Datum vydání: listopad 2017

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Z obsahu zpravodaje:

Další veřejné zasedání, z kterého vám přinášíme informace, se konalo 30. října. Úplné znění všech přijatých usnesení naZprávy z jednání zastupitelstv
jdete jako vždy na www.janovice.cz.
Návrhy do rozpočtu 2018
Zastupitelstvo rozhodlo o prodeji areálu bývalého kovošrotu v Rozvojové zóně panu Vlastimilu Lagronovi. Ten bude
Spartakiádní ulice - otázky a odpovědi
Recyklace elektrospotřebičů
převážnou část také užívat a část přenechá Pošumavskému auto moto klubu Klatovy.
Informace o uzavírce silnice II/191
Dále zastupitelstvo přijalo čtyři usnesení o zřízení věcných břemen. Ve třech případech se jednalo o možnost uložení
Výsledky voleb
elektrického vedení, v jednom případě o dočasný zábor pozemků pro účely oprav silnice ve prospěch Správy a údržby silBlahopřejeme
Najděte své předky
nic Plzeňského kraje.
Pozvánka do divadla
Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí Výroční zprávy o činnosti a hospodaření,
Listopad v Janovicích nad Úhlavou
Termín dalšího veřejného zasedání:
které předložily příspěvkové organizace města - mateřská škola a základní škola.
pondělí 18. prosince 2017
Asi nejdůležitějším bodem veřejného zasedání bylo předběžné projednání podkladů pro rozpočet na rok 2018, jehož
definitivní podoba bude projednána v prosinci letošního roku. Hlavním úkolem bylo projednání a schválení investičních akcí, jejichž realizace by měla proběhnout v roce 2018. Schválené investice jsou popsány v následujícím článku tohoto zpravodaje.
NÁVRHY DO ROZPOČTU NA ROK 2018
Na posledním veřejném zasedání projednalo zastupitelstvo návrhy do rozpočtu na rok 2018, to znamená, že bylo seznámeno s tzv. provozními výdaji, tedy
výdaji na zabezpečení chodu města. Patří sem především provoz lesního hospodářství, údržba silnic a chodníků, příspěvek na veřejnou dopravu, příspěvek
pro mateřskou a základní školu, provoz městské knihovny, zabezpečení kulturních a společenských akcí, provoz, údržba a opravy místního rozhlasu a veřejného osvětlení, provoz hřbitova, likvidace komunálního odpadu, bezpečnostní služba, údržba zeleně, příspěvky pro jednotky sboru dobrovolných hasičů, příspěvky pro
zájmové spolky, veřejná správa, pojištění majetku a mnoho dalších drobnějších výdajů.

Tyto provozní výdaje byly navrženy ve výši 23 770 803 Kč.
Následně pak zastupitelstvo projednalo, které z navrhovaných investičních akcí budou zařazeny do rozpočtu na rok 2018. Zastupitelstvo se shodlo na tom,
že v roce 2018 by měly být realizovány tyto investiční akce v celkové hodnotě 24 420 445 Kč:
Silnice

Rekonstrukce místní komunikace Příkopy v Janovicích nad Úhlavou
II. etapa projektové dokumentace „Spartakiádní“ (parkování u ZŠ)
Projektová dokumentace – kruhový objezd u hasičské zbrojnice

2 500 000 Kč
92 000 Kč
192 000 Kč

Chodníky

Studie a zaměření – chodník k Rozvojové zóně

96 800 Kč

Dopravní značení

Dopravní značení – provoz vozidel nad 3,5 t v areálu Rozvojové zóny

50 000 Kč

Pitná voda

Rekonstrukce 4 studní v Janovicích

168 000 Kč

Kanalizace

Projektová dokumentace nové kanalizace v Rozvojové zóně

220 000 Kč

Prodloužení dešťové kanalizace ve Vacovech

72 600 Kč

Revitalizace toků

Rekonstrukce prameniště Javor a vodojemu Amerika

170 000 Kč

Rybníky

Úpravy toku na Veselí + úpravy okolí včetně prostranství kolem sochy sv. Jana Nepomuckého

605 000 Kč

Nové zábradlí u rybníka v Plešinech
Mateřská škola

85 000 Kč

Oplocení areálu

250 000 Kč

Výsadba zeleně

315 000 Kč

Projektová dokumentace na rekonstrukci topení

18 000 Kč

Opravy schodiště u vstupu do pavilonů

183 315 Kč

Základní škola

Projektová dokumentace na kompletní výměnu inženýrských sítí

425 000 Kč

Lihovar

Úpravy nádvoří, zdí, dveří, vrat a oken

600 000 Kč

Místní rozhlas

Spůle – výměna stávajícího rozhlasu za bezdrátový

Koupaliště

Kompletní rekonstrukce koupaliště v Janovicích

Nebytové hospodářství Výměna elektrických rozvodů – dílna Slavoje Baxy

90 000 Kč
10 400 000 Kč
55 000 Kč

Hřbitov

Rekonstrukce obřadní síně (voda, elektro, okna, zednické práce, ozvučení …)

