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ZPRÁVY Z VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Letošní druhé veřejné zasedání proběhlo v pondělí 29.4. Projednány byly zejména tyto záležitosti:

A máme zase nejkrásnější májku!

Česká republika nabídla prostřednictvím Státního statku Jeneč, s.p. městu pozemky ke koupi, nebo při splnění stanovených
podmínek i bezúplatně. Zastupitelstvo města svým usnesením
projevilo zájem o některé pozemky, výhradně však bezúplatně.
Zastupitelstvo zamítlo žádost pana Rostislava Dolanského o
prodej nemovitostí, které má v podnájmu v Rozvojové zóně. Důvodem zamítnutí bylo nesouhlasné stanovisko nájemce areálu.
Zastupitelstvo odložilo rozhodnutí týkající se žádosti pana Tomáše Roubíčka o prodej pozemku v Dubové Lhotě. Tento prodej
nedoporučil zpracovatel územního plánu, protože pozemek je
veden jako cesta. Přezkumem všech náležitostí byl zastupitelstvem pověřen kontrolní výbor.

Co? Kdy? Kde?

Zastupitelstvo rozhodlo prodat dva pozemky spol. ČEZ Distribuce, protože na nich stojí stavby žadatele. Pozemky se nacházejí v Petrovicích a v Rohozně.
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace ve výši 160
000,- Kč z rozpočtu Plzeňského kraje. Dotace je určena na opravy propustku pod silnicí do místní části
Ondřejovice - Rameno.

Termín dalšího veřejného zasedání:
pondělí 17. června 2019.

Zastupitelstvo schválilo osm podnájemních smluv v Rozvojové zóně.
SPŮLE SE POVEDLA
Stavební akce „Rekonstrukce návsi v obci Spůle“, o které jsme vás několikrát ve zpravodaji informovali, byla dokončena a 21.5. proběhne kolaudace stavby.
V rámci provedených oprav vznikly nové povrchy, byla vybudována parkoviště, odstavná plocha pro kontejnery na tříděný odpad. Dále bylo upraveno okolí kapličky, která je dominantou celé návsi, a kolem Spůlského potoka vede nová cesta pro pěší. Na celé návsi byla vysázena nová zeleň. Součástí byly také opravy vodovodu.
Společně s prováděnými opravami komunikací byl proveden nový asfaltový povrch také na cestě ke koupališti a k místní hospodě.
Doufáme, že se Spůle bude líbit.
Jediné, co nás ještě trápí, je stav Spůlského potoka, jehož vzhled teď bude
kazit celkový dojem hezky opravené návsi. Doufejme, že se podaří vyjednat s Povodím Vltavy nějaké úpravy.

RUBRIKA „ČASTO SE PTÁTE“
Dnešní otázka:
Proč se v letošním roce nezastavil v Janovicích nad Úhlavou
CONVOY OF LIBERTY?
Odpověď:
Po dohodě města Janovice nad Úhlavou a Klubu 3. armády Plzeň, vynechal tradiční CONVOJ OF LIBERTY
při své jízdě po Plzeňském kraji zastávku v Janovicích nad Úhlavou. Zastávka historických vozidel americké armády se každoročně konala
na hasičském cvičišti u koupaliště. Vzhledem k probíhající rekonstrukci je louka používána pro parkování stavebních vozidel a celý
prostor je spíše staveništěm. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto s organizátorem akce, že v letošním roce vozidla Janovice nad Úhlavou
pouze projedou a nebudou zastavovat. Ani město, ani Klub 3. armády Plzeň nemají zájem, aby význam akce byl znevážen nedůstojným
prostředím.

BLAHOPŘEJEME

Přejeme hodně zdraví a štěstí
„čerstvě narozeným občánkům“ našeho města.Jsou to:
Stanislav MACH
Šárka HAVÁČKOVÁ
Maxim LEKAVÝ
Hodně štěstí, radosti a především zdraví přejeme všem
občanům, kteří v březnu a dubnu 2019 oslavili významné
životní výročí:
Milan TAICHMAN, Veselí
Pavel BOSÁK, Rohozno
Jaroslav STRNAD, Plešiny
Anna ŠTEFANOVÁ, Spůle
Josef RAJAL, Vacovy
Josef KASÍK, Janovice

