stanoviscích, které vydalo ministerstvo vnitra a ombudsmanka.
Zákon o přestupcích stanoví dobu nočního klidu od 22 do 6 hodin, což ale neznamená, že už by v obci nebylo možné uspořádat žádnou společenskou
či sportovní akci končící po 22. hodině. Obce mají právo vydat obecně závaznou vyhlášku, ve které stanoví, kdy může být doba nočního klidu kratší nebo
žádná. Tyto výjimečné případy však musí být ve vyhlášce taxativně uvedeny. Smyslem změny je podle tvůrců novely zákona o přestupcích ochránit veřejný
zájem na nerušeném odpočinku v noční době. Výjimečné případy nočního hluku proto nemohou být povolovány jednotlivě, ale musí být předem známy
a ve vyhlášce vymezeny natolik určitě, aby lidé, kteří v obci žijí, mohli počet a rozložení nuceně probdělých nocí v roce předvídat a připravit se na ně. Není
proto možné, aby např. nová vyhláška dny s kratším nočním klidem vymezovala paušálně (např. od června do září, o víkendech a svátcích apod.). Ústavní
soud zrušil takovou vyhlášku např. Městu Chrastava, a to právě kvůli takto obecným formulacím. Rozhodl, že dny, kdy je noční klid zkrácen, musí být vymezeny buď konkrétním datem (např. 31. prosince) nebo datovatelným obdobím (např. Velikonoce) nebo událostí, jejíž datum je vzhledem k místním tradicím
předvídatelné (každoroční pouť apod.).
A jak to bude v praxi probíhat.
Zastupitelstvo města se v říjnu na veřejném zasedání seznámilo s informacemi, které vyplynuly z novely přestupkového zákona a pověřilo starostu, aby do
dalšího veřejného zasedání připravil návrh obecně závazné vyhlášky „o nočním klidu“. Poté zváží, zda je v podmínkách naší obce nutné takovou vyhlášku
vydávat. Pokud se zastupitelé přikloní k tomu, že bude lepší vyhlášku vydat, městský úřad vyzve tradiční pořadatele, aby nahlásili akce, které chtějí v obci
i v příštím roce pořádat a u nichž je předpoklad, že skončí po 22. hodině.
Ať už to dopadne jakkoli, v každém případě se jedná o další „báječný“ počin našich zákonodárců. Doufejme, že v Janovicích nad Úhlavou bude vše probíhat v
klidu, že pořadatelé akcí budou rušit noční klid rozumně a s mírou a ti, jejichž noční klid bude rušen, budou mít jednou za čas pochopení. Možná zjistíme, že
žádnou vyhlášku nepotřebujeme.

ÚSPĚŠNÁ MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Každoročně uděluje ministr kultury cenu s názvem „Knihovna roku“. Tato cena se uděluje
od roku 2003 k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádný přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Je udělována
v několika kategoriích a naše knihovna soutěžila v kategorii „základní knihovna“, která je
určena knihovnám v menších obcích. Do celostátního kola je z každého kraje nominována
jedna knihovna, takže na celostátní vyhlášení v Praze se sešlo 13 knihoven z jednotlivých
krajů.
Při výběru knihoven se hodnotí dlouhodobé nadstandartní výsledky práce se čtenáři, úsilí o
rozvoj čtenářství a knihovnických služeb. Důraz je kladen i na podíl knihovny na rozvoji kultury v obci a fungování knihovny jako centra kultury a vzdělávání.
Na základě těchto kritérií byla naše Městská knihovna Janovice nad Úhlavou nominována
za Plzeňský kraj do celostátního kola.
Koncem srpna vybrané knihovny navštívila komise jmenovaná ministrem kultury Danielem Hermanem, aby se seznámila s prostředím a prací knihovny.
Slavnostní vyhlášení proběhlo 13. října v Praze v Zrcadlové kapli Klementina. Zde byly vyhlášeny tři nejlepší ze třinácti nominovaných a ostatních deset
knihoven převzalo ocenění. Naše knihovna získala ocenění za mimořádně bohatou kulturní a vzdělávací činnost pro různé skupiny obyvatel v obci, které
z rukou ministra kultury převzali vedoucí knihovny paní Eva Semelová a starosta města Mgr. Michal Linhart.
Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí a rozvoj knihovnických služeb a čtenářství.
Z projevu ministra kultury Daniela Hermana: „Ocenění je především připomenutím toho, že je neustále nutné mezi lidmi propagovat čtení, čtenářství, knihy
či další nosiče informací - a tudíž i knihovny. Jejich význam je neoddiskutovatelný, a to zvláště v dnešní přetechnizované a tím poněkud „odlidštěné“ době. Je potřeba pěstovat v lidech vědomí, že právě knihovna nás učí, jak informace vyhledávat, jak s nimi naložit a
v neposlední ředě nám poskytuje prostor pro setkávání při vzdělávacích i kulturních akcích, které v nich probíhají.“
Velké poděkování patří především vedoucí městské knihovny paní Evě Semelové!
Vždyť patřit mezi nejlepších třináct v České republice, tomu předchází spousta hodin poctivé práce.
Děkujeme a blahopřejeme!
CO NOVÉHO V PLÁNOVANÉ TĚŽBĚ ŠTĚRKOPÍSKŮ
Situace v procesu připravované těžbě štěrkopísků v lokalitě Petrovice nad Úhlavou - Bystřice nad Úhlavou je v současné době ve fázi příprav těžařů na vydání povolení změny chráněného ložiska na dobývací prostor. K tomu těžební společnost potřebuje kladná stanoviska všech dotčených orgánů. Město Janovice nad Úhlavou společně s Městem Nýrsko a ve spolupráci s odborně zaměřenou advokátní kanceláří pečlivě sledují všechna vydaná rozhodnutí a pokud se
objeví sebemenší nejasnosti, proti rozhodnutím se odvolávají. Odmítavý postoj obou měst k plánované těžbě je neměnný.
Současně hledají obě města další možnosti, jak upozornit na nevhodnost plánované těžby. Starostové v květnu prostřednictvím poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR požádali ministra životního prostředí, aby se o probíhající proces, který má podle nich množství nedostatků a je hrozbou pro celý region, začal intenzivně zajímat. V září letošního roku se oběma starostům podařilo setkat se osobně s ministrem životního prostředí a seznámit jej se všemi negativními dopady těžby i se svým přesvědčením, že v legislativním procesu (EIA a další následná rozhodnutí) jsou značné nedostatky. Uvidíme, co bude dál.
DEMOLICE PROBÍHÁ
Jak bylo uvedeno v minulém vydání zpravodaje, v říjnu letošního roku
začala demolice bytového domu čp. 126 (bývalá škola u kostela v Janovicích nad Úhlavou), který byl v havarijním stavu. Tato akce podpořená
finančně z prostředků MMR ČR by měla přispět ke zlepšení vzhledu
centra města. O demolici rozhodlo zastupitelstvo města poté, co důkladně zvážilo náklady demolice a následný vznik upraveného veřejného prostranství a náklady na možnou rekonstrukci bytového domu.
Náklady jsou nesrovnatelné a sehnat státní dotaci na budování bydlení
je nemožné - stát podporuje výhradně sociální bydlení, o které opravdu nemáme zájem (zejména na takovém místě). Nehledě k tomu, že
případná rekonstrukce by nebyla jednoduchá - město vlastní pouze

