Datum vydání: duben 2017

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Z obsahu zpravodaje:
Zprávy z jednání zastupitelstva

24. dubna se konalo další letošní veřejné zasedání zastupitelstva města.

Rozsvítíme městský park

Kompletní znění usnesení je zveřejněno na www.janovice.cz. Zde uvádíme to hlavní, co bylo projednáno a schváleno:

Oprava místní komunikace ve Spůli

Zastupitelstvo řešilo dvě žádosti o prodej pozemkové parcely ve Spůli. První žádost podali Petra a Uwe Lorenzovi, druhou žádost o prodej téhož pozemku pak podali Olga a Slavomír Chlupovi. Zastupitelstvo posoudilo obě žádosti a první z
nich zamítlo. Naopak vyhovělo druhé žádosti, protože žadatelé, manželé Chlupovi, jsou vlastníky pozemků, které bezpro-
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středně sousedí s požadovaným pozemkem.
O další odkoupení pozemkové parcely ve Spůli požádal město František Kelner. Zastupitelstvo této žádosti vyhovělo,
protože žadatel je vlastníkem okolních nemovitostí a o požadovaný pozemek se dlouhodobě stará.
Ve dnech 13. - 16.2.2017 proběhla v janovické základní škole inspekční činnost , kterou provedli inspektoři České školní
inspekce. Zastupitelstvo bylo na veřejném zasedání seznámeno s inspekční zprávou a s výsledky rozboru, který proběhl
po skončení inspekční činnosti za účasti inspektorů, ředitele školy a starosty města. Výsledky inspekční činnosti jsou velmi
dobré a zastupitelstvo vzalo bez výhrad na vědomí předloženou inspekční zprávu. Celá inspekční zpráva by měla být zveřejněna na internetových stránkách Masarykovy ZŠ.

Podle podmínek stanovených Plzeňským krajem je povinností města, aby v případě, že je mu poskytnuta dotace, bylo usnesením na veřejném zasedání
rozhodnuto o jejím přijetí. Zastupitelstvo tím dává souhlas, že je rozhodnuto dotaci přijmout a zároveň tím dává na vědomí, že má ve svém rozpočtu připraveny finanční prostředky na spolufinancování. Na posledním veřejném zasedání rozhodlo zastupitelstvo, že přijme dvě dotace z rozpočtu Plzeňského kraje, a
to na tyto akce:
A) oprava místní komunikace v místní části Spůle (dotační titul: PSOV PK 2017 – projekty obcí),
B) rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého na pozemku p.č. 20/5 v k.ú. Veselí nad Úhlavou (dotační titul: Záchrana a obnova staveb drobné architektury
dotvářející kulturní krajinu 2017).
Ohledně dotací přijalo zastupitelstvo ještě další usnesení - rozhodlo o tom, že město podá tři žádosti o poskytnutí účelových investičních dotací v rámci
programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“. Bude se jednat o tyto projekty:
A) rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Spůle,
B) rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Dubová Lhota,

Termín dalšího veřejného zasedání:
pondělí 26. června 2017.

C) pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Dubová Lhota.
Posledním usnesením, které bylo přijato na dubnovém veřejném zasedání, byla volba přísedící u Okresního soudu v Klatovech. O zvolení do této funkce si
požádala občanka města Lada Nejedlá, jejíž žádosti zastupitelstvo vyhovělo a jako přísedící ji zvolilo.
ROZSVÍTÍME MĚSTSKÝ PARK

NOVĚ OPRAVENÁ ČÁST
MÍSTNÍ KOMUNIKACE VE SPŮLI
V obci Spůle byla v březnu letošního roku opravena
část cesty (doposud nezpevněné). Tato cesta nevyhovovala nejen chodcům, ale i řidičům a vozům svozové
odpadové firmy. Pro ty bylo na konci opravené cesty
vybudováno zpevněné místo pro otáčení.
Doufáme, že jsme potěšili spůlské občany, kteří bydlí
v této části obce, ať už pěší nebo řidiče.

V městském parku v Janovicích nad Úhlavou byly
zahájeny plánované úpravy. Bylo zde vybudováno
nové odběrné místo elektřiny, instalováno 6 sloupů
s lampami veřejného osvětlení a byly upraveny parkové cesty. Do konce dubna bude ještě umístěno 9
venkovních posilovacích strojů, které jistě potěší širokou „pohybu chtivou“ veřejnost. Doufejme, že se
tak městský park stane příjemným místem pro odpočinek i sportovní vyžití.
A nejen to - samostatný odběr elektřiny a veřejné
osvětlení přispějí (společně s novým pojízdným pódiem) k lepšímu využití pro účely letních koncertů.
Můžeme posoudit hned při prvním koncertu, který nás čeká již 18.6.

