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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

   Další veřejné zasedání, z kterého vám přinášíme informace, se konalo 26. června. Úplné znění všech přijatých usnesení najde-

te jako vždy na www.janovice.cz. 

   Na červnovém zasedání rozhodovalo zastupitelstvo o dvou žádostech o prodej pozemkových parcel, jedné směně pozemků a 

jedné nabídce na odkoupení nemovitostí. 

   První žádost o prodej pozemkové parcely ve Spůli (v bývalém areálu JZD) podal pan Vladimír Čihánek, který v tomto areálu 

podniká. Zastupitelstvo důsledně projednalo celou záležitost včetně připomínky, která byla městu doručena, a rozhodlo, že po-

zemkovou parcelu žadateli prodá. 

   Druhou žádost o prodej pozemků podali manželé Ioan a Maria Kubalakovi, kteří trvale žijí v Petrovicích. Mají zájem oplotit si 

pozemky ve svém vlastnictví, které bezprostředně sousedí s požadovaným pozemkem. Důvodem požadavku je snaha o zarov-

nání hranice, po které zaplocení povede. Zastupitelstvo s prodejem souhlasilo, ale pouze s podmínkou, že stávající otevřená stoka sloužící k odvádění dešťo-

vých vod, nepovede po pozemcích žadatelů. 

   Vzhledem k tomu, že vlastník bývalého vodního mlýna v Janovicích nad Úhlavou pan Petr Braun odmítá povolit městu přístup do objektu bývalého lihova-

ru (od roku 2016 je ve vlastnictví města), bylo město nuceno podat žalobu o určení existence vydrženého práva. V rámci soudního řízení došlo ke smírnému 

návrhu - pan Petr Braun nabídl městu své nemovitosti k odkoupení. Jedná se o stavební parcelu s budovou a tři okolní pozemky, z nichž jeden je cestou do 

objektu lihovaru. Uvedené nemovitosti byly městu nabídnuty za cenu 400 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že budování nového vjezdu do bývalého lihovaru by 

bylo finančně velmi náročné (a nevhodné by bylo i vjíždění kolem kostela), rozhodlo zastupitelstvo, že nabídku přijme, nemovitosti odkoupí a tím bude 

ukončeno i soudní řízení. Úkolem zastupitelů bude, aby následně hledali využití jak pro areál lihovaru, tak pro bývalý vodní mlýn. 

   Dále zastupitelstvo odsouhlasilo směnu pozemkových parcel, kterou dohodlo město s místním jednotným zemědělským družstvem. Cílem této směny by-

lo, že město získalo pozemkové parcely v lokalitě plánované těžby štěrkopísků. Toto rozhodnutí je v souladu s nesouhlasným stanoviskem k plánované těžbě 

štěrkopísků - toto stanovisko stále trvá a město činí veškeré možné kroky k tomu, aby těžba neprobíhala. A to i přesto, že mnohá snažení mají výsledek 

značně nejistý. 

   Jedním z hlavních bodů, který je vždy projednáván na červnových zasedáních, je projednání výsledků hospodaření za uplynulý rok. Zastupitelé byli sezná-

meni se závěrečným účtem města za rok 2016, jehož součástí je i zpráva nezávislého auditora, a dále pak s účetní závěrkou města a jeho dvou příspěvko-

vých organizací, mateřské a základní školy. Vzhledem k tomu, že auditor neobjevil v hospodaření města žádné chyby a nedostatky, bylo v souladu s platnou 

legislativou přijato usnesení, kterým zastupitelstvo schválilo hospodaření za rok 2016 bez výhrad. 

   V souladu s podmínkami Plzeňského kraje jako poskytovatele dotací, schválilo zastupitelstvo, že souhlasí s přijetím tří dotací z rozpočtu kraje: 

►  100 000,- Kč na akci „Janovice nad Úhlavou - VITAL PARK“ (cvičební stroje v městském parku), 

►  57 713,- Kč na věcné vybavení pro JSDHO Dubová Lhota, 

►  40 250,- Kč na zřizování nových oplocenek v rámci ochrany mladých lesních porostů. 

