
JANOVICKÝ ZPRAVODAJ 

RUBRIKA „ČASTO SE PTÁTE“ 

Dnešní otázka:  

Podle čeho se určuje termín pouti v Janovicích nad Úhlavou? 

Odpověď:  

Vážení občané, 

v průběhu letošní janovické pouti se mezi lidmi vel-
mi často diskutovalo o tom, jaký je vlastně správný 
termín pouti. Jeden názor byl, že pouť má být vždy 
poslední neděli v červnu, druhý pak, že termín se řídí podle toho, na který 
den v týdnu vychází svátek sv. Jana, tedy 24. červen. 

Aby bylo vše jasné a jednoznačné, požádal jsem o vysvětlení P. Mgr. 
Ryszarda Potęgu, faráře Římskokatolické farnosti Nýrsko, kam patří i 
Janovice nad Úhlavou. 

A tady je odpověď: 

Podle liturgických předpisů se datum pouti určuje podle toho, na 

který den v týdnu připadá svátek sv. Jana, tedy 24. červen. 

Pokud je sv. Jana v neděli, je pouť v tento den. 

Pokud je sv. Jana v pondělí a úterý, je pouť předcházející neděli. 

Pokud je sv. Jana ve čtvrtek, pátek a sobotu, je pouť následující ne-

děli.  

A zbývá středa. Pokud vychází svátek sv. Jana na středu, je věcí do-

hody, zda pouť bude před nebo po svátku.  Pro účely janovické pou-

ti jsme se s panem farářem dohodli, že vyjde-li svátek sv. Jana na 

středu, bude pouť následující neděli. 

Zapište si tedy prosím do svých kalendářů, že v roce 2020 vychází 
svátek sv. Jana na středu. 

Příští pouťová neděle tedy bude 28. června. 

www.janovice.cz 
                 Informační list pro občany města Janovice nad Úhlavou               červenec 2019

     

ZPRÁVY Z VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

Letošní třetí veřejné zasedání proběhlo v pondělí 17. červ-
na. Projednány byly zejména tyto záležitosti: 

   Zastupitelstvo na základě návrhu spol. Develop-start roz-
hodlo, že vyhlásí záměr prodeje sedmi nemovitostí v Rozvo-
jové zóně Janovice nad Úhlavou. Prodeje budou vyhlášeny 
veřejnou vyhláškou. 

   Na minulém zasedání zastupitelstvo odložilo rozhodnutí 
týkající se žádosti pana Tomáše Roubíčka o prodej pozem-
ku v Dubové Lhotě a pověřilo kontrolní výbor, aby provedl 
kontrolu na místě za přítomnosti žadatele.  Po provedené 
kontrole zastupitelstvo rozhodlo pozemek neprodávat, ale 

zřídit žadateli předkupní právo.  

   Na základě žádosti obce Klenová vydalo zastupitelstvo souhlas s napojením plánova-
ného vodovodu do obce Klenová ve vodojemu Klenová. 

   Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet města za rok 2018 a dále projednalo zprávu 
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018. Vzhledem 
k tomu, že auditor při přezkoumání hospodaření nezjistil žádné chyby a nedostatky, 
schválilo zastupitelstvo hospodaření města za rok 2018 bez výhrad. Následně pak zastu-
pitelstvo schválilo také hospodaření příspěvkových organizací - základní a mateřské 
školy. 

    

Přečtěte si: 

Zprávy ze zastupitelstva 

Janovická pouť - poděkování 

Rubrika „Často se ptáte“ 

Plnění rozpočtu 2019 

Blahopřejeme 

Info MUDr. Rudolfa Vlčka 

Kulturní léto v Janovicích 

JANOVICKÁ POUŤ - PODĚKOVÁNÍ VŠEM 

Letošní pouť byla rozhodně bohatá na program, ale díky to-
mu také velmi náročná na přípravu a organizaci. Myslím, že 
kompletní přesun do areálu bývalého lihovaru pouťovému 
programu jenom prospěl.  
Dovolte, abych touto cestou poděkoval všem, kteří se na pří-
pravách i vlastní organizaci podíleli. 
Poděkování si zaslouží zejména: 
 vedoucí městské knihovny paní Olga Kováříková, která 

se velkou měrou podílela na přípravách programu a na 
organizaci pouti; 