Územní plánování

Dokončení nového územního plánu

1 020 000 Kč

Komunální služby

Rekonstrukce návsi ve Spůli

6 540 000 Kč

Podpora JSDHO a SDH

Janovice – party stan pro účely zabezpečení městských akcí

Veřejná správa

Městský úřad – sociální zařízení u zasedacího sálu + strop v zasedacím sále

Rozvojová zóna

Dvě brány (v souvislosti s úpravou pohybu vozidel nad 3,5 t v areálu)

922 730 Kč

250 000 Kč
1 300 000 Kč
300 000 Kč

V rámci projednávání rozpočtu zastupitelstvo rozhodlo, že odloží plánovaní rekonstrukce hasičských zbrojnic v obcích Dubová Lhota a Spůle. Důvodem je, že
se pokusíme na obě rekonstrukce získat státní dotaci - v roce 2018 budou podány žádosti.
Definitivní podoba rozpočtu na rok 2018 bude projednávána a schvalována na veřejném zasedání 18. prosince 2017.

NĚKOLIK ODPOVĚDÍ NA TÉMA „REKONSTRUKCE SPARTAKIÁDNÍ ULICE“
V souvislosti s probíhající rekonstrukcí Spartakiádní ulice v Janovicích nad Úhlavou se mezi občany objevují stále dokola stejné dotazy. Pokusíme se na ně odpovědět.
PROČ STAVBA NEZAČALA V PRŮBĚHU LETNÍCH PRÁZDNIN? Rekonstrukce Spartakiádní ulice byla vázána na jinou stavební akci – na uložení elektrického
vedení v celé Spartakiádní ulici do země. O termínu této akce nerozhodovalo město, ale spol. ČEZ. A ta si ji naplánovala na září a říjen 2017. To je hlavní důvod, proč rekonstrukce Spartakiádní ulice probíhá až nyní. Jsme si vědomi, jaké stavba působí problémy Masarykově ZŠ, ale ovlivnit termín realizace nebylo
bohužel v našich silách.
KDY UŽ TO KONEČNĚ SKONČÍ? Vydržte, už brzy. V pátek 2.11. a v sobotu 3.11. proběhne pokládka asfaltového povrchu komunikace a do té doby budou vydlážděny všechny vjezdy do obytných domů - takže již všichni budou moci uklidit svá auta. Poté budou dokončována veřejná parkoviště, provedeny terénní
úpravy a dokončovací práce. Termín úplného dokončení je 15.11.2017.
NEBUDE TA SILNICE V NĚKTERÝCH MÍSTECH ÚZKÁ? Bude, protože po provedení rekonstrukce zde vznikne tzv. obytná zóna. Cílem celého projektu bylo jednak zklidnění dopravy v okolí školy, co možná největší množství parkovacích míst a zajištění bezpečného zajíždění do všech nemovitostí, a to vše při dodržení dopravních předpisů a všech norem požadujících např. dostatek zeleně apod.
A CO TO JE TAKOVÁ OBYTNÁ ZÓNA? Obytná zóna je dle § 39 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou "Obytná zóna” a konec je označen dopravní značkou "Konec obytné zóny”.
Vznik obytných zón je reakcí na rostoucí motorovou dopravu - centra obcí pohltily automobily a chodci byli z ulic
téměř vytěsněni. Smyslem obytné zóny je přizpůsobení provozu vozidel pobytové funkci přilehlé zástavby. V obytné zóně se všichni účastníci provozu dělí o společný prostor. Pobytová funkce převládá nad funkcí dopravní, což je zdůrazněno jejím stavebním řešením.
V obytné zóně platí tyto specifické provozní podmínky stanovené zákonem:
►řidič smí jet rychlostí nejvýše 20 km/h,
►řidič musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo,
►stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště,
►chodec smí využívat obytnou zónu v celé její šířce, ale musí umožnit vozidlům jízdu,
►při vjíždění z obytné zóny na jinou pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě.
PROČ JE KOMUNIKACE V NĚKTERÝCH MÍSTECH SNÍŽENA A JINDE ZASE ZVÝŠENA? Jedná se o liniovou stavbu ve stávající zástavbě. Stávající zástavbu nemůže linie komunikace kopírovat, protože okolní terén není rovný a každý dům je postaven v jiné úrovni (laicky řečeno: „jeden je níž - tzv. utopený, druhý je
výš“). Komunikace musí dodržet projektem stanovené výšky, třeba už jen proto, aby byl zajištěn odtok dešťové vody do kanálových vpustí.
A CO NOVÝ MOST - NEBUDOU SE POD NÍM USAZOVAT NAPLAVENINY? Dobrá zpráva pro všechny, kteří si již nyní byli zkontrolovat, jak to vypadá pod novým můstkem. Nebojte se, ještě není dokončen. Dno koryta bude ještě vybetonováno a vydlážděno, takže se dostane na původní úroveň. Voda by tedy měla v pohodě protékat.
A TA HLAVNÍ OTÁZKA - NEBUDE ONO TO ÚPLNĚ JINÉ, NEŽ TO BYLO DOPOSUD? Ano, bude. Proto se rekonstrukce provádí.
Otázek je možná víc. Nejlepší rada, jak se dozvědět odpověď, je, zeptat se!!! Můžete osobně, můžete telefonicky, můžete e-mailem.