Z obsahu zpravodaje: 

Zprávy z jednání zastupitelstva 
Pololetní vysvědčení 
Den s modrým majákem 
Poděkování 
Letní provoz knihovny 
Železný hasič 
Příspěvek bez názvu 
Vstupné na koupališti 
Blahopřejeme 
Léto v Janovicích nad Úhlavou 

Termín dalšího veřejného zasedání: 
pondělí 28. srpna 2017 

POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ 

Na rozdíl od školáků, kteří dostávají pololetní vysvědčení v lednu, město, jeho vedení a celé zastupitelstvo, provádí hodnocení pololetí (tedy jakési vysvědče-

ní) na červnovém zasedání. No a jak jsme dopadli? Známku nám musíte dát vy, občané, my vám k tomu můžeme poskytnout informace o tom, co všechno 

proběhlo od ledna do června letošního roku. 

Za prvé, jak jsme na tom v Janovicích nad Úhlavou? 

►  Nyní se dokončují opravy vstupní terasy ve zdravotním středisku a výměny vchodových dveří a následně  

by stejná stavební firma měla dokončit opravu komína u čp. 355 na sídlišti. 

►  Jsou hotovy plánované práce v městském parku - nové veřejné osvětlení, samostatný přívod elektřiny 

pro koncerty a další případné akce, a jsou zde umístěny nové cvičební stroje pro veřejnost.  

►  Proběhla úprava veřejného prostransví mezi sídlištěm a 

rodinnými domy Pod Vodárnou a byla zde vysázena zeleň.  

►  Výsadba nové zeleně byla naplánována také v prostoru u 

kostela sv. Jana Křtitele, kde většina prací proběhla v minulých 

týdnech a do konce června by mělo být hotovo.  

►  Bylo zadáno vypracování odborné studie na kompletní 

rekonstrukci venkovního areálu Masarykovy ZŠ. Tato studie by měla řešit např. rozmístění sportovišť, místa pro 

venkovní výuku žáků, výsadbu nové zeleně apod. Podle studie by pak v následujících obdobích mohl být areál 

postupně rekonstruován, což záleží především na finančních možnostech 

města. 

►  V jarních měsících proběhla plánovaná demolice bývalé vojenské kuchyně a 

jídelny u hlavní brány do Rozvojové zóny. Město se tak zbavilo dalšího 

„strašáka“. 

►  Městskému úřadu byla pořízena nová sekačka na údržbu veřejných pro-

stranství. 

 



►  Ve spolupráci s Biskupstvím plzeňským byly zahájeny práce na přípravě projektové dokumentace, která by měla určit postup při plánovaných opravách 

kostela - zástupci města jsou zváni na všechna jednání. 

►  V současné době finišují přípravné práce pro plánovanou rekonstrukci Spartakiádní ulice. Je hotova projektová dokumentace a čeká se pouze na to, až 

spol. ČEZ provede plánovanou pokládku elektrického vedení do země. To je bohužel jediné, co město nedokáže ovlivnit. Samozřejmě jsme si vědomi toho, 

že provedení rekonstrukce v průběhu letních prázdnin by bylo nejvýhodnější, ale teď již víme, že to reálné není. 

A za druhé, jak jsme na tom v okolních obcích? 

►  V Dubové Lhotě byl vyčištěn rybník na návsi. V rozpočtu města byla také schválena rekonstrukce hasičské zbrojnice. Tato akce bude přesunuta na rok 

2018, protože Ministerstvo vnitra vyhlásilo dotační titul právě na podporu oprav a rekonstrukcí hasičských zbrojnic. Město podalo žádost a pokud by uspělo, 

vyšla by rekonstrukce výrazně levněji. A když už jsou zmiňovány žádosti o dotace, na podporu činnosti hasičů v Dubové Lhotě byla podána ještě jedna žá-

dost o dotaci, a to na zakoupení hasičského dopravního automobilu 

►  Ve Spůli byla opravena místní komunikace, čímž byly zlepšeny podmínky pro místní občany i pro vozidla Pošumavské odpadové s.r.o., která zde měla trva-

lé problémy s vývozem popelnic. 

Bohužel, ne všechno, co bylo schváleno a naplánováno, se povede zrealizovat. Právě ve Spůli byla plá-

nována kompletní rekonstrukce návsi. Zastupitelstvu města, které tuto rozsáhlou stavební akci schváli-

lo do rozpočtu, bude na příštím veřejném zasedání navrženo, aby stavba letos realizována nebyla. Ale 

spůlští občané se rozhodně nemusí bát. Tato akce bude pouze přesunuta do rozpočtu na rok 2018. A co 

je důvodem? Rádi bychom, aby projektant, který připravuje celou dokumentaci k této akci, provedl do 

konce letošního roku průzkum možných opatření proti záplavám. V posledních letech se totiž stále čas-

těji opakují přívalové deště, které zaplavují právě náves v obci Spůle. Proto, pokud to bude možné, 

chceme, aby projektant zapracoval  případné návrhy přímo do projektové dokumentace. A to je snad 

rozumný důvod k tomu, aby se ještě s realizací stavební akce počkalo. Občané Spůle budou samozřej-

mě pozváni na společné jednání, kde budou s případnými záměry seznámeni. 

