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ZPRÁVY Z VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Přečtěte si:

Poslední veřejné zasedání tohoto volebního období (5. a 6. října se bude volit
nové zastupitelstvo) se konalo v pondělí 27. srpna. Úplné znění všech přijatých
usnesení najdete jako vždy na www.janovice.cz.

Zprávy ze zastupitelstva
Slovo starosty
Ještě jednou GDPR
Zeleň v MŠ
Volby

NEZAPOMÍNEJME NA VÝROČÍ!

►V souladu se zákonem o obcích vzalo zastupitelstvo na vědomí zprávy o kontrolách usnesení, o vydaných rozhodnutích starosty a o rozpočtových opatřeních.
►Zastupitelstvo opakovaně zamítlo žádost o prodej pozemku ve Spůli, kterou
podali manželé Tětkovi.

Často se ptáte
Příspěvek MVČR

►Zastupitelstvo projednalo žádost společnosti ACTI PACK CZ o prodej nemovitostí v Rozvojové zóně (pozemky a haly) a odložilo rozhodnutí v této věci na
další zasedání.

Těžba štěrkopísků
Léto v parku se vydařilo

►Zastupitelstvo rozhodlo, že město bude jednat s vlastníky o výkupu pozemků v lokalitě nad sídlištěm. Vykoupené pozemky by měly sloužit pro účely vybudování stavebních parcel.

Poděkování
100 let výročí
Září - přehled akcí

SLOVO STAROSTY MĚSTA
Vážení občané města Janovice nad Úhlavou a všech spádových obcí,
jak jste jistě zaregistrovali, blíží se komunální volby (5. a 6.10.2018).
Znamená to, že končí čtyřleté období, které já osobně považuji za
úspěšné. Tento příspěvek rozhodně nemá sloužit k tomu, abych se
pochlubil, co všechno se povedlo, ale hlavně k tomu, abych poděkoval. Poděkoval těm, kteří svým zájmem, aktivitou a prací přispívají k
tomu, aby se naše společné zájmy dařilo realizovat.
Poděkování patří všem členům zastupitelstva města, kteří se vždy
snažili, aby jejich rozhodnutí byla promyšlená, všem zaměstnancům
městského úřadu, kteří denně zajišťují chod města, všem zájmovým
spolkům, které se podílejí na akcích města, a zkrátka všem, kteří jsou
ochotni udělat cokoli pro město a jeho občany.
Ale především děkuji vám, občané města! Těm, kteří nám fandí i
těm, kteří nás kritizují. Obojí je potřebné, protože podpora pomůže a
kritika nutí k zamyšlení.
Závěrem mi dovolte, abych vám popřál vše dobré a pokud se vypravíte k volbám (což doufám), vyberte ty, o nichž si myslíte, že vás budou
dobře zastupovat a rozumně rozhodovat i v následujících čtyřech letech.
Michal Linhart, starosta města

JEŠTĚ JEDNOU GDPR
PŘÍSPĚVEK STAROSTY MĚSTA
V minulém vydání našeho zpravodaje jste byli ve stručnosti seznámeni s nařízením na ochranu osobních údajů neboli GDPR. Poté, co
jsem si přečetl ty nic neříkající zprávy o bezejmenných občanech
apod., usoudil jsem, že je třeba s tím něco udělat. Projednal jsem
znovu celé GDPR s odborníky a mám za to, že napsat do zpravodaje:
„město prodalo panu Janu Vopršálkovi pozemek“
není zneužitím citlivých údajů a pro čtenáře to bude určitě zajímavější než neznámý bezejmenný občan.
Rozhodně se nechystáme porušovat nařízení na ochranu osobních
údajů, ale nic se nesmí přehánět. Myslím, že jsme všichni tak trošku
podlehli hysterii a mylné představě, že ode dne vydání nařízení na
ochranu osobních údajů, je naprosto všechno tajné.
Michal Linhart, starosta města

