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JANOVICKÝ ZPRAVODAJ 

RUBRIKA „ČASTO SE PTÁTE“ 

Dnešní otázka:  

Byly zahájeny opravy kostela sv. Jana Křtitele.  
Jak budou pokračovat? 

Odpověď:  

Jen pro připomenutí uvádíme, že vlastníkem kostela sv. Jana Křtitele v Janovi-

cích nad Úhlavou je církev, konkrétně Římskokatolická farnost Nýrsko. V roce 

2016 byla podepsána patronátní smlouva, v níž se město zavázalo, držet patronát 
nad kostelem sv. Jana Křtitele tím, že bude poskytovat farnosti roční dotaci 

z rozpočtu města, která bude sloužit výhradně na opravy či rekonstrukce kostela. 

V letošním roce poskytlo město 231 500 Kč, na rok 2019 je v rozpočtu připraveno 

391 000 Kč. Podmínkou je, aby církev investovala do oprav minimálně stejnou 

částku jako město. 

V příštím roce je v plánu další etapa oprav fasády, včetně odvodnění. Na základě 

iniciativy města se uvažuje o výrobě mříže, která by byla umístěna ve vchodových 

dveřích. V letních měsících by tak vchod do kostela mohl být otevřen k nahlédnutí 

případným zájemcům.  

Opravy kostela tedy budou pokračovat, ale jejich rozsah a časové rozložení závisí 
na rozhodnutí vlastníka, tedy církve. Město deklaruje, že je připraveno plnit pod-

mínky patronátní smlouvy a na se opravách podílet. 
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BLÍŽÍ SE ČAS ADVENTU 

Vážení občané, 

opět máme rok téměř za sebou, blíží se čas adventu.  

Některým z nás se snadno stane, že něco stále slaví-

me a přitom časem zapomeneme, kvůli čemu to 
vlastně děláme. Zbude nám jenom přiťukávání a 

možná nějaké fráze, které si navzájem říkáme.  

A tak, abychom v tom měli pořádek, dovolte mi, 

abych vám nyní popřál hezké prožití adventu. Dou-

fejme, že nebude jen časem shonu, nervozity a ho-

rečných nákupů, ale naopak časem zklidnění, poho-

dy, dobrých vzájemných vztahů, pozitivních myšle-

nek, ohleduplnosti a úsměvů. Všichni společně se 

snažme o zpříjemnění předvánočního času, který 
historicky vždy býval spojený s řadou zvyklostí, tra-

dic, s předvánočními trhy a také se setkáváním sou-

sedů a přátel. 

Také v Janovicích nad Úhlavou se město bude sna-

žit přispět připraveným programem k adventní po-

hodě. 

Jménem svým i jménem města Janovice nad Úhla-

vou přeji všem spoluobčanům krásné prožití advent-

ního času. 

Michal Linhart, starosta města 

ÚPRAVY V AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY 
STÁLE POKRAČUJÍ 

V souladu se schváleným rozpočtem na rok 2018 by-

la zahájena poslední část úprav školní zahrady v 
mateřské škole - výměna oplocení. 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme spolupořadatelům Medového odpoledne – 
janovickým zahrádkářům a včelařům, dětem z ma-
teřské a základní školy za výzdobu haly.  
Současně děkujeme všem šikovným kuchařkám, 
které přispěly svými ochutnávkami:  

Jaroslava Frolíková, Jana Burešová,  
Martina Dvořáková, Božena Bufková, 

Radka Grösslová, Jana Sazamová, 
Jaroslava Boorová, Milena Míšková, 
Melánie Jelínková, Marie Bytelová 

Velké poděkování patří také Oldřichu  
Dvorskému za krásný včelí fotokoutek pro děti. 

ZPRÁVY Z VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

V pondělí 5. listopadu se konalo první, tzv. ustavující veřejné zasedání zastupitel-

stva města, které bylo zvoleno v komunálních volbách v říjnu letošního roku. Úko-

lem nově vzniklého zastupitelstva bylo provést v souladu s platnými zákony volbu 
starosty, místostarosty, předsedů a členů výborů.  