►  Na Veselí byla umístěna nová autobusová zastávka a ještě je plánována úprava jejího okolí. Pokud se 

podaří najít vhodnější místo, rádi bychom přemístili kontejnery na tříděný odpad jinam. V současné době stále probíhá restaurování sochy sv. Jana Nepo-

muckého.  

V obci Veselí probíhají v současné době i neplánované práce, které souvisejí právě se zmiňovanými problémy s 

velkou vodou. A co se tedy děje s rybníkem na Veselí? Po posledních přívalových deštích byl rybník vypuštěn jed-

nak kvůli poruše na vypouštěcím zařízení a jednak z důvodu odvodnění otvoru pro základy pod restaurovanou so-

chu sv. Jana Nepomuckého. Přitom se začalo zvažovat, zda by nebylo výhodnější, aby rybník, který je trvale zaná-

šen naplaveninami, byl zrušen. V rámci dohledávání všech dostupných informací u dotčených orgánů (Povodí Vl-

tavy, které je vlastník pozemků, stavební úřad a odbor životního prostředí Městského úřadu Klatovy) bylo zjiště-

no, že se jedná o neexistující stavbu - to znamená, že rybník de facto nikdy neexistoval a jedná se pouze o rozšíře-

né koryto potoka. Plán je tedy takový, že by se odstranila hráz, upravilo koryto potoka a zavezlo koryto „rybníka“.  

Samozřejmě se moc omlouváme občanům Veselí (zejména těm v blízkosti rybníka), že jsme jim vypuštění připravili 

nepříjemné chvíle způsobené zapáchajícím bahnem, které způsobilo nadměrný výskyt komárů (s těmi jsou ale problémy i v jiných částech města).  

DEN S MODRÝM MAJÁKEM 

Velmi zajímavá akce proběhla v červnu v janovické základní škole. „Den s modrým majákem", tak se jmenoval projektový den, při kterém se školá-
kům představily jednotlivé složky IZS - integrovaného záchranného systému, policie, hasiči, záchranná zdravotnická služba a armáda ČR. Akci na-
vštívili i hasiči z partnerské bavorské obce Arrach.  

Děti měli možnost se v praxi seznámit s náročnou prací složek IZS. Akce se zúčastnilo 
zhruba 280 žáků janovické základní školy a pozvány byly i děti z místní mateřské školy. 
Složky IZS pro ně připravily pestrý program. Mezi atraktivní ukázky bezesporu patřila 
práce s vyprošťovacím zařízením, hodně lákala  výstavba věže z beden, kterou si museli 
žáci, zajištění lanem, zbudovat pod vlastníma nohama, nebo byl k vidění pád figuríny 
z okna na dopadovou matraci. Zaujal i výcvik policejních psů. 

Děti se nejen dívaly, ale na některých stanovištích se musely i aktivně zapojit. I přesto, 

že některé disciplíny byly dost náročné, děti 

si celou akci velmi pochvalovaly. 

Poděkování patří především paní učitelce Mgr. Ivaně Burešové, která měla celý 

projektový den na starosti, všem složkám IZS a SDH Janovice nad Úhlavou. 

Děkujeme. Jen víc takových akcí! 

PODĚKOVÁNÍ 

Dovolte, abych jménem Města Janovice nad Úhlavou poděkoval všem, kteří se při janovické pouti nevěnovali svým rodinám, kamarádům a vlastní zábavě a 

svůj čas věnovali nám ostatním, kteří jsme se díky nim (snad) dobře pobavili. Za přípravu a organizaci pouťového programu děkuji zejména SDH Janovice 

nad Úhlavou, FK Dukla Janovice nad Úhlavou, paní Marii Podstatné, MS Liška Janovice nad Úhlavou a zaměstnancům městského úřadu. 

Srdečně děkuji! Michal Linhart, starosta města 



BLAHOPŘEJEME! 