►Zastupitelstvo zamítlo žádost o směnu pozemků v Petrovicích, kterou městu
navrhoval pan Josef Bouřil.
►Zastupitelstvo souhlasilo se zřízením věcného břemene za účelem možnosti
provádění oprav hráze rybníka ve Vacovech. O zřízení tohoto břemene požádal
vlastník rybníka Kolowrat-Krakowský Maximilian Alexander.
►V souladu s platnou legislativou schválilo zastupitelstvo Řád pohřebiště, který určuje podmínky provozu janovického hřbitova.
►Zastupitelstvo schválilo úpravu společenské smlouvy společnosti Pošumavská odpadová s.r.o., v níž je město společníkem.
►Zastupitelstvo projednalo žádost ZKD Sušice (nájemce prodejny potravin na
sídlišti) o snížení nájemného. ZKD Sušice odůvodnila svoji žádost tím, že janovická prodejna nedosahuje takového obratu, jak se předpokládalo. Zastupitelstvo žádosti nevyhovělo - snížení výše nájmu považuje za neopodstatněné a pro
město nepřijatelné.
Vzhledem k nadcházejícím komunálním volbám se jednalo o poslední zasedání
zastupitelstva města v tomto volebním období. Dovolte, abychom pro informaci
připomněli, že končící zastupitelstvo pracovalo v tomto složení:
Mgr. Michal Linhart - starosta, MVDr. Ladislav Vyskočil - místostarosta a členové zastupitelstva Mgr. Ingrid Kasíková, Bc. Libor Čech, Mgr. Alena Jandová, p. Alena Nosálová, p. Tomáš Jiřík, Ing. Jaroslav Rožeň a p. Milan
Taichman.

VE ŠKOLCE MAJÍ NOVOU ZAHRADU
V souladu se schváleným rozpočtem měla byla provedena výsadba nové zeleně
v areálu mateřské školy v Janovicích nad Úhlavou. Návrh i vlastní výsadbu
provedla firma ZAVAPA (zahradnictví Pavel Vavřinec). Provedením nové výsadby byla dokončena další etapa rekonstrukce školní zahrady.
Tou poslední je ještě výměna oplocení.

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018 - INFORMACE
V letošním roce rozhodnou občané o složení zastupitelstva města
na další 4 roky. Volební období 2014 - 2018 je za námi a proběhnou volby do zastupitelstev města a obcí (komunální volby na období 2018 - 2022). Přinášíme vám několik základních informací.
KDY VOLIT? Termín voleb do obecních zastupitelstev je pátek 5. října (14:00 - 22:00) a
sobota 6. října (8:00 - 14:00).
KDE VOLIT? Svůj hlas můžete odevzdat ve volební místnosti, která je již tradičně pro
oba volební okrsky v tělocvičně města (za budovou Městského úřadu Janovice nad Úhlavou).

BLAHOPŘEJEME
A UVÁDÍME ASPOŇ JMÉNA!
Přejeme hodně zdraví a štěstí „čerstvě narozeným
občánkům“ našeho města. Jsou to:
Liliana Kubová

Adam Valeš

Kristýna Trefancová

Kryštof Černý

Matyáš Boguluckij

Jindřich Touš

Jakub Kubalík

Adam Kotlan

Pavel Klasna

CO JE VÝSLEDKEM KOMUNÁLNÍCH VOLEB? Svým hlasováním rozhodnete o složení devítičlenného zastupitelstva pro další volební období, tedy roky 2018 - 2022. Vámi vybrané zastupitelstvo si pak zvolí starostu a místostarostu.
JAK VOLIT? Veškeré informace o tom, jak postupovat při úpravě volebních lístků, co je
platné či naopak neplatné, to vše vám bude doručeno společně s volebními lístky do vašich
poštovních schránek.
KDO BUDE KANDIDOVAT? Při letošních volbách budete mít možnost vybrat si ze tří
kandidátních listin, které byly včas a v souladu se zákonem podány k registračnímu úřadu
(Městský úřad Klatovy).

V době od dubna do konce srpna oslavilo 25
občanů významné životní výročí. Jménem Města
Janovice nad Úhlavou jim přejeme hodně štěstí,
radosti a především zdraví.
Dagmar KLUCKÁ, Janovice nad Úhlavou
Václav JANDA, Janovice nad Úhlav

Komunistická strana Čech a Moravy
1. Milan Taichman
2. Ing. Vincent Tringela
3. Ing. Ján Drobena
4. Ing. Martin Zdvořák
5. Josef Korčík
6. Zdeňka Zbytovská
7. Ing. František Link
8. Marie Bytelová
9. Oldřich Švaříček

69 let
63 let
54 let
27 let
60 let
77 let
50 let
61 let
80 let

důchodce
důchodce
bezpečnostní agentura
úředník
úředník
důchodce
prodavač
důchodce
důchodce

Veselí
Petrovice nad Úhlavou
Janovice nad Úhlavou
Janovice nad Úhlavou
Spůle
Janovice nad Úhlavou
Janovice nad Úhlavou
Janovice nad Úhlavou
Janovice nad Úhlavou

