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ZPRÁVY Z VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Přečtěte si:

Zprávy ze zastupitelstva
Pár slov o odpadech
Místní poplatky
Často se ptáte
Zpráva policie
Blahopřejeme

První veřejné zasedání letošního roku se konalo v pondělí 18. února. Zde informujeme o tom nejdůležitějším, co
schválilo zastupitelstvo města. Úplné znění usnesení najdete na stránkách města na adrese www.janovice.cz.
Zastupitelstvo zamítlo žádost o snížení kupní ceny, kterou podala spol. NOVARES CZ Janovice s.r.o. Společnost NOVARES staví v Rozvojové zóně novou výrobní halu a požádala město o prodej pozemku, který by sloužil
k rozšíření komunikace uvnitř areálu firmy. Zastupitelstvo s prodejem souhlasilo, a to za cenu podle znaleckého
posudku. Společnost NOVARES s cenou nesouhlasila a navrhla městu cenu výrazně nižší. Zastupitelstvo trvalo
na svém původním rozhodnutí a pozemek se tedy prodávat nebude.

Vepřové hody 2019

V rámci připravovaného budování stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Pod Vodárnou,
Pozvánka na březnové akce bylo potřeba získat církevní pozemky, které tvořily největší část území. Po dlouhých jednáních dospělo město a
Římskokatolická farnost k dohodě, že pozemky město vykoupí za cenu 2 163 000 Kč. Zastupitelstvo schválilo
18.2.2019 kupní smlouvu.

V prosinci pověřilo zastupitelstvo města starostu, aby provedl průzkum, za jakých podmínek by firmy zabývající se likvidací komunálního odpadu nabídly městu své služby. Snahou města je, aby služby byly co nejkvalitnější a za rozumnou cenu, protože náklady na likvidaci
odpadů trvale narůstají. Byly osloveny společnosti RUMPOLD, Západočeské komunální služby a AVE CZ. Z průzkumu vyplynulo, že nejvýhodnější podmínky nabízí stávající dodavatel služeb - Pošumavská odpadová s.r.o. Zastupitelstvo proto potvrdilo, že pro město bude i
nadále likvidovat odpady tato firma.
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova dotační titul „Podpora obnovy místních
komunikací“. Zastupitelstvo města rozhodlo, že město podá žádost o dotaci z tohoto programu a pokud uspěje, provede v roce 2020 rekonstrukci ulice Příkopy v Janovicích nad Úhlavou.
Zastupitelstvo schválilo jednu podnájemní smlouvu, kterou uzavřou spol. Develop-start a pan Jiří Kraus. Jedná se o pronájem veřejného prostranství.
V závěru jednání bylo zastupitelstvo informováno o probíhajících stavbách - rekonstrukci návsi
ve Spůli, rekonstrukci koupaliště v Janovicích a výměně střechy v mateřské škole.
PÁR SLOV O ODPADECH
Na základě dohody se spol. Pošumavská odpadová s.r.o., která pro
město zajišťuje likvidaci odpadu, vám chceme připomenout několik
základních informací, které se týkají likvidace odpadu. Veškeré činnosti týkající se shromažďování, svozu a likvidace odpadu se řídí
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a Obecně závaznou vyhláškou
č. 01/2015 o odpadech

Termín dalšího veřejného zasedání:
pondělí 29. dubna 2019.

Pokud se v popelnici nachází jiný než směsný komunální odpad, je
odpadová firma oprávněna popelnici nevyprázdnit. Důvod ale musí
neprodleně sdělit městskému úřadu. Takže, pokud se vám stane, že
vaše popelnice zůstane nevyvezená, zkontrolujte nejprve, zda je v ní
skutečně pouze to, co tam patří. Pokud ano, zavolejte na telefon
376392295 (v provozní době městského úřadu) nebo 724180248
(mimo provozní dobu městského úřadu). Pokud bude chyba na straně odpadové firmy, dohodnete si na uvedených telefonních číslech
náhradní vývoz, případně jiné řešení.