PŘÍSPĚVEK SPOLEČNOSTI ASEKOL

UZAVÍRKA SILNICE II/191 (Klatovy - Janovice nad Úhlavou)
Jak jste již mnozí jistě postřehli, zahájila Správa a údržba silnic opravu povrchu silnice Klatovy - Janovice nad Úhlavou. V první etapě
bude provedena oprava v délce cca 4,7 km od Klatov k rybníku pod
Dolní Lhotou. V tomto úseku bude provedeno frézování stávajícího
krytu silnice (to již probíhá) a následně celoplošná pokládka nového
asfaltového krytu a sanace krajnic.
Po dobu frézování dojde k částečné uzavírce. Doprava bude svedena do jednoho jízdního pruhu a to vždy maximálně na úseku v délce
100 m. Částečná uzavírka je rozhodnutím odboru dopravy Městského úřadu Klatovy povolena od 23.10. do 30.11.2017.
V době pokládky nového asfaltového krytu dojde k úplné uzavírce.
Objízdná trasa dopravy z Klatov do Janovice nad Úhlavou i z Janovic
nad Úhlavou do Klatov je stanovena přes Týnec. Úplná uzavírka je
naplánována od 6.11. do 22.11.2017.
V době úplné uzavírky, tedy od 6.11 do 22.11.2017, budou pro
všechny autobusové spoje zrušeny tyto autobusové zastávky:
Janovice nad Úhlavou, Granátka
Janovice nad Úhlavou, Dolní Lhota, rozcestí
Lomec, Novákovice, rozcestí
Klatovy, Domažlické předměstí
Místo těchto zrušených zastávek nebudou po uvedenou dobu stanoveny žádné náhradní zastávky.
Případné dotazy - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.

JAK SE VOLILO V JANOVICÍCH NAD ÚHLAVOU

BLAHOPŘEJEME!

Výsledky parlamentních voleb 20. a 21. října 2017 v Janovicích nad Úhlavou

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

Voliči podle seznamu

1 737

Vydané obálky

1 003

Volební účast

57,74%

Odevzdané obálky

1 001

Platné hlasy

Marika Mária GUMANOVÁ
Martin HAVÁČEK
Kristián ŠÁNDOR
Anna JARÁ

993

Strana

Počet hlasů

%

1. ANO 2011

362

36,45

2. Česká pirátská strana

110

11,07

3. SPD

103

10,37

4. Občanská demokratická strana

102

10,27

5. Česká strana sociálně demokratická

94

9,46

6. Komunistická strana Čech a Moravy

86

8,66

7. Starostové a nezávislí

39

3,92

8. KDU – ČSL

34

3,42

9. TOP 09

18

1,81

10. Strana svobodných občanů

12

1,20

11. Řád národa – Vlastenecká unie

6

0,60

12. Strana zelených

5

0,50

13. Rozumní – stop migraci, diktát EU

4

0,40

14. Strana práv občanů

4

0,40

15. Blok proti islamizaci – Obrana domova

3

0,30

16. Sportovci

3

0,30

17. Cesta odpovědné společnosti

2

0,20

18. Dělnická strana sociální spravedlnosti

2

0,20

19. Občanská demokratická aliance

1

0,10

20. Referendum o Evropské unii

1

0,10

21. Česká strana národně sociální

1

0,10

22. Realisté

1

0,10

NAJDĚTE SVÉ PŘEDKY
Také vás zajímá, kdo před vámi žil ve vašem domě, proč
se u vás říká „po chalupě“ jiným jménem, než jak se jmenoval majitel?

narodila se v srpnu
narodil se v srpnu
narodil se v srpnu
narodila se v září

Hodně štěstí, radosti a především zdraví přejeme všem občanům,
kteří v měsíci září a říjnu oslavili významné životní výročí.
Štěpánka Smolíková, Vacovy
Růžena Presslová, Vacovy
Hedvika Kurcová, Janovice nad Úhlavou
Josef Grössl, Janovice nad Úhlavou
Konrád Grassl, Petrovice nad Úhlavou
Václav Voráček, Dolní Lhota