Následující 4 roky tedy bude naše zastupitelstvo fungovat takto: 

 starosta     Mgr. Michal Linhart 

 místostarosta    MVDr. Ladislav Vyskočil 
 

 předseda finančního výboru  Bc. Libor Čech 

 členka finančního výboru  Mgr. Ingrid Kasíková  

 člen finančního výboru  Karel Altman (externí poradce - 

       člen výboru, který není zastupitelem) 
 

 předsedkyně kontrolního výboru Alena Nosálová 

 členka kontrolního výboru  Mgr. Alena Jandová 

 člen kontrolního výboru  Josef Bastl 
 

 člen zastupitelstva   Petr Kresl 

 člen zastupitelstva    Tomáš Jiřík  
 

Další veřejné zasedání, jehož hlavním bodem programu je schválení rozpočtu měs-

ta na rok 2019, je naplánováno na pondělí 17. prosince od 17.30 hodin. 



BLAHOPŘEJEME 

Přejeme hodně zdraví a štěstí „čerstvě narozeným 

občánkům“ našeho města. Jsou to: 

Denisa RAGIEVA 

Adam KOTLAN 

Jindřich TOUŠ 

Ladislav ĎURINA 

Vojtěch ZAJFERT 

Adéla HOLÁ 

Valerie HAJDUCHOVÁ 

Martin PLINCELNER 

 

Hodně štěstí, radosti a především zdraví 
přejeme všem občanům, kteří v měsíci září, 
říjnu a listopadu oslavili významné životní 
výročí: 

Bořek CHMELÍK, Janovice   70 let 

Jana ŠTAUBEROVÁ, Dubová Lhota  70 let 

Jitka VORÁČKOVÁ, Dolní Lhota  70 let 

Karel ALTMAN, Janovice      75 let 

Alois KADLEC, Janovice    75 let 

Marta SOLDÁTOVÁ, Janovice   75 let 

Miroslav VOLHEJN, Janovice   80 let 

Michal ORAVEC, Janovice   85 let 

Olga KELLNHOFEROVÁ, Dolní Lhota 85 let 

František PACHMAN, Janovice      85 let 

Jaroslava ROŽŇOVÁ, Janovice      85 let 

REKONSTRUKCE NÁVSI VE SPŮLI ZAHÁJENA 

V listopadu letošního roku byla zahájena rozsáhlá stavební akce v obci 

Spůle. Cílem prováděných úprav je  především zlepšení vzhledu návsi 

v naší největší spádové obci. Součástí úprav je výměna povrchů 
(dlažba, asfalt) na návsi, vybudování parkovacích míst, výsadba zele-

ně, vznik prostranství pro umístění nádob na tříděný odpad.  

Okolní cesty navazující na náves budou vyasfaltovány a tam, kde to bylo nutné, 

byly provedeny opravy vodovodu. 

Jediné, co se 

nepodaří, je 

upravit na 

návsi koryto potoka. 

Spůlský potok není v 

majetku města, ale Po-
vodí s.p. Budeme se i na-

dále snažit s Povodím 

nějakou úpravu dojed-

nat. 

INFORMACE MĚSTSKÉ KNIHOVNY 
 

PROVOZNÍ DOBA 

Městská knihovna bude otevřena do 20. pro-
since 2018. 

V lednu 2019 bude otevřeno pouze ve středu  
9., 16., 23. a 30.1.  
 

KURZY A KROUŽKY 

Klubíčko: 10. a 17.  prosince 2018 

Brouček: 3. a 20. prosince 2018 

Univerzita třetího věku: 5. a 19. prosince 2018 

JANOVICKÉ KOUPALIŠTĚ RYCHLE MIZÍ 

Jak jsme již mnohokrát psali v Janovickém zpravodaji, trvalo dlouho, než se zastupitelstvo města rozhodlo, že staré a naprosto nevyhovu-

jící bazény v Janovicích nad Úhlavou budou nahrazeny 

novým moderním koupalištěm. 

Rozhodování bylo těžké především proto, že se jedná o 
finančně velmi náročnou stavbu, která bude sloužit tři, 

maximálně čtyři měsíce v roce. Nebylo proto jednoduché 

rozhodnout, zda staré bazény pouze zdemolovat a nechat 

Janovice bez koupaliště a nebo investovat a postavit 

koupaliště nové.  

Po zvážení všech možností se janovičtí zastupitelé nako-

nec rozhodli pro nové koupaliště. Práce byly zahájeny v 

listopadu a jdou tak rychle, že staré koupaliště již neuvi-

díte. 

Takže, těšme se na nové! 

FK DUKLA HLEDÁ SPRÁVCE 

Fotbalový klub Dukla Janovice nad Úhlavou hledá správce areálu fotbalového hřiš-

tě. Zájemci se mohou přihlásit u pana Václava Keřlíka,  na telefonním čísle 

604 455 186, kde se dozví veškeré podmínky. 
 