Čerstvě položený asfalt ve Spůli

ZAHÁJENA VÝSADBA NOVÉ ZELENĚ
V rozpočtu města na letšní
rok je mimo jiné také schválena výsadba nové zeleně.
Jedno z míst, kde úpravy začaly, je nově vzniklé prostranství u kostela sv. Jana
Křtitele, na místě, kde proběhla v loňském roce demolice bytového domu čp. 126.
Zatím byly vysazeny stromy řada habrů a řada okrasných
třešní. Další výsadba v tomto
prostoru bude pokračovat
v létě.
Druhým místem, kde probíhá
výsadba nové zeleně, je prostor
nad sídlištěm (vpravo od Klenovské ulice mezi sídlištěm a
rodinnými domy Pod Vodárnou). Jedná se o prostranství,
které kvůli vedení hlavních řadů
vodovodu a plynovodu nelze
využít k žádné výstavbě. Nová
zeleň by měla přispět ke zlepšení vzhledu této části města, o
případných možnostech využití
se může uvažovat později.

DOTACE - ZATÍM JEN OD PLZEŇSKÉHO KRAJE
Jak jste byli informováni v minulém vydání Janovického zpravodaje,
snaží se město co nejvíce využívat různých dotačních titulů k získání
finančních prostředků, které by posílily rozpočet města.
V letošním roce bylo zatím podáno 11 žádostí, z toho 7 do dotačních
titulů Plzeňského kraje, 3 do programů Ministerstva pro místní rozvoj
a 1 v rámci Operačního programu životní prostředí.
Co se týče úspěšnosti, musíme si přiznat, že v letošním roce se zatím
moc nedaří. Především žádosti u Ministerstva pro
místní rozvoj byly neúspěšné. Zcela zamítnuty byly
žádosti o dotaci na rekonstrukci Spartakiádní ulice a o
dotaci na rekonstrukci zahrady v mateřské škole. Jedinou, která uspěla alespoň z 50% (je totiž zařazena do
seznamu náhradních projektů), je žádost o dotaci na
zpracování územního plánu. Nepřidělení dotací neznamená, že by se
akce nerealizovaly.
Úspěšnější jsme byli u Plzeňského kraje. Město obdrží z
rozpočtu kraje 200.000,- Kč na provedenou opravu místní
komunikace ve Spůli a 50.000,- Kč na restaurování sochy
sv. Jana Nepomuckého na Veselí.
U zbylých šesti žádostí ještě čekáme na rozhodnutí.

POZOR! 31. 3. 2017 SKONČILA LHŮTA
PRO ÚHRADU MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Znovu upozorňujeme všechny, kteří neuhradili místní poplatek za komunální odpad, případně za psa, že lhůta skončila 31. března.

BLAHOPŘEJEME!
Hodně štěstí, radosti a především zdraví přejeme všem občanům,
kteří v měsíci dubnu oslavili významné životní výročí.
Karel RUBÁŠ, Janovice nad Úhlavou
91 let
Helena WEINFURTNEROVÁ, Janovice nad Úhlavou 75 let
Alena BARTOŠOVÁ, Janovice nad Úhlavou
70 let
Karel HARTL, Petrovice nad Úhlavou
70 let
Josef FIALA, Rohozno
70 let
Jan HRUDIČKA, Veselí
70 let
Marie MAJEROVÁ, Janovice nad Úhlavou
70 let

Vyzýváme ty, kteří zapomněli - přijďte zaplatit, ať
vám nemusíme posílat obálku s modrým pruhem. To
je pak pro všechny nepříjemné.

Oznamujeme všem zájemcům,
že fotbalové tréninky dětí se konají:
úterý a čtvrtek od 17-18.30 - mladší a starší přípravky
středa a pátek od 17-18.30 - žáci
Těšíme se na stávající a zveme nové budoucí fotbalisty.
Kontakt:

V. Keřlík, 604455186
vkerlik@seznam.cz

V. Valečka, 777087067
ValeckaVena@seznam.cz

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA JANOVICE NAD ÚHLAVOU SLAVÍ
V dubnu oslaví Charitní pečovatelská služba v Janovicích nad Úhlavou 10. výročí své působnosti.
Začínali jsme se šesti klienty, jedním autem a pečovatelkou. V dnešní době máme okolo 97 klientů,
čtyři pečovatelky a tři auta.
Největší odměnou je pro nás, že jsme službou potřebnou pro seniory a pro lidi, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.
Děkujeme Městu Janovice nad Úhlavou za umožnění zázemí pro středisko Charitní pečovatelské služby.

Od 15.5. - do 19.5. 2017 proběhne sběr ošacení .
Oděvy můžete nosit do střediska pečovatelské služby
(u sběrného dvora za budovou městského úřadu)
každý pracovní den od 11.00 do 18.00 hodin.