70 let
75 let
85 let
85 let
85 let
90 let

Nezbývá nám tedy nic jiného, než se těšit na rok 2020, kdy nás v
rámci oslav 75. výročí osvobození CONVOY OF LIBERTY opět navštíví.
ŽÁDOST
Město Janovice nad Úhlavou opětovně žádá všechny majitele psů,
aby při vycházkách dbali na čistotu a pořádek a především v obydlených částech města odklízeli exkrementy po svých „drahoušcích“.
Samozřejmě, že je
jednodušší říci si:
„Platím poplatek,
tak ať si to po mě
uklidí“. Věřte, že by
poplatek za psa
musel být mnohonásobně vyšší, pokud by měl pokrýt
náklady na úklid po
psech.
Připomínáme všem majitelům psů, že mají-li uhrazený poplatek,
mohou si na městském úřadě zdarma vyzvednou sáčky na psí exkrementy.
PROČ SE PŘERUŠILA OPRAVA KOMÍNA?
V rámci rozpočtu 2019 byly mimo jiné vyčleněny finanční prostředky na opravu komína v lihovaru. Důvodem byl havarijní stav, který
by mohl být nebezpečný pro návštěvníky lihovaru při plánovaném
pouťovém programu.

REKONSTRUKCE KOUPALIŠTĚ
Jak mnozí z vás sledují, výstavba nového koupaliště je v plném
proudu. Oba bazény jsou vybetonovány, v dětském se již pokládá
fólie a ke konci se blíží i výstavba budovy, kde bude umístěna pokladna, WC a ošetřovna. V části areálu se provádí terénní úpravy.
Vše tedy běží podle plánovaného harmonogramu až na jednu věc,
kterou je problém s dodávkou technologie čištění. Jak si možná
vzpomenete, původní plán byl, že voda v bazénech bude čištěna přírodním způsobem bez použití chemických přísad. Městu byla představena nově vznikající, moderní metoda biologického čištění a pro
tuto metodu byla vypracována projektová dokumentace a vydáno
stavební povolení.
Bohužel v průběhu stavby začaly být problémy s vybraným subdodavatelem technologie, které nakonec vyvrcholily tím, že hlavní
dodavatel (Lesní stavby s.r.o.) navrhl na konci března 2019 městu,
aby byla provedena změna technologie. Město neprodleně oslovilo
projektanta a ten doporučil, aby čištění vody bylo řešeno pomocí
strojní a chemické úpravy, jejímž výsledkem bude slaná voda v
obou bazénech. Jinak zůstane vše beze změny. Návrh projektanta
byl akceptován.
Popsaným postupem však dojde ke zdržení celé stavby, protože v
současné době mohou probíhat pouze stavební práce, nikoli však
práce na technologii čištění. Poté, co projektant vypracuje změnu
projektu, musí tuto změnu schválit stavební úřad Klatovy a následně musí město vyhlásit veřejnou zakázku na dodavatele nové
technologie.

Firma, kterou jsme objednali, má s takovými pracemi a hnízdícími
čápy bohaté zkušenosti. I přesto bylo asi dva dny před dokončením Z výše uvedeného vyplývá, že termín 30.6.2019 již není reálný. Je
prací zasláno neznámou osobou oznámení na Českou inspekci život- nám to moc líto, ale uděláme vše proto, abychom se aspoň koncem
ního prostředí. Práce léta pokusili o zkušební provoz.
byly přerušeny a buŠTĚRKOPÍSKY
dou pokračovat až čápi
odletí do teplých kra- Po dlouhé odmlce se opět vrací záležitost těžby štěrkopísků v lokalijin.
tě Bystřice nad Úhlavou a Petrovice nad Úhlavou. I přes záporná
Situaci respektujeme a stanoviska města Janovice nad Úhlavou a města Nýrsko, vydal dne
budeme doufat, že nám 18.4.2019 Obvodní báňský úřad ROZHODNUTÍ O STANOVENÍ
nedokončený
kousek DOBÝVACÍHO PROSTORU. Tím se těžařská firma posunula výkomína nespadne na razně blíž k těžbě, protože z chráněného ložiska se stalo místo určené k těžbě. Proti rozhodnutí bylo opět podáno odvolání. Uvidíme, co
hlavu.
bude dál.

UZAVÍRKA MÍSTNÍ KOMUNIKACE

OPRAVY KOSTELA POKRAČUJÍ

Od 6. do 31. května 2019 bude zcela neprůjezdná místní komunikace „U Koupaliště“, tedy silnice,
která vede od bývalého Konzumu v Podsedkách kolem kurtů, koupaliště, fotbalového
hřiště a skateparku až k výjezdu na silnice
č. II/191 Klatovy Nýrsko.
Důvodem je probíhající rekonstrukce koupaliště, konkrétně připojování areálu na sítě. Z
těchto důvodů požádal zhotovitel o úplnou
uzavírku. PROSÍME, RESPEKTUJTE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ!!!