 janovický sbor dobrovolných hasičů, který připravil 
kompletní zázemí v areálu lihovaru - sezení, stany, roz-
místění WC, a především luxusní stylovou 
„občerstvovnu“ s bohatou nabídkou nápojů a jídel; to 
hlavní, za co jim ale patří největší poděkování, je to, že 
se o nás všechny po celé dva dny vzorně starali; 

 zaměstnanci městského úřadu, kteří připravili pódium 
pro účinkující a v neděli stánky pro prodejce; 

 janovičtí fotbalisté, kteří přispěli zajímavým sportov-
ním programem; 

 pan Oldřich Dvorský a janovičtí myslivci za krásné vý-
stavy; 

 všichni účinkující, kteří se postarali o zábavu a všichni 
prodejci, kteří nás potěšili výrobky i občerstvením. 

A samozřejmě nesmím zapomenout poděkovat vám všem, 
kteří jste areál lihovaru navštívili. Bylo vás skutečně hodně. 
Jediný, kdo nás trochu pozlobil, bylo - jako tradičně - počasí. 
Ale větru a dešti naštěstí poručit neumíme. 
Drobné nedostatky, které se určitě vyskytly, se pokusíme 
„vychytat“ do příště. 
Za všechny ještě jednou velký dík. 

Michal Linhart, starosta města 

Termín dalšího veřejného zasedání: 
pondělí 26. srpna 2019. 

KRÁSNÉ LÉTO!!! 

Pokud budete mít možnost, 

užijte si léto a odpočiňte si. 

Ale pozor! 

Dovolená má trvat tak dlouho, 

aby váš nadřízený viděl, jak mu 

chybíte, ne však zase tak dlou-

ho, aby poznal, že se bez vás 

může obejít. 

 



BLAHOPŘEJEME 

Přejeme hodně zdraví a štěstí  

„čerstvě narozeným občánkům“ našeho města.  

Jsou to: 

   Miluše JEŽKOVÁ  

   Alena MARTÍNKOVÁ 
   Dominik TOMAN 
   Pavel WALTER 
   Alexej GENOV 
 

Hodně štěstí, radosti a především zdraví přejeme všem 

občanům, kteří v květnu a červnu 2019 oslavili významné 

životní výročí: 

Margita SUCHÁ, Janovice  70 let 
Jana BUREŠOVÁ, Janovice  70 let 
František FLAISIG, Vacovy  75 let 
Božena KALIÁNKOVÁ, Dubová Lhota 80 let 
Oldřich TICHÝ, Rohozno   85 let 
Vladimír BECHYNĚ, Janovice  90 let 
Dagmar KLUCKÁ, JANOVICE  92 let 

INFORMACE MUDr. RUDOLFA VLČKA 

UZAVŘENÍ ORDINACE - ČERPÁNÍ DOVOLENÉ: 
1. - 12. července a 29. července - 9. srpna 

LETNÍ ORDINAČNÍ HODINY (červenec a srpen): 
pondělí do 13:00 hodin a ostatní dny do 12:00 hodin 

PLNĚNÍ ROZPOČTU 2019 

Školáci ukončili školní rok a mají prázdniny. Město je na rozdíl od nich teprve v pololetí, a tak se pojďme podívat, jak vypadá pololetní 
vysvědčení v oblasti plnění schváleného rozpočtu. 

   Schválená akce         Stav plnění 

- odvodnění silnice v místní části „Ondřejovice - Rameno“   odvod vody z komunikace, akce bude provedena do 30.9. 

- opatření proti záplavám na Spůlském potoce    realizace akce je domluvena na podzim 

- vybavení dětského hřiště v Petrovicích      herní prvky a branky na hřiště v Petrovicích - objednáno 

- rozšíření veřejného osvětlení v Petrovicích     akce je před dokončením 

- rozšíření veřejného osvětlení na Hvízdalce     akce je plánována nejpozději v říjnu 

- doplnění výsadby zeleně místo bývalého rybníka na Veselí  hotovo, výsadba zeleně byla dokončena 

- lihovar - nová vchodová vrata,stavební úpravy prostor    všechny plánované práce byly provedeny  

pro občerstvení a přívod pitné vody do areálu   

- oprava věžních hodin na staré radnici     oprava hodin je hotova 

- dokončení oplocení areálu mateřské školy     oplocení včetně vrat a vrátek je dokončeno 