Přejeme hodně zdraví a štěstí „čerstvě narozeným občánkům“ našeho města: 

Zorka Jiříková   narodila se v květnu 

Matyáš Mašek  narodil se v květnu 

Lukáš Eybl   narodil se v květnu 

Jakub Dvořák   narodil se v květnu 

Filip Šelmát   narodil se v květnu 

Karolína Tomášeková  narodila se v květnu 

Sebastian Bruckdorfer narodil se v květnu 

Matyáš Jan Václ  narodil se v květnu 

 

Hodně štěstí, radosti a především zdraví přejeme všem občanům, 

kteří v měsíci květnu a červnu oslavili významné životní výročí. 

Karolina Seidlová, Janovice nad Úhlavou   91 let 

Dagmar Klucká, Janovice nad Úhlavou   90 let 

Květoslava Machuldová, Janovice nad Úhlavou  80 let 

Vladimír Baloun, Janovice nad Úhlavou   75 let 

Vlasta Kocfeldová, Spůle     75 let 

Zdeněk Franc, Spůle      70 let 

LETNÍ PROVOZ KNIHOVNY 

Vážení čtenáři a návštěvníci Městské 
knihovny Janovice nad Úhlavou! 
 

Městská knihovna začne naplno fun-
govat od 1. září, kdy místo dlouhodo-
bě nemocné paní Evy Semelové nastu-
puje paní Olga Kovaříková. 
 

Do té doby prosím ještě vydržte. 
 

Přes léto bude otevřeno pouze v tyto dny: 
 

ČERVENEC:  
středy 12.7., 19.7. a 26.7. vždy v době 13.00 - 18.00 hodin. 

SRPEN:  
středy 2.8. a 16.8. vždy v době 13.00 - 18.00 hodin. 

 

Děkujeme za pochopení! 

PŘÍSPĚVEK BEZ NÁZVU - NEBYL BY SLUŠNÝ 

Vážení spoluobčané, tak zase jednou blbost zvítězila. Před nedávnem bylo v městském par-

ku v Janovicích nad Úhlavou umístěno 9 cvičebních strojů. Slyšel jsem spoustu pochvalných 

hodnocení, viděl jsem cvičit děti, viděl jsem cvičit dospělé(dokonce i v pokročilejším věku) a 

měl jsem radost z toho, že vše funguje a že se nenašel žádný blbec, který by chtěl stroje 

ničit. A NAŠEL SE! K dokazování své síly a vlastní blbosti si  (zřejmě rozdováděn z pouti) vy-

bral stroj „veslař“, který 

     takhle vypadal původně             a takhle vypadá nyní! 

 Vážení čtenáři, všem se vám omlouvám za použité výrazy. 

Michal Linhart, starosta města 

NA JANOVICKÉM KOUPALIŠTI SE OPĚT PLATÍ VSTUPNÉ 

Zastupitelé města rozhodli před začátkem letošní letní sezóny, že zruší vstupné na janovic-

ké koupaliště. Předpokládali totiž, že důvody, kvůli kterým bylo před několika lety vstupné 

zavedeno, již pominuly. Bohužel, hned první dny provozu koupaliště ukázaly, že tomu tak 

není. Informace o bezplatném vstupu se rychle rozšířila a přibylo jedinců a skupin, kteří si 

pojem koupaliště zřejmě vysvětlují úplně nesprávně.  

Vyzkoušeli jsme to zadarmo, ale opravdu to nejde! A tak je od 22. června opět zavedeno 

jednotné vstupné ve výši 20,- Kč na osobu. Vstupné platí pro všechny, kteří využijí bazény 

(děti i dospělé). Výjimkou jsou pouze miminka v kočárku, která se nekoupou. Jsme si vědo-

mi toho, že budou i naštvaní, kteří platit nechtějí, ale jiné řešení zatím není.  

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné dny strávené na koupališti. 

PÁTÝ ROČNÍK SPŮLSKÉHO ŽELEZNÉHO HASIČE JE ZA NÁMI 

Dne 3.6.2017 se uskutečnil již pátý ročník soutěže Spůlský že-
lezný hasič. Letošní ročník byl součástí 4. ročníku seriálu sou-
těží pod názvem Šumavský hasič v disciplínách TFA, a to jako 
jeho první závod. Tento seriál je v letošním roce pořádán sbo-
ry dobrovolných hasičů z klatovského a domažlického okresu, 
konkrétně SDH Spůle, SDH Plánice, SDH Díly a SDH Strážov. 
Sobotní soutěže se 
zúčastnilo celkem 26 
závodníků, kteří za-
stupovali celkem 20 
sborů či jednotek ze 
dvou krajů. 