PŘÍSPĚVEK MASARYKOVY ZŠ - ÚSPĚCH MLADÝCH GYMNASTŮ
Okresní přebor základních škol ve sportovní gymnastice a 44. ročník memoriálu Josefa KOCÍKA
se uskutečnil v úterý 28.3.2017 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 obhájila ZŠ Čapkova Klatovy).
Kategorie hoši 1.- 3. tř.

4. místo v soutěži družstev

Kategorie hoši 4.- 5. tř.

1. místo v soutěži družstev

Kakeš Martin

II.A

Spěvák Adam

IV.A

Křížek Jaroslav

II.B

Finta Aleš

IV.A

Bečvář Ondřej

II.B

Černý David

IV.A

Taušek Jakub

IV.A

Kategorie hoši 8.- 9. tř.

pouze jednotlivci

Martin Černý

VII.A

Tureček Jakub

IX.A

1. místo v soutěži jednotlivců

Kategorie hoši 6.- 7. tř. pouze jednotlivci
Dolanský Aleš

VII.A

1. místo v soutěži jednotlivců

1. místo v soutěži jednotlivců

Kategorie dívky 1.- 3. tř.

Kategorie dívky 4.- 5. tř.

5. místo v silné konkurenci 11 družstev

2. místo v silné konkurenci 7. družstev

Raišlová Veronika

III.B

Pavlovičová Kateřina

IV.B

Mixanová Tina

III.B

Turečková Nikola

V.B

Valečková Vanessa

III.B

Jarková Sarah

V.A

Boorová Kateřina

II.B

Veseláková Lea

V.A

Kategorie dívky 6.- 7. tř.

pouze jednotlivci

Kategorie dívky 8.- 9. tř.

1. místo v soutěži družstev

Řepišťáková Klára

VI.B

Dvořáková Natálie

IX.A

Fintová Andrea

IX.A

Barbora Fialová

VIII.B

3. místo v soutěži jednotlivců

Všem závodníkům děkuji za vzornou reprezentaci školy, velice si cením zájmu a pomoci starších děvčat i hochů.
V letošním roce opustí naše řady několik deváťáků. Děkuji jim, že vytrvali a dokázali předávat svým mladším gymnastům své zkušenosti a přeji jim hodně
úspěchů při dalším vzdělávání.

Příspěvek připravila Marie Kašová

SDH Janovice nad Úhlavou a Město Janovice nad Úhlavou
zvou všechny (bez rozdílu věku)

v neděli 30. dubna
do hasičské zbrojnice v Janovicích nad Úhlavou na

STAVĚNÍ MÁJE A FILIPO – JAKUBSKÝ REJ
Od 17.00

Připravíme májku

18.00 – 18.30

Postavíme májku

18.30 – 20.00

Oloupeme perníček, vyzkoušíme zručnost, sílu, pružnost, odolnost, vyrobíme figurky

20.00

Zapálíme oheň

20.00 – 24.00

Zatančíme, zaskotačíme, něčím k snědku se posilníme, ani trocha žabího moku nebude chybět
Vybrané speciality budou servírovány mistrem čarodějem Gastrohryzem.
O zábavu se nám postará čaroděj Jirka.

CONVOY OF LIBERTY 2017
pátek 5. května
U příležitosti oslav 72. výročí osvobození se v rámci akce
„Po stopách 5. sboru US ARMY - Západní Čechy“
opět zastaví v Janovicích nad Úhlavou

CONVOY OF LIBERTY,
který organizuje Klub třetí armády Plzeň.
Zastávka konvoje historických armádních vozidel

proběhne na hasičském cvičišti od 10.00 do 10.20 hodin.

KLAVÍRNÍ RECITÁL
DĚTSKÝ DEN

pátek 12. května
od 19.00 hodin
POUŤ

v sále historické budovy bývalé radnice na Náměstí
Zveme především všechny bývalé žáky v Janovicích dobře známého učitele hudby pana Jiřího Hostýnka a učitelky místní školy paní Boženy Korbelové,
PROTOŽE V PROGRAMU VYSTOUPÍ:
Program:
A. Dvořák - Slovanský tanec op. 72, č. 2

Tomáš Hostýnek
(vnuk učitele hudby p. Jiřího Hostýnka)

Petr Novák
(vnuk p. uč. Boženy Korbelové)

