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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

Další letošní veřejné zasedání se konalo v pondělí 23. dubna. Úplné znění všech 
přijatých usnesení najdete jako vždy na www.janovice.cz. 

►V souladu se zákonem o obcích vzalo zastupitelstvo na vědomí zprávy o kontro-
lách usnesení, o vydaných rozhodnutích starosty a o rozpočtových opatřeních. 

►Zastupitelstvu byly předloženy tři žádosti o prodeje pozemků. Po projednání by-
ly první dvě zamítnuty a jedna odložena. Při svém rozhodnutí vycházelo zastupi-
telstvo zejména ze stanovisek  zpracovatele územního plánu, který prodeje nedo-
poručil. Žádosti podali pan Jiří Novák (žádal o pozemek v Janovicích nad Úhlavou 
v lokalitě pod Klenovou), manželé Tětkovi (žádali o pozemek ve Spůli - zde byly 
podány i námitky ze strany SDH Spůle a dvou občanů) a Společenství domu čp. 
503 v Rozvojové zóně (žádalo o pozemky k parkování v Rozvojové zóně - tato žá-
dost byla odložena). 

►Zastupitelstvo rozhodlo, že město smění pozemky s místním JZD. Město získá 
pozemky, které se nachází pod veřejně přístupnými cestami v Janovicích nad 
Úhlavou a pozemek u hasičské zbrojnice v Petrovicích. JZD touto směnou získá 
pozemek pod příjezdovou cestou k jeho pozemkům v Rohozně. 

►Město jedná s vlastníky pozemků v lokalitě nad sídlištěm za účelem zamýšlené 
výstavby zasíťovaných parcel pro rodinné domy. Vlastníkem největších ploch v 
této lokalitě je církev. Zastupitelstvo stanovilo podmínky a pověřilo starostu měs-
ta jednáním s Biskupstvím plzeňským. Pokud budou tato jednání úspěšná, budou 
osloveni i ostatní vlastníci. 

►Město se před časem stalo vlastníkem objektu bývalého vodního mlýna ve 
Starém dvoře (v sousedství bývalého lihovaru). Objekt město koupilo od pana Pet-
ra Brauna, který nyní nabízí k odkoupení ještě sousedící pozemek (na druhém 
břehu obecního náhonu). Zastupitelstvo jeho nabídku odmítlo, protože požadovaná 
kupní cena 952,- Kč / m2 je pro město nepřijatelná. 

►Zastupitelstvo souhlasilo se zřízením dvou věcných břemen. Jedno pro manžele 
Škultétyovi za účelem uložení přípojky plynu k rodinnému domu v Janovicích nad 
Úhlavou a druhé pro manžele Spěvákovi za účelem uložení inženýrských sítí k 
novostavbě rodinného domu v Janovicích nad Úhlavou. 

►Podle §67 zákona o obcích je zastupitelstvo povinno nejpozději 85 dní před koná-
ním komunálních voleb (proběhnou letos na podzim) stanovit kolika členné zastu-
pitelstvo se bude volit pro příští volební období. Stávající zastupitelstvo se shodlo 
na tom, že i pro následující čtyři roky bude zachován počet devíti členů. 

►Zastupitelstvo města pověřuje starostu města k vydání směrnice stanovující po-
stup při povolování kulturních, společenských 
a sportovních akcí, které mohou dočasně ome-
zit užívání místních komunikací.  

►Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace ve výši 200 000,- Kč od Plzeňského 
kraje v rámci dotačního titulu PSOV PK 2018 – Projekty obcí. Název akce: 
„Dubová Lhota – oprava místní komunikace“. Jedná se o opravu povrchu místní 
komunikace od železniční zastávky v Dubové Lhotě ke Lhotskému mlýnu.  

ÚPRAVY NA VESELÍ JSOU TÉMĚŘ HOTOVY 

Jak jste již byli informováni v minulém vydání Janovického 
zpravodaje, byl zave-
zen rybník na Veselí a 
přes obec se teď v no-
vém korytě prohání 
Spůlský potok. Okolí 
potoka bylo upraveno, 
osázeno několika 
stromky a zatravně-
no.  