(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 VYHNOUT PODVODU 

 Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali k vašim penězům. Chtějí vniknout do vašeho bytu a pokud z vás nevylákají 
peníze přímo, ovládají řadu způsobů jak vás okrást. 

 Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého bytu. 
 Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. 
 Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si návštěvníka prohlédnout, Instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, 

který udrží dveře jen pootevřené. Některé věci tak můžete vyřídit bezpečněji. 
 Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet plynu apod.) nechte si předložit jeho služební průkaz, nebo ještě lépe zavo-

lejte na úřad nebo instituci, na kterou se pracovník odvolává. V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu 
nestojíte. 

 Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky výher v loterii nebo výhodných koupí odmítejte - v naprosté větši-
ně jde o podvod. 

 Udržujte dobré vztahy se sousedy v domě. Napiště si jejich telefonní čísla, v případě potřeby bývá jejich pomoc nejrychlejší. 
 Důležitá telefonní čísla (policie, lékař, hasiči aj.) mějte viditelně blízko telefonu, abyste mohli co nejrychleji přivolat pomoc. 
 Nepodvolujte se nátlaku ze strany rodinných příslušníků, natož cizích lidí, k podpisu závažných dokumentů např. k převedení bytu, 

domu nebo chaty nebo poskytnutí peněžních půjček. Vše si v klidu a pečlivě promyslete. 
Závažná rozhodnutí o vašem majetku konzultujte s právníkem, nechte si poradit od dalších věrohodných osob. Většina institucí a nevlád-

ních organizací, která poskytuje pomoc seniorům, nabízí i bezplatnou právní poradnu. 

JAK ZABEZPEČIT MAJETEK 

 Zamykejte vstupní dveře a zavírejte okna vždy, když opouštíte domácnost, i když jdete třeba jen na chvíli k sousedce nebo na krátký 
nákup. Pootevřená balkónová okna nebo větrací okénka jsou pro zloděje-bytaře velkým lákadlem. Venkovní, bytové i balkónové dveře 
v noci zamykejte, i když jste doma. 

 Bezpečnost bytu zvýšíte instalací bezpečnostních dveří nebo různých mechanických zábranných prostředků jako jsou např. bezpeč-
nostní  štít a profilová cylindrická vložka, vrchní přídavný zámek, příčná a celoplošná dveřní závora, pojistka dveřních závěsů jako zá-
brana proti vysazení dveří. 

 Okna lze opatřit různými typy mříží apod. Moderní technika nabízí také využití domácího videotelefonu s elektromechanickým ovlá-
dáním vstupních dveří (např. u rodinných domků, v nové panelové výstavbě). 

 Opouštíte-li byt nebo dům na delší čas (např. jedete na chatu nebo rekreaci), nezatahujte rolety a žaluzie, nevypínejte přívod elektři-
ny. Snažte se udržovat dojem, že jste stále přítomni. Vhodná je výpomoc mezi sousedy, mohou vám byt kontrolovat a pravidelně vybí-
rat schránku. 

 Můžete si pořídit elektronické spínací zařízení, které podle nastavení rozsvítí světla, zapne rozhlasový přijímač, televizi apod. Opět 
tak vytváříte zdání, že jste doma. 

 Pro případ, že byste přesto byli vykradeni, je vhodné mít vyfotografovány cenné věci, sepsána výrobní čísla apod. Tyto informace po-
mohou policii v pátrání a usnadní vaše jednání s pojišťovnami při likvidaci pojistné události. 

 Stejně postupujte i u zabezpečení rekreačních obydlí. 
Nezapomínejte zamykat svůj automobil. Můžete ho vybavit přídavným zařízením pro uzamčení řadící páky nebo volantu. Je možné si 

opatřit i elektronické alarmy či imobilizéry zapalování. 

SRDCE NA ŠUMAVĚ 

výstava fotografií Romana Sedláčka 
(výstava doplněna soutěžními otázkami o ceny) 

pondělí 3. prosince od 18.00 hodin 

VERNISÁŽ A PROMÍTÁNÍ  
DALŠÍCH FOTOGRAFIÍ 

v městské knihovně 
Výstava potrvá do konce února 2019. 

OCHOTNICKÉ DIVADLO 
tradiční zahájení adventu 

Divadelní představení  

„AŤ ŽIJE MRAVNOST!“ 
v podání  

janovických ochotníků  

můžete navštívit: 

• ve čtvrtek 29.11. v 18.00 hodin,  
• v pátek 30.11. v 19.30 hodin  
• v sobotu 1.12. v 15.00 a 19.30 hodin 

v sokolovně v Janovicích nad Úhlavou. 