J. S. Bach – Sarabanda a Gigue A dur z Anglické suity, Student 3. ročníku plzeňské konzervatoře ve třídě Petra Nováka, akademický pracovník na Katedře anglickéBWV 806
ho jazyka a literatury FF ZČU a učitel hry na klavír na
F. Liszt – Etuda C dur, op. 1, č. 1
ZUŠ ve Stodě, který se v současnosti připravuje na 5.
L. van Beethoven – Sonáta E dur, op. 14, č. 1; 2. a 3. ročník mezinárodní klavírní soutěže „Chestnut Piano“
věta
v ukrajinském Kyjevě. V roce 2014 získal 1. cenu
L. van Beethoven – Sonáta C dur, op. 53, v celostátním kole soutěže ZUŠ hry na klavír v Praze a
v témže roce postoupil mezi semifinalisty 2. ročníku
„Valdštejnská“
mezinárodní soutěže Pianista roku. Po účasti na soutěF. Chopin – Etuda E-dur, op. 10, č. 3
žích v Paříži a Římě přivezl v roce 2016 1. místa
A. Dvořák – Suita A dur, „Americká“, op. 98a, 1. část
z mezinárodních soutěží v ruském Petrohradě a
A. Dvořák - Slovanský tanec op. 46, č. 3
v bulharské Sofii. V roce 2017 byl pozván k vystupování ve Vídni na koncertě vítězů soutěže v Sofii. Společně
s Petrem Novákem vystupoval v rámci Mezinárodního
festivalu komorní hudby v Klatovech, v Plzni na zahájení výstav pořádaných Západočeským muzeem i ve výstavní a koncertní síni Atrium v Praze na Žižkově. Hudebně spolupracoval s plzeňskou restaurací a galerií
Artamo a družstevní kavárnou Inkognito. Fenoménu
hudby se věnuje i na akademické půdě.

V současné době učitel hry na klavír a
korepetitor Konzervatoře v Plzni, učitel klavírní hry v ZUŠ Plzeň, T. Brzkové
33. V současnosti připravuje recitál se
svojí sestrou, houslistkou Janou Vonáškovou Novákovou. Bude v srpnu
spolupracovat jako korepetitor na
Letních hudebních kurzech Plzeňského kraje smyčcových nástrojů, mistrovském kurzu violoncellisty Petra
Nouzovského a hobojisty Viléma Veverky v Třeboni. V listopadu bude
spolupracovat s houslistkami sestrami Wolf na jejich recitálu na zámku v
Buchenau, na prosinec t. r. chystá
sólový recitál pro uzavřenou společnost z děl převážně vídeňských klasiků. S Tomášem chystá recitál převážně ze čtyřručních skladeb v příští sezóně pro KPH Horažďovice.

ŠUMAVO, ŠUMAVO, ŠUMAVĚNKO MILÁ,

TANEČNÍ ZÁBAVA

NA TEBE KAŽDÝ RÁD JEDNOU SE PODÍVÁ …

sobota 13. května v sokolovně

Slovy známé písně přijměte pozvání na další

TJ SOKOL Janovice nad Úhlavou zve všechny na taneční zábavu.

JARNÍ SENIORSKÝ ZÁJEZD

Zahrají kapely

středa 17. května
Trasa:
Dobrá voda - kostel sv. Vintíře - skleněný oltář, vstup 20,- Kč
Hartmanice - synagoga, vstup 30,- Kč
Mouřenec - půvabný kostelík

Přijďte si zatančit a poslechnout známé skladby v podání

Annín - prohlídka skláren - vstup 50,- Kč
Sušice - prohlídka města, Andělíček

revivalových kapel.

Hrádek u Sušice - prohlídka zámku, vstup 40,- Kč

LÉTO S MUZIKOU
S předstihem vás informujeme o tom, že na parketu v Dolní Lhotě se od června do srpna
opět představí několik dechových kapel.
A aby se příznivci dechovky měli na co těšit, tady je letní nabídka:
Neděle 4. června od 15.00 do 19.00 hodin

MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA
Čtvrtek 6. července (státní svátek) od 15.00 do 19.00 hodin

DOUBRAVANKA Z JÁMY

Odjezd:
Autobus odjíždí v 8:00 hodin z autobusové zastávky v Janovicích
nad Úhlavou.
Příjezd:
Příjezd je plánován kolem 19:00 hodin.
Platba za dopravu:
Pro janovické seniory zdarma, případní cizí účastníci (mohou se
zúčastnit pouze v případě, že nebude naplněn autobus) uhradí

Neděle 30. července od 15.00 do 19.00 hodin

200,- Kč.

ÚHLAVANKA Z KLATOV

Přihlášky:

Neděle 20. srpna od 15.00 do 19.00 hodin

MYSLIVECKÁ KAPELA ATLAS
Případné dotazy směřujte na hlavního organizátora těchto akcí,
kterým je pan Josef „Mouka“ Bureš.

Městský úřad Janovice nad Úhlavou - p. Eva Suttá,
přízemí, dveře č. 1,
telefon:376 382 396, e-mail: matrika@janovice.cz
.