Co je to komunální odpad?
Komunální odpad je veškerý vyprodukovaný odpad, který se třídí
na složky: biologický odpad, papír, plasty, sklo, kovy, nebezpečný
odpad, objemný odpad. A to, co zůstane po vytřídění, je tzv. směsný
komunální odpad. Směsný komunální odpad patří do popelnice,
všechny ostatní složky jsme povinni ukládat do kontejnerů na tříděný odpad nebo do sběrného dvora.
Úplně samostatnou složku, která nepatří mezi komunální odpady,
je stavební odpad. Ten lze likvidovat výhradně prostřednictví specializované odpadové firmy.
Jak je to s popelnicemi?
Sběrné nádoby, tzv. popelnice, si pořizuje uživatel na vlastní náklady a jsou jeho vlastnictvím (může jich mít, kolik uzná za vhodné).
Do popelnic lze uložit pouze směsný komunální odpad. Vyprazdňování popelnic provádí odpadová firma vždy v pátek. V den svozu
jsou vlastníci sběrných nádob povinni přistavit sběrné nádoby co
nejblíže ke komunikaci, ze které se svoz provádí tak, aby byly dostupné pro pracovníky odpadové firmy. Do 24 hodin po vyprázdnění
jsou vlastníci povinni popelnici odklidit.
Co dělat, když není popelnice vyvezená?
Odpadová firma, která zajišťuje pro město vývoz odpadu (v tomto
případě Pošumavská odpadová s.r.o.), je povinna každý pátek. vyprázdnit všechny připravené popelnice, ale pouze v případě, že je v
nich uložen výhradně směsný komunální odpad (to znamená, že v
nich nejsou odpady, které podléhají třídění).

INFORMACE K MÍSTNÍM POPLATKŮM
Místní poplatek za odpad:
550 Kč na osobu ročně.
Místní poplatek za psy:
za psa chovaného v rodinném domě - za prvního psa 100 Kč, za
druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150 Kč ročně. Za psa
chovaného v bytových domech - za prvního psa 500 Kč, za druhého
a každého dalšího psa téhož držitele 750 Kč. Případné slevy a osvobození řeší platné místní vyhlášky.
Splatnost místních poplatků:
nejpozději do 31. března.
Jak můžete zaplatit:
V hotovosti nebo platební kartou v pokladně Městského úřadu Janovice nad Úhlavou (přízemí, dveře č. 1, paní Eva Suttá) nebo převodem na účet č. 188430220/0300.
Dotazy:
Veškeré případné dotazy ohledně místních poplatků s vámi vyřídí
paní Dagmar Miklarová (Městský úřad Janovice nad Úhlavou, 1.
patro, dveře č. 8, telefon 373 036 003, e-mail ucetni2@janovice.cz.

RUBRIKA „ČASTO SE PTÁTE“
Dnešní otázka:
Budou v Janovicích nad Úhlavou na prodej nějaké stavební parcely?
Odpověď:
ANO, BUDOU!
Město Janovice nad Úhlavou má velký zájem zajistit pro zájemce o výstavbu rodinného domu stavební parcely. Není to však
jednoduché. Jedna z lokalit, která splňuje
požadované podmínky, je lokalita Pod Vodárnou (území nad garážemi za zdravotním střediskem).

ZPRÁVA POLICIE ČR
Každý rok předkládá Policie ČR městu zprávu o situaci za uplynulý rok 2018. Tuto zprávu projednává
zastupitelstvo města. Pro představu vám přinášíme
několik informací z policejní zprávy.
Ve správním obvodu města Janovice nad Úhlavou
(tj. Janovice + 10 obcí) prošetřovali policisté z obvodního oddělení Nýrsko:


28 trestních oznámení (u 5ti případů nebyl
zjištěn pachatel)