I když předpověď 
slibovala na část sou-
těže bouřky a déšť, 
počasí nám nakonec 
opět přálo a soutěž proběhla za krásného, z větší části sluneč-
ného a parného dne. Trať, která zahrnovala disciplíny: rozta-
žení dvou proudů hadic „B“, hammerbox, vytažení zátěže na 
lešení, svinutí dvou hadic „B“, přenos 30 kg kanystrů na stano-
venou vzdálenost, překonání bariery, odtažení figuríny po ur-
čené trase, připojení proudnice na monitor a pronesení zátěže 
tunelem se sníženým profilem, byla umístěna z menší části na 
zpevněném povrchu, její větší část se pak nacházela na pose-
kané louce. S tratí si nejlépe poradil Jiří Hnyk (SDH Klenčí pod 
Čerchovem) a to v čase 214,66 s, na druhém místě doběhl Ja-
kub Kulhánek (SDH Tlumačov) s časem 224,28 s., na třetím 
Antonín Rendl (SDH Česká Kubice) 225,40 s. Celá výsledková 
listina je uvedena v příloze, nicméně lze jen konstatovat, že 
každý, kdo se trať odvážil absolvovat – a to s jakýmkoli výsled-
kem - zaslouží obdiv. Nejmladší závodník slavil v den soutěže 
své 18 narozeniny, nejstarší soutěžící letos v srpnu oslaví své 
49 narozeniny. 

SDH Spůle by tímto chtělo poděkovat všem sponzorům a sa-
mozřejmě též Městu Janovice nad Úhlavou, SDH Janovice nad 
Úhlavou, HZS a JZd Budovatel 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 ro-
ce se opět 
setkáme na 
této beze-
sporu nároč-
né a zajíma-
vé soutěži.  

Šumavská 
liga má svou 
první soutěž 
za sebou, 
v nejbližší 

době nás očekávají další soutěže Šumavské ligy, a to v Plánici - 
1.7.2017, Dílech – 22.7.2017 a Strážově – 19.8.2017. Bližší in-
formace naleznete na http://sumavska-liga.webnode.cz/ . 

Příspěvek připravil: Petr Kresl, velitel JSDHO Spůle 

Milý blbče, 

pokud si přečteš tento příspěvek (i když o tom dost pochybuji), polož si následující 

otázku, kterou si dovolím použít ze známého českého filmu Pelíšky: 

„A KOMU TÍM PROSPĚJETE?“  
Nikomu. Zamysli se nad sebou! 



DĚTSKÝ DEN  DĚTSKÝ DEN   
POUŤ POUŤ  

 

 

 

 

SOBOTA 29. ČERVENCE 

od 19.30 hodin 

Janovice nad Úhlavou 

městský park 
 

VSTUP ZDARMA! 

Pořadatel: Město Janovice nad Úhlavou. 

Občerstvení zajišťuje SDH Janovice nad Úhlavou. 

Sbor dobrovolných hasičů Spůle 
Vás srdečně zve na  

   7. ročník soutěže s názvem „POOL OPEN“ 
 

 Kdy? 19.8.2017 od 13:00 hodin.               

 Kde? Koupaliště ve Spůli. 
Jedná se o soutěž družstev v klasickém požárním útoku, po jejím skonče-
ní následuje již tradiční přechod lávky přes koupaliště.   

Občerstvení na místě je samozřejmě zajištěno. 

 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 

 

 

STŘELECKÁ SOUTĚŽ V BROKOVÉ STŘELBĚ 

„O pohár starosty města“ 

čtvrtek 6. července (státní svátek) 

od 9.00 hodin 

na střelnici pod Klenovou  

Pořadatel: Myslivecké sdružení Liška Janovice nad Úhlavou 

DOUBRAVANKA Z JÁMY 

čtvrtek 6. července (státní svátek) 

od 15.00 do 19.00 hodin  

v Dolní Lhotě 

Pořadatel: Josef „Mouka“ Bureš 

 

 

 

 

 

neděle 20. srpna od 15.00 do 19.00 hodin  

v Dolní Lhotě 

Pořadatel: Josef „Mouka“ Bureš 

neděle 30. července od 15.00 do 19.00 hodin  

v Dolní Lhotě 

Pořadatel: Josef „Mouka“ Bureš 

SOBOTA 26. srpna od 20.00 hodin 

 Janovice nad Úhlavou 

 městský park 
 

 

VSTUP ZDARMA! 

 

Pořadatel: Město Janovice nad Úhlavou.  

Občerstvení zajišťuje SDH Janovice nad Úhlavou. 

 

 

 