Václav MALÍK, Janovice nad Úhlavou
Jiřina FLOSMANOVÁ, Janovice nad Úhlavou
Antonín BASTL, Plešiny
Václav JOACHIMSTHALER, Spůle
Marie MAŠTALÍŘOVÁ, Hvízdalka
Věra BALOUNOVÁ, Janovice nad Úhlavou
Václava MAJEROVÁ, Spůle
Pavla TUREČKOVÁ, Petrovice nad Úhlavou
Marie PLÁNIČKOVÁ, Janovice nad Úhlavou

JANOVICKO
1. Mgr. Michal Linhart
2. MVDr. Ladislav Vyskočil
3. Mgr. Ingrid Kasíková
4. Bc. Libor Čech
5. Alena Nosálová
6. Tomáš Jiřík
7. Mgr. Alena Jandová
8. Petr Kresl
9. František Kellnhofer

Zdenka TAICHMANOVÁ, Veselí
57 let
46 let
56 let
44 let
53 let
36 let
36 let
44 let
58 let

starosta města
veterinární lékař
lékárnice
soukromý podnikatel
ředitelka mateřské školy
dispečer
vedoucí zařízení Klokánek
celník
soukromý podnikatel

Janovice nad Úhlavou
Spůle
Janovice nad Úhlavou
Janovice nad Úhlavou
Janovice nad Úhlavou
Janovice nad Úhlavou
Janovice nad Úhlavou
Spůle
Rohozno

Karla OZÁBALOVÁ, Janovice nad Úhlavou
Eva JEDLIČKOVÁ, Janovice nad Úhlavou
Stanislav NĚMEC, Janovice nad Úhlavou
František ŠVEJDA, Spůle
Bohumil KLASNA, Janovice nad Úhlavou
Božena TURONYOVÁ, Janovice nad Úhlavou
Zdeňka ALTMANOVÁ, Janovice nad Úhlavo
Josef KROUPAR, Janovice nad Úhlavou
Boris LINHART, Janovice nad Úhlavou

ANO 2011
1. Josef Bastl
2. Václav Tauš
3. Ing. Martin Pivoňka
4. Karel Matoušek
5. Miroslava Jírovcová
6. Jaroslava Pindrochová
7. Jan Jírovec
8. Bc. Stanislava Bastlová

40 let
48 let
37 let
40 let
39 let
36 let
28 let
40 let

učitel odborného výcviku
zámečník
technik výroby
zdravotník
dispečerka logistiky
auditor kvality
svářeč
zdravotní sestra

Plešiny
Spůle
Petrovice nad Úhlavou
Janovice nad Úhlavou
Janovice nad Úhlavou
Janovice nad Úhlavou
Janovice nad Úhlavou
Plešiny

Václav KRATOCHVÍL, Veselí
Anna PACHMANOVÁ, Janovice nad Úhlavou
Václav KELLNHOFER, Dolní Lhota
Josef IRLVEK, Dolní Lhota

RUBRIKA „ČASTO SE PTÁTE“
Dnešní otázka: Jaké jsou další plány s objektem bývalého lihovaru?
Odpověď: Objekt bývalého lihovaru získalo město v dražbě v roce 2015. Hlavním důvodem, proč se zastupitelstvo
města rozhodlo jít do dražby, bylo, zabránit případným spekulantům nakoupit majetek v centru a znemožnit tak
do budoucna jakoukoli rozhodovací pravomoc o tomto objektu.
Samozřejmě, že jedna věc je koupit, avšak druhá věc je, co s objektem dál dělat. Nápadů by bylo spousta, ale finanční náročnost je obrovská. Přestavět objekt na cokoli je otázkou desítek milionů. Zastupitelstvo města proto
rozhodlo, že zatím budou postupně prováděny udržovací práce, které umožní především využití venkovních
prostor. Představa je využít prostory pro konání různých kulturních a společenských akcí - letošní pouť ukázala, že je to možné a podle kladných ohlasů veřejnosti i žádoucí. Do rozpočtu na rok 2019 budou proto navrženy další výdaje na údržbu (oprava střechy, nová vrata apod.). Pokud bude návrh
schválen a vše se povede, budete pozváni do objektu lihovaru na pouťový program v červnu 2019.
Samozřejmě, že přivítáme jakýkoli návrh z řad veřejnosti. Takže, pokud máte smysluplný nápad na využití objektu, nebojte se, nestyďte se, přijďte a
podělte se o něj.