O ZLATÝ POKLAD SKŘÍTKA BODYSBÍRKA
VÝSLEDKY ČTENÁŘSKÉ SOUTĚŽE
Čtenářská soutěž „O ZLATÝ POKLAD SKŘÍTKA BODYSBÍRKA“,
kterou pořádala městská knihovna, má své vítěze.
VÝSLEDKY:
1.A

417 bodů

1. místo Tomáš Matoušek

308 bodů

2.A

495 bodů

1. místo Tereza Krejčová

176 bodů

2.B

1345 bodů 1. místo Šárka Mikulová

392 bodů

TŘÍDA 2.B VYHRÁVÁ DORT.
3.A

707 bodů

1. místo Eliška Grösslová

397 bodů

4.A

1088 bodů

1. místo Václav Kozák

383 bodů

4.B

98 bodů

1. místo Veronika Šmolcová

81 bodů

5.A

2086 bodů 1. místo Jana Melicharová

333 bodů

5.B

453 bodů

156 bodů

1. místo Kristýna Tvrdíková
TŘÍDA 5.A VYHRÁVÁ DORT.

I v letošním roce pokračují opravy kostela sv. Jana Křtitele. Město Janovice nad Úhlavou opět přispěje na opravy. Na základě patronátní smlouvy poskytne ze svého rozpočtu cca 230 000,- Kč

Sbor dobrovolných hasičů Spůle
vás srdečně zve na
7. ročník vytrvalostní a silové soutěže jednotlivců

Soutěž je součástí šestého ročníku Šumavské ligy
v disciplínách TFA = Toughest Firefighter Alive,

6.A

783 bodů

1. místo Jana Klapetková

700 bodů

tedy nejtvrdší hasič přežívá.

6.B

608 bodů

1. místo Jan Kresl

320 bodů

7.A

287 bodů

1. místo Tomáš Petrmichl

155 bodů

Kdy? 1. června 2019 od 10:00 hod.

7.B

980 bodů

1. místo Franciska Kelnerová

530bodů

5.B

453 bodů

1. místo Kristýna Tvrdíková

156 bodů

Kde? U hasičské zbrojnice SDH Spůle
Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že vás tento druh u nás
zatím ne zcela tradiční hasičské soutěže zaujme.

TŘÍDA 7.B VYHRÁVÁ DORT.
ABSOLUTNÍ VÍTĚZKOU SE STALA ŽÁKYNĚ 6.A
JANA KLAPETKOVÁ.
Děkujeme všem účastníkům soutěže za snahu a rodičům i vyučujícím
za podporu dětí ve čtení. V knihovně máme krásné květy s obrázky a
básničkami, které děti během soutěže přinesly. Přijďte si je prohlédnout.
Podrobné informace na www.janovice.cz.

CO? KDY? V JANOVICÍCH NAD ÚHLAVOU

KVĚTEN 2019
EMIL KINTZL - ZMIZELÁ ŠUMAVA III.

VYRÁBÍME PŘÍRODNÍ KOSMETIKU
kurz s Aničkou Svobodovou

beseda a promítání
krátkých filmů na téma
poválečných osudů lidí a obcí
na Šumavě
úterý 14. května od 18.00 hodin
v zasedacím sále
městského úřadu

úterý 21. května od 18.00 hodin
v zasedacím sále městského úřadu
S Annou Svobodovou si vyrobíme přírodní kosmetiku - sůl do koupele, šumivka(bath bomb), balzám
na rty. S sebou si přineste lžičku a co nejhlubší aromalampu. Cena podle počtu vyrobených produktů.
Zájemci, hlaste se předem v knihovně:
knihovna@janovice.cz

KVĚTEN 2019 + POZVÁNKA NA KULTURNÍ LÉTO
JARNÍ ZÁJEZD PRO SENIORY

NECHTE NA HLAVĚ!

středa 22. května

aneb

PROGRAM:
Trasa: Mariánské Lázně (Zpívající fontána, kolonáda, park a povídání o historii lázní; přesun ke Krakonošovi a do Miniaturparku Boheminium).

kloboukový večer v Janovicích nad Úhlavou
pátek 24. května od 18.00 hodin
PROGRAM:

Zámek Kynžvart (prohlídka zámku).
Chodová Planá (návštěva restaurace Ve Skále a prohlídka pivovaru včetně
ochutnávky piva).
Odjezd: v 7:00 hodin z autobusové zastávky v Janovicích nad Úhlavou.
Příjezd: kolem 21:00 hodin.