stavební parcelu, všechny okolní pozemky jsou církevní, z čehož vyplývají problémy s
věcnými břemeny, parkováním vozidel apod.
A závěrem jen tak pro pobavení (i když, ono to vlastně k smíchu není). Neznámý snaživec měl zřejmě pocit, že bude při demolici nedostatek materiálu, tak jej tajně začal
přidávat. Proč vyvážet cihly z bouraného komína na skládku nebo do sběrného dvora,
když je lze vysypat ke „stodvacetšestce“. Tam se to v tom množství ztratí. Jenže ono
se to neztratí - ono se to zaplatí z peněz nás všech.

INFORMACE O PODZIMNÍM SBĚRU ODPADU

PŘÍSPĚVEK MASARYKOVY ZŠ

Sběr veškerého odpadu je pro všechny občany pravidelně zajišťován ve
Poznej svůj kraj 2016
sběrném dvoře Janovice nad Úhlavou, a to v pátek od 14:00 do 18:00
Milí spoluobčané,
(v době od 31.10. do 31.3. pouze do 17:00) a v sobotu od 8:00 do
je za námi další úspěšný ročník putování po našem kraji. Za tu dobu se uskutečnilo
12:00.
19 výletů buď turistických či cyklovýletů. Vyrážíme o svátcích nebo o víkendech,
Od pondělí 31. října do neděle 6. listopadu proběhne tradiční podzim- vybíráme si stále nová a zajímavá místa, jezdíme vlakem, autobusem, na kole, choní sběr odpadu ve spádových obcích. Postupně budou rozmísťovány
díme pěšmo. Bližší informace a krásná fota naleznete vždy na stránkách školy
velkobjemové kontejnery na obvyklých místech ve spádových obcích
Dolní Lhota, Dubová Lhota, Petrovice, Plešiny, Rohozno, Ondřejovice, www.zsjanovice.cz.
Hvízdalka, Spůle, Vacovy, Veselí.
Prvomájový výlet: Svatobor - Sušice
Nebezpečný odpad bude svážen v sobotu 5. listopadu.
Harmonogram svozu nebezpečného odpadu:
Obec
Čas příjezdu
du
Dolní Lhota
08:30
Vacovy
09:00
Ondřejovice
09:20
Hvízdalka
09:40
Petrovice
10:00
Dubová Lhota
10:20
Spůle
10:40
Plešiny
11:10
Veselí
11:35
Rohozno
12:00