(NE) BEZPEČNÝ VĚK - TENTO PŘÍSPĚVEK, KTERÝ ZPRACOVALO MINISTERSTVO VNITRA,
JE URČEN PŘEDEVŠÍM PRO OBČANY STARŠÍHO VĚKU
Když víte, co vás může ohrozit, mátě větší šanci se bránit.
JAK SE CHRÁNIT PŘED OKRADENÍM
Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce vždy odděleně. Berte si jen tolik peněz, kolik skutečně potřebujete.
Peněženku uložte na dno nebo do spodní části kabelky nebo nákupní tašky.
Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte viset na zádech, ale mějte ji stále na očích a chraňte ji rukama na boku nebo na břiše.
Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech na police a nenechávejte ji v nákupním vozíku. Nikdy ji neodkládejte s oděvem v šatně kina, divadla, restaurace, ani v čekárně u lékaře či na úřadech.
 Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice nahrává zlodějům a okradení může proběhnout bez povšimnutí.
 Čtete-li si v dopravním prostředku MHD, mějte své příruční zavazadlo pořád pod kontrolou.
 Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další cestující a nenechávejte svá zavazadla bez dozoru.
 Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte soukromí. Dávejte pozor, jestlí vás někdo nesleduje příliš zblízka. Vybírání z bankomatů uvnitř bank či
spořitelen je spolehlivější. Na ulici vybírejte peníze za asistence někoho, koho znáte a důvěřujete mu.
Nikdy se před nikým nechlubte svými úsporami nebo cennostmi, nepůjčujte cizím lidem peníze, neplaťte žádné zálohy podomním prodejcům.






JAK PŘEDCHÁZET RIZIKU PŘEPADENÍ
Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným a neosvětleným místům. Choďte raději frekventovanějšími ulicemi.
Kabelku nebo tašku noste v ruce či na rameni směrem od ulice, aby vám ji z vozovky nemohl někdo vytrhnout a ukrást.
Chce-li vám někdo kabelku ukrást, nebraňte se za každou cenu. Zdraví nebo dokonce život jsou cennější než peníze!
Po chodníku choďte raději dále od vchodů domů, kde by mohl číhat případný pachatel a mohl by vás vtáhnout dovnitř.
Při vstupování do domu se pozorně rozhlédněte a nevcházejte tam s někým neznámým. Také ve výtahu nejezděte s někým, koho neznáte. Radši
počkejte na výtah prázdný.
 Nepřijímejte doprovod nabízený neznámými lidmi, i kdyby vypadali důvěryhodně. Ochota "pomocníka" může být jen záminkou k tomu, aby se dostal do vašeho bytu a tam vás okradl třeba i za použití násilí.
 Kdybyste měli pocit, že vás někdo sleduje, snažte se co nejrychleji dostat na místo, kde je nějaký obchod nebo více lidí, mezi nimiž budete bezpečnější.
 Kdyby vás někdo napadl, křičte i tehdy, když v blízkosti nikoho nevidíte. Mohl by vás uslyšet někdo za rohem a přispěchat na pomoc.
 V případě nutnosti můžete pro svou ochranu použít sprej (deodorant, lak na vlasy nebo slzný plyn), který nosíte v tašce či kabelce. Pachatele tím
překvapíte, možná i odradíte a sami tak získáte čas na přivolání pomoci. Spuštění vašeho osobního alarmu může útočníka vylekat a přimět ho k
útěku.
 Snažte se vyhnout čekání na liduprázdné zastávce hromadné dopravy, především v časně ranních nebo pozdně večerních hodinách.
V prázdné tramvaji nebo autobusu si sedejte co nejblíže k řidiči. Jeho blízkost může případného lupiče od zlého úmyslu odradit nebo vám v případě
obtěžování či napadení řidič rychleji pomůže.







V DALŠÍM VYDÁNÍ ZPRAVODAJE UVEŘEJNÍME RADY „JAK SE VYHNOUT PODVODU“ A „JAK ZABEZPEČIT MAJETEK“.

JAK TO VYPADÁ SE ŠTĚRKOPÍSKY

PODĚKOVÁNÍ

Již delší dobu jsme neinformovali o tom, v jakém stavu se nachází plánovaná těžba
štěrkopísků v lokalitě Bystřice nad Úhlavou – Petrovice nad Úhlavou.