Již chybí jen drobnos-
ti - opravit zábradlí a 
podle zájmu místních 

občanů umístit la-
vičku k rekonstruo-
vané soše sv. Jana 
Nepomuckého. Snad 
se i jemu zamlouvají 
provedené úpravy, 
vždyť na ně po celou 
dobu zodpovědně 
dozíral.  

Termín dalšího veřejného zasedání: 
pondělí 25. června 2018 

BLAHOPŘEJEME! 

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

 

 Petr Popelář narodil se v únoru 
 Lenka Škvárová narodila se v březnu 
 Nela Štefanová narodila se v březnu  

 

Hodně štěstí, radosti a především zdraví přejeme všem občanům,  
kteří v měsíci březnu a dubnu oslavili významné životní výročí: 

Josef Fiala, Veselí     75 let 
Blažena Kastnerová, Janovice nad Úhlavou 75 let 
Zlatuška Klímová, Janovice nad Úhlavou 70 let  
Josef Majer, Petrovice    70 let 
Helena Majerová, Petrovice   70 let 

JAK POKRAČUJÍ PŘÍPRAVY 
 REKONSTRUKCE NÁVSI VE SPŮLI? 

Již druhým 
rokem čekají 
občané ve Spůli 
na rekonstruk-
ci návsi. Ne, že 
by se nechtělo 
potěšit je novou 
návsí - tato sta-
vební akce je 
schválená za-

stupitelstvem města a v rozpočtu jsou na ní vyčleněny finanční 
prostředky. Bohužel, projektant, který vypracovává projektovou 
dokumentaci ke stavebnímu povolení, je velmi vytížený. Termín 
dodání dokumentace je přislíben do konce dubna. Pak se uvidí, 
zda bude reálné získat stavební povolení a vybrat zhotovitele v 
takovém termínu, aby se stavba mohla dokončit do začátku zi-
my. Občané Spůle, prosím, vydržte. 

 Čáp je na svém místě. 

Jaro skutečně začalo. 



Vlevo kontejner na plasty, vpravo 
kontejner na papír. 

Kam s tím? Nevím, tak to nechám 
uprostřed. 

Však on to někdo uklidí ... 

RUBRIKA „ČASTO SE PTÁTE“ 

Dnešní otázka:  

Bude se letos dělat ta rekonstrukce 
koupaliště nebo nebude? 

Odpověď: 

Jo, to bychom také rádi věděli. 

Ale teď vážně, jaká je situace. Měs-
to obdrželo 18. dubna od projektanta Ing. Ivana 
Šillara projektovou dokumentaci ke stavební-
mu povolení. Tato dokumentace byla předána 
Městskému úřadu Klatovy k vydání tzv. koordi-
novaného stanoviska - v rámci tohoto stanovis-
ka se k projektové dokumentaci musí vyjádřit 
všechny dotčené orgány. Poté, co je vydáno ko-
ordinované stanovisko a jsou zajištěna stano-
viska hasičů, hygieny a příp. další potřebná vy-
jádření, která vyžaduje legislativa, je vše pře-
dáno stavební-
mu úřadu se 
žádostí o vydání 
stavebního po-
volení.  

V nejbližší době 
dodá projektant 
ještě výkaz vý-
měr, z kterého bude patrná předpokládaná ce-
na celé rekonstrukce. Pokud by se tato cena li-
šila od ceny, která byla na základě předpoklá-
daných nákladů schválená v rozpočtu města, 
musí o dalším postupu rozhodnout zastupitel-
stvo města. Pokud rozhodne, že se stavět bude, 
proběhne veřejná zakázka na výběr dodavatele. 

V každém z popsaných kroků musí být dodrže-
ny zákonem stanovené lhůty, může dojít k růz-
ným odvoláním a tím k průtahům. 

A jaký je z toho všeho závěr?  

Pokud proběhne stavební řízení bez průtahů, 
pokud proběhne výběr dodavatele bez průtahů, 
pokud bude cena pro město únosná a pokud se 
nestane cokoli jiného (?!?), mohla by být rekon-
strukce koupaliště v Janovicích nad Úhlavou 
zahájena v červenci letošního roku. Uvidíme ... 