TRADIČNÍ ROZSVÍCENÍ  
VÁNOČNÍHO STROMU 

neděle 2. prosince od 17.00 hodin 

na Náměstí 
 

Společně se žáky Masarykovy ZŠ  

si zazpíváme 
vánoční písně a koledy. 

 

Na úvod a na závěr programu  
zahraje  

 DECHOVÝ KVINTET. 

VEZMĚTE SI S SEBOU ZVONEČKY!!! 



LIDOVÉ VÁNOCE  
V ČESKÝCH I MORAVSKÝCH VESNICÍCH 

pátek 21. prosince od 19.00 hodin 

ve staré radnici na Náměstí 
Hraní a povídání o dobových zvycích a koledách. Projdeme regiony 

od Chodska až po jihomoravské vesničky.  

Účinkují:  

doc. Miloš Černý 
housle, dudy zpěv 

Michal Horsák 
cimbál 

Eva Šašinková 
kontrabas, zpěv 

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ  
neděle 23. prosince od 18.00 hodin 

v kostele sv. Jana Křtitele 
 oslava 4. adventní neděle 

 známé vánoční melodie 

 vánoční naladění 

 vánoční přání všem 

ZÁJEZD PRO SENIORY 
vánoční trhy na Staroměstském náměstí 

prohlídka Národního divadla 

čtvrtek 13. prosince  
• adventní Praha 
• procházka po známých i méně známých místech 
• trhy na Staroměstském náměstí 
• vánoční výstavu v Betlémské kapli (údajně poslední) 
• prohlídka Národního divadla 
 
Odjezd: v 7.30 hod. z autobusové zastávky v Janovicích n.Ú. 
Návrat: cca v 21.00 hod. 
Vstupy: prohlídka Národního divadla - cca 80,- Kč.  
Doprava:  
• janovičtí senioři (tj. i ze všech spádových obcí) - doprava zdarma 
• „nesenioři“ a „cizí“ senioři - 200,- Kč/os. (mohou se zúčastnit pou-
ze tehdy, pokud nebude naplněna kapacita autobusu) 
Průkazka na slevu v MHD 
• zájemci musí mít s sebou malou fotku (jako na OP), občanský 
průkaz a 20,- Kč.  
• ceny jízdného s průkazkou jsou od 60 do 65 let - poloviční jízdné, 
od 65 do 70 let - jízdné zdarma 
• od 70 let jízdné zdarma i bez průkazky 
 

Přihlášky: 
do 10. prosince  

v městské knihovně  
Olga Kováříková 
tel. 376 392 559 

mail: knihovna@janovice.cz 

VÁNOČNÍ KONCERT 
neděle 16. prosince od 17.00 hodin 

v kostele sv. Jana Křtitele  
V programu vánočního koncertu zazní skladby barokních mistrů 

J.S. Bacha, G.F. Händela a dalších. 

Účinkují: 

Venuše Dvořáková Zaoralová (sólistka DJKT v Plzni) - zpěv 

Vojtěch Novák - varhany a klavírní doprovod 

Eliška Bočková - příčná flétna 

Tomáš Bastl - trubka 

Sára Kaletová, Zuzana Houdková a Denisa Poškarská  
zobcové flétny 

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 
středa 12. prosince od 16.00 hodin 

v zasedacím sále  
městského úřadu 

Stavění a zdobení „perníkové chaloupky“ 
pod vedením paní Radky Grösslové. 

Přihlášky v městské knihovně. VÁNOČNÍ JARMARK 
neděle 9. prosince od 14.00 do 18.00 hodin 

v tělocvičně města 
a přilehlých venkovních prostorech  

 

V rámci programu vystoupí: 
 

DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 
JANOVICE NAD ÚHLAVOU 

 

Legendární brněnská skupina 

POUTNÍCI  
(od 16.00 hodin) 

 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO DĚTI 
čtvrtek 6. prosince od 17.00 hodin 

v tělocvičně města 

Zábava, tanec, soutěže, sněhová nadílka a hlavně 

NADÍLKA - MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚL 
 

Balíčky s nadílkou 
označené  

jménem dítěte noste 
do městské knihovny!!! 

BESEDA SENIORŮ SE STAROSTOU 
úterý 4. prosince od 18.00 hodin 

v zasedacím sále městského úřadu 
Beseda na všechna témata, která se týkají  

Janovic nad Úhlavou a spádových obcí. 