18.00 sraz účastníků s klobouky (tradičními i netradičními) v městském parku a průvod směrem na nádvoří lihovaru.
18.30 country tance (ukázky + výuka)

19.30 ONDŘEJ SOUKUP - kouzelník s kloboukem
Doprava, podmínky účasti: jako vždy je zájezd určen výhradně pro seniory z Janovic nad Úhlavou a spádových obcí, kteří mají dopravu zdarma. 21.00 FRANTIŠEK NEDVĚD
Ostatní účast je možná pouze na doplnění kapacity autobusu (200,- Kč).
Po celý večer budou k tanci a poslechu hrát
Vstupy (bude se vybírat v autobusu): miniaturpark = 128,- Kč dospělí
klatovští PILOUNI.
do 65 let, 88,- Kč nad 65,- let; zámek Kynžvart = 150,- Kč dospělí do 65 let,
Akce bude trvat cca do 23.00 hodin.
110,- Kč nad 65,- let; restaurace Ve Skále a pivovar = 110,- Kč.
VSTUPENKOU

HRAVÉ ODPOLEDNE V KNIHOVNĚ

JE KLOBOUK!!!

středa 22. května od 14.00 do 18.00 hodin

Občerstvení zajištěno.

v městské knihovně
Deskové hry, hlavolamy a rébusy. Přijďte si zahrát s kamarády, vítězové budou sladce odměněni. Akci vede Helena Mařecová.
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
KROUŽKY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Malované čtení 15. a 29.5.
a Brouček – 9. a 23.5.

VÝSTAVA

Závěrečný seminář univerzity pro přihlášené studenty
proběhne v úterý 28.5. od 10.00 hodin v kulturním doVýstava výtvarných prací dětí z Mateřské mě v Dešenicích.
školy Janovice nad Úhlavou bude v městské Pro zimní semestr bylo vybráno téma „České dějiny a jeknihovně do konce května.
jich souvislosti 2“.

DĚTSKÝ DEN

sobota 1. června od 14.00 hodin

MĚSTSKÝ PARK v Janovicích nad Úhlavou
JANOVICKÁ POUŤ

22. a 23. červen v areálu bývalého lihovaru v Janovicích nad Úhlavou

sobota 22. června

LÉTO S JIHOČESKOU
MORAVSKOU MUZIKOU
Dolní Lhota - krytý parket
První akce již v sobotu 1. června
od 15.00 do 19.00 hodin
DOUBRAVANKA
Další program:
29. června (sobota) - 17.00 - 21.00 hodin
BABOUCI
21. července (neděle) - 15.00 - 19.00 hodin
MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA
4. srpna (neděle) - 15.00 - 19.00 hodin
LIBKOVANKA
24. srpna (sobota) - 15.00 - 19.00 hodin
SAMSONKA
14. září (sobota) - od 14.00 hodin
CYRILKA z jižní Moravy
VINOBRANÍ
Pořadatel: Josef „Moučka“ Bureš

13.00 – 16.00

PROGRAM PRO DĚTI

RYTÍŘI NA NÁDVOŘÍ

17.00 – 18.30

KONCERT

POHODA BLUES ROCK

19.00 – 20.30

KONCERT

CHAI

21.00 – 01.00

POUŤOVÁ ZÁBAVA

UKRADENÝ VJECY

neděle 23. června
10.00 – 17.00

PRODEJNÍ STÁNKY

10.00 – 11.00

PROGRAM PRO DĚTI

FÍĎA A PÍĎA

13.00 – 14.30

KONCERT

JOSEF ŠVEJK & c.k. ŠRAML

14.30 – 15.00
15.00 – 16.30

VYSTOUPENÍ ŽONGLÉRŮ
KONCERT

VYSTOUPENÍ ŽONGLÉRŮ

16.30 – 17.00
17.30 – 19.00

THE SHOWER

KONCERT

REGGAE V MĚSTSKÉM PARKU
sobota 15. června od 20.00 hodin
Skvělá česká reggae kapela.
I vy, kteří třeba reggae moc nemusíte,
přijďte si poslechnout kvalitu!

BRUTUS