KDYŽ TŘÍDIT, TAK VŠECHNO!!! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

JARNÍ SBĚR ODPADU VE SPÁDOVÝCH OBCÍCH 

Město Janovice nad Úhlavou ve spolupráci s Pošumavskou odpado-
vou, s.r.o. organizuje pro občany spádových obcí tradiční sběr odpa-
du. 
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou postupně naváženy na 
určená místa v jednotlivých obcích  

od pondělí 14. května. 
 

Sběr nebezpečného odpadu pak proběhne 
v sobotu 19. května  

podle tohoto harmonogramu: 
 

08.30 - 08.45 Dolní Lhota 
09.00 - 09.10 Vacovy 
09.20 - 09.30  Ondřejovice 
09.40 - 09.50 Hvízdalka 
10.00 - 10.10 Petrovice 
10.20 - 10.30 Dubová Lhota 
10.40 - 10.55  Spůle 
11.10 - 11.25 Plešiny 
11.35 - 11.50 Veselí 
12.00 - 12.10 Rohozno 
 

Bude přijímán tento nebezpečný odpad: 
►léky všeho druhu včetně mastí a roztoků 
►zbytky starých barev, znečištěné plasty a plechovky od barev 
►upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách 
►pneumatiky z osobních automobilů 
 

Nebezpečný odpad nevhazujte do kontejnerů, ani jej neod-
kládejte vedle nich. Tento odpad prosím odevzdejte v sobotu 
19.5. přímo do aut Pošumavské odpadové, s.r.o. 
 

Ostatní nebezpečný odpad, který se při této akci nevybírá, můžete 
kdykoli odevzdat ve sběrném dvoře v Janovicích nad Úhlavou. 
Otevřeno v pátek 14.00 - 18.00 a v sobotu 08.00 - 12.00. 

OPATŘENÍ PROTI ZÁPLAVÁM VE SPŮLI 

Vzhledem k často se opakujícím záplavám v obci Spůle, které přicházejí 
zejména s přívalovými dešti, byla městem vyvolána jednání, jak se pokusit 
situaci zlepšit. 

Průběžně se jedná s Povodím Vltavy, které má ve správě Spůlský potok, pro-
tékající obcí (vlastníkem potoka je Česká republika). Zatím navrhovaná řešení 
jsou finančně příliš náročná. 

Dále proběhlo jednání se Státním pozemkovým úřadem, u kterého bylo objed-
náno provedení tzv. komplexních pozemkových úprav. Ještě před jejich zahá-
jením vypracuje pozemkový úřad studii odtokových poměrů (veškeré tyto prá-
ce budou hrazeny ze státního rozpočtu). Účelem takové studie je zhodnocení 
stavu v katastrálních územích Miletice, Veselí, Soustov, Spůle, Janovice nad 
Úhlavou, Dubová Lhota, Běhařov, Libkov a Dlažov a vyhodnocení odtokových 
a erozních poměrů. Následně navrhne systém protierozních a protipovodňo-
vých opatření.  

Abychom ale nevzbuzovali plané naděje, upozorňujeme občany Spůle, že se 
jedná o „běh na velmi dlouhou trať“. Ale aspoň se odstartovalo! 

Protože i město si je vědomo, že výsledku výše popsaných studií se hned tak 
nedočkáme, zadalo samo vypracování tzv. hydrotechnického posouzení průto-
ků obcí Spůle. Toto posouzení by mělo sloužit jako výchozí podklad pro pří-
padné návrhy na úpravu toku nebo stavebních úprav objektů na toku. 

Přejme si, aby z vypraco-
vaných studií vzešly nápa-
dy, které bude možno v 
budoucnu realizovat.   



PŘÍSPĚVEK MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Okresní přebor základních škol ve sportovní gymnastice a 45. ročník memoriálu Josefa KOCÍKA 
se uskutečnil ve středu 28.3.2018 ve sportovní hale při ZŠ Čapkova v Klatovech. Pořadatelem v letošním roce byla opět naše ZŠ. 