- hřbitov - dokončení výměny oken a dveří smuteční síně   akce je dokončena 

- hřbitov - výsadba nové zeleně       výsadbu provedou zahradníci do konce října 

- hřbitov - nátěr plotu, oprava nebo výměna vrat a vrátek   nátěr plotu bude proveden v létě, o ostatním se bude rozhodovat  

- vypracování projektových dokumentací na tyto akce: 

 projekt stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů  dokončení dokumentace plánováno v září 

 projekt parkování u ZŠ (Rohozenská ulice)    dokončení dokumentace plánováno v listopadu 

 projekt na výměnu inženýrských sítí v ZŠ    dokončení dokumentace plánováno v listopadu 

 výkup pozemků na výstavbu stavebních parcel    z větší části splněno. Výkup pozemků od církve je dokončen 

           zbývají jednání s dvěma vlastníky - fyzickými osobami 

- dokončení rekonstrukce návsi ve Spůli     akce zahájená v roce 2018 je dokončena, zbývají jen drobné  

           terénní úpravy 

- rekonstrukce koupaliště        po posledním jednání mezi investorem, projektantem a  

           dodavatelem to bohužel vypadá na podzim 2019 

A tohle je ten hlavní problém na stavbě koupaliště. To není další 
bazén, to je výkop připravený na uložení systému technologie čiště-
ní vody. Vzhledem k tomu, že v průběhu rekonstrukce došlo ke 
změně technologie filtrace vody, může se začít stavět až poté, kdy 
bude změněn projekt, vydáno povolení stavebního úřadu Klatovy a 
dokončeno výběrové řízení na dodavatele technologie čištění vody. 
A to potrvá, protože zákonné lhůty zkrátit nelze. 

Na koupališti už je 
hotové i zázemí - v 
této budově bude po-
kladna, WC a míst-
nost pro plavčíka s 
ošetřovnou.. 



 

ČERVENEC A SRPEN 2019 

CO? KDY? V JANOVICÍCH NAD ÚHLAVOU 

LÉTO S JIHOČESKOU A MORAVSKOU MUZIKOU 
Dolní Lhota - krytý parket  

 

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 VINOBRANÍ 

CYRILKA z jižní Moravy 
 

Pořadatel: Josef „Moučka“ Bureš 

 

LAURA A JEJÍ TYGŘI 
černé kalhoty a funky drive 

černé brýle a soulová naléhavost 
černé kravaty a jazzová elegance 

bílé košile a rocková energie 

 

               sobota 27. července od 20.00 hodin 

AREÁL BÝVALÉHO LIHOVARU 

POZOR! ZMĚNA MÍSTA! 

 VSTUP ZDARMA! 

                      OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 

ROČNÍ OBDOBÍ 
výstava 

výtvarných prací žáků 1. stupně  
Masarykovy ZŠ  

Janovice nad Úhlavou 
Výstava bude  

do 31. července 
umístěna 

v městské knihovně. 
 



    sobota 24. srpna od 20.00 hodin 

AREÁL BÝVALÉHO LIHOVARU 

POZOR! ZMĚNA MÍSTA! 

VSTUP ZDARMA! 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 

PŘIPRAVUJEME 
 VINAŘI V JANOVICÍCH NAD ÚHLAVOU 

sobota 21. září 
vinařské odpoledne = slavnosti vína = odpoledne s vínem … 

(tak nějak tomu říkejme) 

 ochutnávky vín 
 cimbálová muzika „Grajcar“  a další program 

 vstupné – sklenka na víno 
 

Akce se bude konat v areálu bývalého lihovaru. 

INFORMACE 
I přes léto pokračuje čtenářská soutěž pro děti  

„Poznávej přírodu a vyhraj vstupenku do ZOO Plzeň“. 
Více na www.knihovna-janovice.cz. 

 
Ke studiu na 

Virtuální Univerzitě třetího věku 
přijímáme přihlášky až do konce září 2019.  

Téma příštího semestru je: 
České dějiny a jejich souvislosti 2.  

Budeme probírat období 14.  - 20. století. 

HISTORIE TROCHU JINAK 
výstava pana Oldřicha Dvorského 

Výstava, kterou jste mohli shlédnout o pouti ve staré radnici, bude do 5. září umístěna v městské knihovně. 

LETNÍ PROVOZ MĚSTSKÉ KNIHOVNY 
Městská knihovna bude z důvodu čerpání dovolené uzavřena 15. – 26.7., 5. - 9.8.  a 19. - 24.8. 