8. květen - cyklovýlet v okolí Nýrska: Orlovice – Červené dřevo – Chudenín - Nýrsko
Čas odjez- 2. července – turistický výlet pro dospělé s překvapením pro vedoucí „Na Ztracence“
08:45
10. září - cyklovýlet pro zdatné: Modrava – Poledník – Prášily – Suché studánky –
09:10
Strážov ( 67 km)
09:30
24. září: tradiční pochod na Juránkovu chatu spolu s bavorskými turisty
09:50
28. září: turistický výlet k prameni Úhlavy – Pancíř – Belveder – Železná Ruda
10:10
10:30
(rozloučení s rokem a zhodnocení našich výprav)
10:55
11:25
Diplom „úspěšný turista roku 2016“ získali:
11:50
Martinka Lišková
VI.A
12:10
Jakub Majer
VI.A

Seznam nebezpečného odpadu, který bude přijímán:
Nechlorované minerální převodové a mazací oleje, jiné motorové, převodové a mazací oleje, jiné emulze, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečistěné, absorpční činidla,
filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečistěné nebezpečnými látkami, pneumatiky, vyřazené anorganické i organické chemikálie, které jsou (nebo obsahují) nebezpečné látky, rozpouštědla,
kyseliny, fotochemikálie, zásady, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť,
barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, detergenty obsahující nebezpečné látky, nepoužitá cytostatika, baterie a akumulátory.

David Holeček

VI.A

Verunka Rajšlová

III.B

Štěpán Fuka

V.B

Bája Fialová

VIII.B

Tadeáš Trefanec

VIII.B

Pepa Dengscherz

IX.A

Milí turisté všech věkových kategorií,
děkuji vám za přízeň. Přestože jsem se trochu vzdálila od školního dění, ráda se

s vámi budu dál toulat naší krásnou Šumavou. Sejdeme se na jubilejním 20. výletě,
ŽÁDÁME VŠECHNY OBČANY, ABY DO VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NEUMÍSŤOVALI NEBEZPEČNÝ ODPAD. ZVYŠUJÍ SE TÍM NÁKLA- který plánuji na 1. máje 2017 na Ostrý.
DY NA LIKVIDACI.
Příspěvek připravila, Marie Kašová, vedoucí výletů
NEZDRAŽUJTE SAMI SOBĚ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD!
DĚKUJEME!
Svoz a likvidaci veškerého komunálního odpadu pro vás zajišťuje

OTÁZKA PRO ČTENÁŘE JANOVICKÉHO ZPRAVODAJE:

BLAHOPŘEJEME!
Přejeme hodně zdraví a štěstí „čerstvě narozeným občánkům“ našeho města:
Hana Šafránková
narodila se v červnu
Šárka Jírovcová
narodila se v srpnu
Aleš Kuchař
narodil se v září

Myslíte si, že tento řidič zaparkoval správně?

Hodně štěstí, radosti a především zdraví přejeme všem občanům,
kteří v měsíci září a říjnu oslavili významné životní výročí.
František Kellnhofer, Rohozno
85 let
Martin Vlasák, Rohozno
85 let
Jan Majer, Janovice
85 let
Radovan Kocfelda, Spůle
82 let
Marta Dudová, Rohozno
75 let
Marta Rajalová, Vacovy
75 let
Václava Kolerusová, Spůle
70 let
Stanislav Němeček, Janovice
70 let

DĚTSKÝ DEN

MEDOVÉ ODPOLEDNE

POUŤ

sobota 5. listopadu od 14. 00 do 17.00 hodin
v tělocvičně města
Pořadatel:
Město Janovice nad Úhlavou ve spolupráci
s Českým svazem včelařů a Českým svazem zahrádkářů
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, hlíva ústřičná a
výrobky z ní, tvořivé dílny pro děti i dospělé, ochutnávky, výstava prací dětí z MŠ „My a
včelky“, výstavy výpěstků našich zahrádkářů, výstava pomůcek pro včelaře - srovnání současnosti s minulostí, zajímavosti ze života včel … a řada dalšího.
Pokud budete chtít tuto naši akci podpořit svým výrobkem, výpěstkem nebo nějakou dobrotou, jejíž součástí je med, ovoce nebo zelenina (sladkou,
slanou), můžete se přihlásit v městské knihovně.

PALIČKOVANÁ KRAJKA

TRADIČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

VÝSTAVA

neděle 20. listopadu od 14. 00 hodin
v tělocvičně města
V doprovodném programu vystoupí

od 7. listopadu

pěvecký sbor Svatobor

do 23. prosince

pod vedením Josefa Baierla.

v prostorách městské knihovny

Zazní melodie z muzikálu My Fair Lady.
K tanci a poslechu zahraje skupina Relax.

Výstavu pořádá

Občerstvení zajištěno.

Městská knihovna Janovice nad Úhlavou
u příležitosti životního jubilea

paní Marie Podstatné.
Pořadatel:
Město
Janovice nad Úhlavou

Ochotníci při TJ Sokol Janovice nad Úhlavou
srdečně zvou na komedii

SLUHA DVOU PÁNŮ
25. 11. 2016 od 19.30 hodin;
26. 11. 2016 od 15.00 a 19.30 hodin v sokolovně.
Předprodej vstupenek v Městská knihovna Janovice n./Úhl. od 7. 11. 2016.