 
Výsledky přeboru:   
1. místo v soutěži družstev 1. st. – putovní pohár starosty města Janovice nad Úhlavou Michala Linharta jsme po pěti letech vybojovali zpět. Nej-
prve nedůvěřivé pohledy, po chvíli následovalo velké nadšení, obrovské ovace, i slzy štěstí. 
kat. hoši 1.- 3.tř.  – 1.místo v soutěži družstev 
    Kakeš Martin   III.A 1. místo v soutěži jednotlivců 

    Jarka Matyas   III.A 
    Křížek Jaroslav  III.B 
    Fleisig Tomáš   II.A 
kat.hoši  4.- 5.tř. – 1. místo v soutěži družstev 
    Spěvák Adam   V.A      1.místo v soutěži jednotlivců 

    Finta Aleš   V.A      2.místo v soutěži jednotlivců 

    Toušek Jakub   V.A 
kat. hoši 8.- 9. tř. - pouze jednotlivci 
    Dolanský Aleš  VIII.A   1. místo v soutěži jednotlivců 

    Trefanec Tadeáš  IX.A     3. místo v soutěži jednotlivců 

    Černý Martin   VIII.A 
kat. dívky 1.- 3.tř. -  3. místo v silné konkurenci 11 družstev 
    Dvořáková Leontýna  III.A 
    Podstatná Tereza  III.A  
    Valdmanová Michaela II.A 
    Krejčová Tereza    I.A 
kat. dívky 4.- 5.tř. - 2. místo v silné konkurenci 10 družstev 
    Pavlovičová Kateřina   V.B     4.místo v soutěži jednotlivců 
    Tremlová A.-Maria      V.A 
    Kašpárková Inéz  V.A 
    Raišlová Veronika  IV.B 
kat. dívky 6.- 7. tř. - pouze jednotlivci 
    Řepišťáková Klára  VII.B    4.místo v soutěži jednotlivců 

    Veseláková Lea  VI.A 
    Jarková Sarah  VI.A 
kat. dívky 8.- 9.  tř. –  pouze jednotlivci 

Barbora Fialová  IX.A 
Proftová Julie   IX.A 
Jeníková Adéla  IX.A 

 

 

 

KVĚTEN 2018 
www.janovice.cz 

CONVOY OF LIBERTY 
Tradiční jízda svobody  

po jihozápadních Čechách,  
kterou organizuje Klub 3. armády 
Plzeň, se opět zastaví v Janovicích 
nad Úhlavou 

pátek 4. května 

od 10.00 do 10.20 hodin  
na hasičském cvičišti  
                                                 

 

 

JARNÍ  
ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN 

čtvrtek 10. května od 18.00 hodin  
v zasedacím sále městského úřadu  

Profesionální aranžérka  

Hana Kindelmannová Šebestová 
předvede zajímavé vazby živých i suchých květin. 

 

 

 

 

 

Všem závodníkům děkuji za vzornou reprezentaci školy. Jsem ráda a těší mě, že 
s námi pokračují i naši absolventi. Letos už na pozici pomocných rozhodčí – Natá-
lie Dvořáková, Aneta Fintová, Jakub Tureček, Daniel Hais. Děkuji za asistenci 
během závodů Natálii Presslové, Mgr. Kláře Rosové za celoroční pomoc při trénin-
ku, TJ Sokol za zapůjčení trikotů i všem, kteří na nás myslí a radují se s námi.
         Marie Kašová 

CO? KDY? V JANOVICÍCH NAD ÚHLAVOU 

 
Také jménem Města Janovice 
nad Úhlavou děkuji za vzornou 
reprezentaci. 
   Michal Linhart 

KLAVÍRNÍ KONCERT 
pátek 4. května od 19.00 hodin  

ve staré radnici na Náměstí 

Vystoupí vynikající klavíristé 

     Petr Novák a Tomáš Hostýnek,  
kteří zahrají skladby českých i světových mistrů  

A. Dvořáka, J. S. Bacha, L. van Beethovena,   
F. Chopina, K. Janovického a O. Flosmana.                                               

 

                            



EMIL KINTZL: ZMIZELÁ ŠUMAVA 
úterý 15. května  
od 18.00 hodin  

v zasedacím sále  
městského úřadu  

Beseda s promítáním a vyprávěním o zaniklých osadách a poválečných 
osudech lidí na Šumavě. ZÁJEZD PRO SENIORY (Tachov - Světce) 