209 přestupků

Dalších 80 přestupků zde řešili policisté z DopravníPrvním a asi nejnáročnějším krokem bylo vyjednat se stávajícími vlastníky odkou- ho inspektorátu Klatovy.
pení pozemků, na kterých by se v budoucnu mělo stavět. Proběhla jednání s Řím- Co se týče dopravních nehod, šetřila policie ve sluskokatolickou farností Nýrsko, která byla vlastníkem největší části potřebných po- žebním obvodu Nýrsko (jedná se o 240 km2 a patří
zemků. Podpis kupní smlouvy proběhne v březnu. S dalšími vlastníky (dvěma fy- sem mimo Nýrska a Janovic nad Úhlavou ještě
zickými osobami - panem Danielem Kašou a Ing. Petrem Martinem) se již město Strážov, Dešenice, Chudenín) 30 dopravních nehod,
dohodlo a zbývá poslední jednání s panem Milanem Vacovským.
při kterých bohužel došlo k úmrtí dvou osob a dvaSoučasně se zajišťováním pozemků potřebných k výstavbě, běží také příprava veš- nácti lehkým zraněním. Škody na majetku při těchkeré dokumentace. Ing. Arch. Petr Vávra připravuje zapracování vybrané lokality to nehodách dosáhly částky 1,9 mil. Kč. Hlavní přído územního plánu a plzeňská projekční kancelář PONTEX s.r.o. pracuje na územ- činou dopravních nehod byla nepřiměřená rychlost,
nesprávný způsob jízdy, nesprávné předjíždění a není studii.
dání přednosti. Alkohol figuroval ve třech přípaPokud vše dobře dopadne, mohly by být stavební parcely vybudovány v roce 2020.
dech.Při dalších dopravních kontrolách bylo zadrženo 13 řidičů s alkoholem v krvi (z toho 6 x nad 1
VŠECHNO NEJLEPŠÍ K ŽIVOTNÍMU JUBILEU
promile). U 14 řidičů byla tesem odhalena marihuaVážení občané, čtenáři Janovického zpravodaje,
na nebo metamfetamin).
dovolte, abych se s vámi podělil o jeden úžasný zážitek.
Když jsem 13. února 2019 přišel gratulovat paní Boženě Joachimsthalerové ze
Spůle k významnému životnímu jubileu, potěšilo mě, jak skvěle vypadá.
Když mi oznámila, že mám nové boty, protože při minulé návštěvě (před pěti lety)
jsem neměl hnědé, ale černé, byl jsem překvapen.

Celé znění zprávy můžete najít na www.janovice.cz.
BLAHOPŘEJEME
Přejeme hodně zdraví a štěstí
„čerstvě narozeným občánkům“ našeho města.
Jsou to Martin Smolen a Sofie Kubešová.

Když si se mnou i přes znatelnou únavu dokázala půl hodiny povídat, vzpomínat a
vyprávět, obdivoval jsem ji.
Ale když mi na otázku, jak se jí daří, odpověděla: „JDE TO, JEN TROŠIČKU
ZAPOMÍNÁM.“, nezbylo mi, než jí závidět.
NAŠÍ NEJSTARŠÍ OBČANCE TOTIŽ BYLO 105 LET!!!
Popřejme jí tedy všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví.

Hodně štěstí, radosti a především zdraví
přejeme všem občanům, kteří v lednu a únoru
oslavili významné životní výročí:
Anna Matoušková, Janovice

70 let

Ludmila Marešová, Veselí

70 let

Karel Zipperer, Hvízdalka

70 let

Miluše Jágrová, Janovice

70 let

Milena Volhejnová, Janovice

75 let

Jan Hais, Janovice

80 let

Jindřich Kyliš, Spůle

80 let

Emanuel Lokaj, Dubová Lhota

80 let

Růžena Hodíková, Janovice

80 let

Růžena Haidingerová, Dubová Lhota

90 let

Božena Joachimsthalerová, Spůle

105 let

JANOVICKÉ VEPŘOVÉ HODY
sobota 2. března v hasičské zbrojnici v Janovicích nad Úhlavou
Akci pořádá město Janovice nad Úhlavou a SDH Janovice nad Úhlavou

CO JE PRO VÁS PŘIPRAVENO?

10.30 - 11.30 hodin

PRODEJ ZABIJAČKOVÝCH VÝROBKŮ

Pro ty, kteří chtějí pouze nakoupit s sebou, budou připraveny jitrnice, jelita, tlačenky, sulc, maso
ve vlastní šťávě a zabijačková polévka (nebude se prodávat balíčkované maso).
O výrobu zabijačkových specialit se letos opět postarají janovičtí hasiči, Jan Mikuláš a Zemědělské
obchodní družstvo Mrákov.
Prodej výrobků s sebou bude probíhat v samostatném, odděleném stanu.
V hlavním stanu a ve zbrojnici bude podáváno jídlo výhradně ke konzumaci na místě.