V roce 1906 postavil můj pradědeček dům čp. 9 v Dolní Lhotě.
Poté v něm žil můj dědeček, babička a teta a nakonec jsem dům
vlastnil já. V domě jsem trávil první roky života a v posledních
letech jsem dům využíval s celou rodinou k rekreaci.

Proces je ve stavu, kdy probíhá báňské řízení o stanovení dobývacího prostoru. Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského jej zahájilo
25.7.2017. Následně vydal rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru, které bylo
ale dne 28.8.2018 zrušeno nadřízeným orgánem - Českým báňským úřadem a vráceno k novému projednání.
Velký problém mají těžaři se žádostí o povolení výjimky ze zákazů stanovených pro
silně ohrožené zvláště chráněné druhy živočichů. V této záležitosti vydal Krajský
úřad Plzeňského kraje již 4 rozhodnutí a všechna byla zrušena Ministerstvem životního prostředí.
Velké poděkování patří advokátní kanceláři Korbel, Tuháček & partneři, s. r. o.,
která v „boji“ proti těžbě štěrkopísků zastupuje společně Město Janovice nad Úhlavou a Město Nýrsko. Stanoviska zastupitelstev obou měst jsou stále stejná – obě
města těžbu odmítají.

VYDAŘENÉ KULTURNÍ LÉTO V MĚSTSKÉM PARKU
Podle ohlasů diváků získávají letní koncerty v janovickém
městském parku stále větší oblibu nejen u janovické veřejnosti, ale i v širokém okolí.
Vydařilo se i letošní léto, kdy nás v
červnu navštívila bluegrassová legenda ROBERT KŘESŤAN a DRUHÁ
TRÁVA, v červenci revivalová kapela
SMOKERS SPIRIT OF CHRIS NORMAN a v srpnu pak
nezapomenutelná ODYSSEA, která na poslední chvíli nahradila nemocného IVANA HLASE.

Dne 1.7.2018 v nočních hodinách došlo od elektrického rozvodu
v domě k požáru.
Tímto bych chtěl nejprve poděkovat všem sousedům za záchranu života mého, mé dcery a dvou vnuků, neboť jsme v tu dobu
byli v domě. Následně jim pak děkuji za obětavou pomoc v době
požáru i po likvidaci požáru.
Dále chci poděkovat starostovi města Janovice nad Úhlavou panu Mgr. Michalu Linhartovi za jeho profesionální a lidský přístup související s dolikvidací požáru a jeho následků. Neméně
tak chci poděkovat zaměstnankyni Městského úřadu Janovice
nad Úhlavou paní Janě Dudové za pomoc při řešení nastalé situace po požáru. Takových zaměstnanců státní správy je málo a
je třeba si jich vážit.
Taktéž nemohu opomenout poděkovat Sboru dobrovolných hasičů Janovice nad Úhlavou, kteří se podíleli jak na likvidaci požáru tak i jeho následků.
Všem velké díky.
JUDr. Jiří Denk,
vlastník domu čp. 9 v Dolní Lhotě

KOHO ASI POZVEME NA PŘÍŠTÍ ROK?

Děkujeme vám, kteří jste tyto letní koncerty podpořili svojí účastí a společně s vámi
se těšíme
na
léto
2019.

NĚJAKÉ NÁPADY UŽ MÁM!!!

100 LET OD VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
Vážení spoluobčané,
rok 2018 je pro Českou republiku ve znamení takzvaných osmičkových výročí. Události v letech 1918, 1938, 1948 či 1968 patří neodmyslitelně k významným milníkům naší historie. Nejvýznamnějším výročím bude bezesporu 100 let od vzniku samostatného československého státu,
tedy 28. říjen 2018. Samozřejmě, že i v Janovicích nad Úhlavou si toto významné výročí připomeneme. A vás všechny zveme, pojďte slavit s námi.
Úterý 9. října od 18.00 hodin
Čtvrtek 25. října od 18.00

Beseda s Janem Jirákem, archivářem klatovského muzea

Beseda s Václavem Lorencem na téma 100 let od vzniku České

o událostech v období vzniku Československa v našem regionu.
Od 9. října do 30. listopadu v městské knihovně

pošty v Janovicích nad Úhlavou (fotografie a ukázka známek)
Neděle 28. října

Výstava „Samostatné Československo“.