úterý 29. května  
A je tu opravdové jaro a s ním pozvání na jarní výlet do Tachova - Světců. 
Zde se nachází největší jízdárna v Čechách a po vídeňské druhá největší 
ve střední Evropě. Dále máme v plánu navštívit benediktinský klášter v 
Kladrubech, který patřil mezi nejbohatší v českém království. 
Odjezd: 7:00 hodin z autobusové zastávky Janovice nad Úhlavou. 
Příjezd: do 18:00 hodin. 
Doprava: občanům Janovic nad Úhlavou a spádových obcí je hrazena z 
rozpočtu města. Ostatní zájemci zaplatí 200,- Kč (občané jiných obcí a 
„nesenioři“ se mohou zúčastnit, pokud nebude naplněna kapacita autobu-
su). 
Vstupné: bude se vybírat při nástupu do autobusu. 
►Světce (jednotné) = 50,- Kč 
►Kladruby - do 65 let = 90,- Kč 
         - od 65 let = 60,- Kč (platí i pro děti a studenty od 6 - 26 let) 
Přihlášky: Městský úřad Janovice nad Úhlavou (p. Eva Suttá, telefon 
376 382 396) nebo Městská knihovna Janovice nad Úhlavou p. Olga Ko-
váříková, telefon 376 392 559). 

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ o vstupenky do ZOO Plzeň 
Městská knihovna Janovice nad Úhlavou ve spolupráci se Zoologickou a 
botanickou zahradou města Plzně a Sdružením přátel Zoologické a bota-
nické zahrady města Plzně IRIS, z. s.,   

vyhlašuje soutěž pro děti:  
Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do ZOO.  

Děti zapojené do soutěže si musí při minimálně 12 návště-
vách v knihovny v průběhu roku 2018 vypůjčit a přečíst 
nejméně 12 knih o přírodě. Průkazky do soutěže obdržíte 
v knihovně. 
Termín uzávěrky je 30. listopadu 2018. 

SLUNÍČKO - TVŮRČÍ DÍLNA S NATÁLKOU 
středa 16. května od 16.00 hodin  

v městské knihovně  
Výtvarná dílna pro děti: zápich do květináče - sluníčko. 

Cena za materiál je 20,- Kč / 1 ks. 

Českobudějovická kapela  

B Quintett  
(dříve Budvar Quintett) 

sobota 19. května 

od 15.00 do 19.00 hodin 

LÉTO S JIHOČESKOU A MORAVSKOU MUZIKOU 
Dolní Lhota u Klatov - hlavní pořadatel: Josef „Mouka“ Bureš 

KLUBÍČKO - kroužek pletení a háčkování pokračuje 7., 14., 21. a 28.5. 

vždy od 16.00 hodin.  

VÝTVARNÍČEK S ANIČKOU - v květnu proběhne 2.5. od 15.30 v 

knihovně, 16.5. od 16.00 jako Speciál s Natálkou a 30.5. ve Zmrzlinkovně. 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT: 

DOUBRAVANKA    sobota 3. června     SAMSONKA     neděle 19. srpna 

LIBKOVANKA    pátek 6. července    CYRILKA Z JIŽNÍ MORAVY  sobota 1. září 

MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA neděle 5. srpna 

Začátky vždy v 15.00 hodin. 

FINE GOSPEL TIME 
pátek 18. května  

v kostele sv. Jana Křtitele 
v Janovicích nad Úhlavou a v jeho okolí  

Komponovaný večer: 
DIVADELNÍ STŘÍPKY Z JANOVICKÉ HISTORIE 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA 
KONCERT V KOSTELE 

Program: 
19.00 hodin  Divadelní scénky inspirované janovickými dějinami            
u kostela  a stavbou kostela zahrají klatovští ochotníci pod  
   vedením principála Tomáše Javorského. 
 
19.45 hodin  Komentovaná prohlídka kostela s historikem                      
v kostele  a profesionálním průvodcem Pavlem Kourou. 
 
20.00 hodin  Koncert 
v kostele 

 

 

Zuzana Stirská  
& Fine Gospel Time  

   

VÝSTAVA - PALIČKOVANÉ HÁDANKY 
Do 25. května bude v městské knihovně instalová-
na výstava paličkování kroužku při MěKS Klatovy.  

Přijďte se inspirovat ...                                                                  

DEN DĚTÍ 
DOBRODRUŽSTVÍ NA PIRÁTSKÉM OSTROVĚ 

sobota 2. června od 14.00 hodin 

na hasičském cvičišti u koupaliště 

A CO SE JEŠTĚ CHYSTÁ? 