12.00 - 12.45 hodin

PETR JABLONSKÝ

►slavný český imitátor, geniální napodobování hlasů známých osobností, zábavná show

14.00 - 14.30 hodin

BUBLINOVÁ SHOW
Matěj Kodeš

►profesionální bublinář, držitel mnoha světových rekordů, předvádí show světové úrovně

16.00 - 16.30 hodin

FOOTBAG & FREESTYLE FOTBAL
Honza Weber

►představení špičkového freestyle fotbalu a footbagu v podání sedminásobného mistra světa,
pětinásobného mistra Evropy a jedenáctinásobného mistra ČR

11.30 - 17.30 hodin pro vás bude hrát klatovská hudební skupina

od 17.30 hodin

ÚPLNĚ VOLNÁ ZÁBAVA
(až do vyčerpání zásob nebo náštěvníků)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

A CO SE BUDE JÍST A PÍT?
POLÉVKA, OVAR, GULÁŠ, OPEČENÉ KLOBÁSY, JITRNICE,
TLAČENKA … SLADKOSTI … A PITÍ, CO HRDLO RÁČÍ!

CO? KDY? V JANOVICÍCH NAD ÚHLAVOU

BŘEZEN 2019
PIVOVARY A PIVOVÁRKY OKRESU KLATOVY

JARO PŘILÉTÁ

BESEDA

BESEDA

čtvrtek 7. března od 18.00 hodin

čtvrtek 14. března od 18.00 hodin

v zasedacím sále městského úřadu

v zasedacím sále městského úřadu

Historik Jan Jirák představí svoji
novou publikaci o pivovarech na Klatovsku i s ochutnávkou originálních
chmelových nápojů.

Spolu s Ing. Antonínem Gibišem se vydáme zvukem i obrazem
do ptačího světa. Seznámíme se s běžnými druhy ptáků u Janovic a
v nejbližším okolí. Dozvíme se, co je to birdwatching a další zajímavosti o kroužkování a ochraně ptactva i dalších živočichů obecně.

Akce je pořádána ve spolupráci v Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech.

Beseda je vhodná již pro děti od 9 let.

DESKOVKY
HRAVÉ ODPOLEDNE PRO CELOU RODINU
sobota 16. března od 14.00 do 18.00 hodin
v tělocvičně města
Čeká vás široká nabídka nejrůznějších deskových her
a příjemně strávené odpoledne. Malí i velcí si mohou
zahrát podle vlastního výběru rozmanité deskové hry poradíme vám, jak na to.

O ŠUMAVSKÝCH
STRAŠIDLECH
STRAŠIDELNÁ
HODINKA PRO DĚTI
pondělí 25. března
od 15.30 hodin
v městské knihovně

Akci pořádají janovičtí skauti a město Janovice nad Úhlavou.
Občerstvení zajišťuje ZMZLINKOVNA.

IVO JAHELKA
pátek 29. března od 19.00 hodin
v zasedacím sále městského úřadu
„Zpívající právník“ Ivo Jahelka
a jeho humorné příběhy ze soudní síně.

JAK SE ZDOBÍ KRASLICE
VÝSTAVA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
potrvá do 29. dubna
Výstava kraslic v janovické knihovně vás seznámí s více než dvaceti různými technikami
zdobení kraslic od klasických po moderní.
Každá technika je názorně představena jak
hotovými kraslicemi, tak popisem a nafoceným postupem zhotovení.
Všechny kraslice pochází z dílny
Radky Grösslové.
Vybrané techniky si budete moci po dobu výstavy zakoupit v knihovně a v dubnu i vyzkoušet na kurzu.
KROUŽKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Klubíčko – kroužek pletení a háčkování,
každé pondělí od 16.00 do 17.00 hodin.
Malované čtení – 6. a 20. 3. od 15.30 hodin.
Brouček – 14. a 28. 3. od 9.30 a 10.15 hodin.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
13. a 27.3. od 10.00 hodin

KURZ GRAFOLOGIE
Bude probíhat 1., 8. a 15. 4.
od 17.00 do 18.00 hodin
v zasedacím sále městského úřadu.
Přihlásit se můžete v knihovně.
e-mail: knihovna@seznam.cz,
telefon: 702 157 349

VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
„O zlatý poklad skřítka Bodysbírka“
probíhá v březnu a v dubnu.
ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ „POZNÁVEJ PŘÍRODU
VYHRAJ VSTUPENKU DO ZOO PLZEŇ“
Vstupenky pro vítěze jsou k vyzvednutí v knihovně.

Gratulujeme.