80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
70 let

Janovičtí ochotníci při TJ SOKOL Janovice nad Úhlavou
srdečně zvou na představení

ULIČNICE

Takovým historickým bádáním se zabývá jeden z našich
občanů - pan Vladimír Strnad z Dubové Lhoty, kterému
se historická věda zvaná genealogie stala koníčkem. Výsledky jeho projektu „NAJDĚTE SVÉ PŘEDKY“ jsou k dohledání na internetových stránkách města Janovice nad
Úhlavou na adrese www.sumavanet.cz/janovice/ .
Podívejte se, co se dá všechno dohledat ve starých matričních knihách.

1. a 2. 12. 2017
(večer, odpoledne, večer – v 19.30, v 15.00, v 19.30 hodin)
SOKOLOVNA – JANOVICE NAD ÚHLAVOU
Předprodej vstupenek:
od 20. 11. 2017
•
8 dní = 20. – 29. 11. 2017
stará radnice / náměstí / Janovice nad Úhlavou
•

•
•

prodejní doba: 9.00 – 12.00; 14.00 – 17.00 hodin

DĚTSKÝ DEN

MEDOVÉ ODPOLEDNE

POUŤ

EMIL KINTZL - JAK SE ZAČALO
NA ŠUMAVĚ LYŽOVAT

sobota 4. listopadu od 14.00 do 17.00 hodin
v tělocvičně města

úterý 7. listopadu od 17.00 hodin

Program:

v zasedacím sále městského úřadu

Tvůrčí dílny pro děti i dospělé,

Šumavská legenda Emil Kintzl z Kašperských Hor
bude vyprávět o začátcích lyžování na Šumavě.

výrobky z medu, perníčky, medovina, medová mýdla, houbové speciality – hlíva ústřičná,
výstava zahrádkářských výpěstků a mnoho dalšího. Nebude
chybět také ochutnávka medových i jiných dobrot. Prosíme všechny šikovné
kuchařky a kuchaře o recepty plánovaných koláčů, dortíků a zákusků, které
by donesli nebo poslali předem do knihovny (knihovna@janovice.cz). Recepty okopírujeme a budou k dispozici u jednotlivých ochutnávek.
Pořadatel:
Město Janovice nad Úhlavou ve spolupráci s Českým svazem včelařů,
Českým zahrádkářským svazem a Masarykovou ZŠ Janovice nad Úhlavou

KLUBÍČKO
pondělí 13. listopadu od 16.00 do 17.00 hodin
Pro děti a zejména pro holky malé i velké je připraven zájmový kroužek KLUBÍČKO. Naučíte se základy háčkování a pletení, můžete si samy uplést nebo
uháčkovat šálu, šaty na panenku, čepici apod. KLUBÍČKO bude probíhat
každé pondělí od 16.00 do 17.00 hodin v městské knihovně.
Začínáme 13. listopadu.
S sebou si vezměte jen háček,
pletací jehlice a klubíčko vlny.
Kroužek vede
paní Lada Nejedlá.

VÝSTAVA - PAPÍROVÉ HRÁTKY ZE STARÝCH KNIH
a ART STUDIO
čtvrtek 16. listopadu od 17.00 hodin
v městské knihovně
Vyrobte si dárkovou tašku ze starých map, sáčky nebo obal na dárek z listů staré, už
nečtené knihy. Jak na to, nám poradí a ukáže Ivana Siebrová z klatovského muzea a také
autorka výstavy „Papírové hrátky ze starých knih“, kterou
zahájíme ve čtvrtek 16. listopadu v 17.00 hodin
v janovické knihovně. Po inspiraci z výstavy budeme sami
tvořit. S sebou si přineste nůžky a lepidlo (nejlépe Herkules).
Srdečně zveme.

VÝROČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
neděle 26. listopadu od 14.00 hodin
v tělocvičně města

FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA „BABÍ LÉTO NA JANOVICKU“
Připomínáme, že do 10. listopadu můžete v městské knihovně hlasovat o
první tři nejlepší fotografie a také rozluštit dvě hádanky.

V programu vystoupí

a poté si můžete zazpívat a zatančit.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA PRO DĚTI

Zahrají:

Datum konání bude upřesněn.

Miroslav Marval na heligonku
a Josef Doubek na kytaru.

Akce proběhne v tělocvičně města.
Balíčky pro děti můžete přinést ve výpůjční době městské knihovny
v týdnu od 27. listopadu.

ZÁJEZD PRO SENIORY
VÁNOČNÍ TRHY V PRAZE
středa 13. prosince
Občerstvení zajištěno!