17.00 hodin Položení věnce k pomníku u Masarykovy ZŠ

Sobota 20. října od 19.00 hodin v sokolovně

18.00 hodin Lampiónový průvod a ohňostroj

SESTRY HAVELKOVY - vokální trio - melodie
20. - 30. let minulého století
společenský večer (koncert + módní přehlídka)

CO? KDY? V JANOVICÍCH NAD ÚHLAVOU
ZÁJEZD PRO SENIORY
BAVORSKO - CHIEMSEE (tzv. Bavorské moře) a zámek HERRENINSEL

úterý 18. září
Pozvánka na výlet je především na největší bavorské jezero Chiemsee. Výletní lodí
poplujet na ostrov Herreninsel (Mužský ostrov), kde král Ludvík II. Bavorský nechal
postavit pompézní zámek = kopie francouzských Versailles. Odtud poplujete na
Fraueninsel (Ženský ostrov), nachází se zde dodnes funkční benediktinský klášter.
Lodí se vrátíte do přístavu v městečku Prien. Při zpáteční cestě - podle časových možností - by se ještě uskutečnila zastávka v zajímavém městečku v Altottingu. Je centrem duchovního života, papežové a králové tu po staletí vzdávají úctu Černé Madoně.
Odjezd:
v 5:30 hod. z autobusové zastávky v Janovicích nad Úhlavou.
Příjezd:

cca ve 21:00 hod.

Vstupné:

20,- EUR (10,- lodní lístek + 10,- vstup na zámek) - vybírat se bude v
autobusu.

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 busu.

Nezapomeňte si na 18. 9. 2018 zajistit CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Přihlášky:

Městská knihovna Janovice nad Úhlavou, Olga Kováříková,
tel.376 392 559, mail: knihovna@janovice.cz

DALŠÍ INFORMACE MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Soutěž o vstupenku do Zoo Plzeň
Soutěž pokračuje, podmínky najdete nawww.knihovna.janovice.cz
Připravujeme od října:
Klubíčko – háčkování a pletení pro děti – každé pondělí od 16 hodin v knihovně, pro
dospělé – každé pondělí od 17 hodin v knihovně.
Kroužek vede Lada Nejedlá.
Brouček – pro maminky s dětmi od 0 – 4 roky – povídání, cvičení, hraní 1x za 14 dní
– liché čtvrtky od 10 – 11 hodin, první lekce bude 11. října.
Kroužek vede Jarmila Čechová.
Malované čtení – pro děti 5 – 9 let – 1x za 14 dní - sudé středy od 15.30 – 16.30 hodin v knihovně – 1. lekce bude 3. října.
Kroužek vede Anička Svobodová.
Podrobnější informace o všech kroužcích naleznete na www.knihovna.janovice.cz, přihlášky podávejte v městské knihovně. Kroužky budou otevřené, tzn. přístupné v době
konání i dalším nepřihlášeným zájemcům, ale pokud chcete mít místo zajištěné, přihlaste se předem v knihovně.
Virtuální Univerzita třetího věku
Pro zájemce z řad seniorů, kteří se chtějí dále vzdělávat.
Podzimní semestr:
- od října do prosince 2018,
- přednáška 1x za 14 dní – středa od 10.00 v sále MÚ,
- vybírat můžete z témat Barokní architektura v Čechách, Cestování – co jste
možná nevěděli, České dějiny a jejich souvislosti, Genealogie – hledáme své
předky, Kouzelná geometrie.
Pro všechny zvolíme jedno společné - nejvíce žádané téma.
Další informace v Městské knihovně v Janovicích nad Úhlavou, na webových stránkách knihovny: www.knihovna.janovice.cz.
Přihlášky podávejte do 14. září 2018 do městské knihovně, tel. 376 392 559 nebo emailem: knihovna@janovice.cz

ZÁŘÍ 2018

PERU
cestopisný večer s promítáním fotogragií
a vyprávěním Dr. Kateřiny Kovačkové
o její cestě po jihoamerickém Peru

čtvrtek 20. září od 18.00 hodin
v zasedacím sále městského úřadu
POHÁDKOVÝ LES U HRADU KLENOVÁ
neděle 23. září od 13.00 do 16.00 hodin
Přijďte, čekají vás pohádkové postavičky z Večerníčků, zábavné soutěže
a sladká odměna
Srdečně zvou všechny děti a rodiče
janovičtí skauti a Město Janovice nad
Úhlavou.

NEPOMUCKÉ VÁBENÍ
výstava obrazů Daniely Štichové
poetické pohledy na krajinu Nepomuku a okolí

do 30. září v městské knihovně

