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ZPRÁVY Z VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Město Janovice nad Úhlavou

Letošní čtvrté veřejné zasedání proběhlo v ponpřijme účetní
dělí 26. srpna. Projednány byly zejména tyto záPracovní úvazek:
30 hodin týdně
Zprávy ze zastupitelstva
ležitosti:
Nástup:
1.11.2019
Nabídka zaměstnání
Zastupitelstvo na základě návrhu spol. DeveBlahopřejeme
lop-start rozhodlo, že vyhlásí záměr prodeje sed- Požadavky:
min. úplné středoškolské vzdělání
Prodej dřeva
mi nemovitostí v Rozvojové zóně Janovice nad 
Úhlavou. Tři z těchto nemovitostí byly rozhodnu- 
základní znalost práce na PC
Slovo starosty
tím zastupitelstva prodány. O stavbu garáže na 
znalost účetnictví
Odpadková revoluce
parcele č. 629 projevili zájem hned 3 uchazeči, a

výhodou je praxe v účetnictví
Září v Janovicích - přehled akcí
proto byla garáž prodána tzv. obálkovou metodou. Nejvyšší nabídku podal pan Jan Tureček z
Rozvojové zóny. Stavbu na parcele č. 650 odkoupí spol. STAVKON Škvára Uchazeči zašlou naskenovanou podepsanou žádost
s.r.o. se sídlem ve Spůli a stavbu na parcele č. 672 (tzv. baterkárnu) odkoupí na e-mailovou adresu starosta@janovice.cz nejpozději do pondělí 30. září 2019 do 17.00 hodin.
spol. Farma Rohozno s.r.o. se sídlem v Rohozně.
Zastupitelstvo schválilo navrhované předkupní právo k pozemku v Dubové Žádost musí obsahovat:
Přečtěte si:

Lhotě pro pana Tomáše Roubíčka.



Na základě podaných žádostí schválilo zastupitelstvo věcné břemeno uložení 
elektropřípojky k trafostanici na nádraží ČD a věcné břemeno uložení plynové
přípojky pro rodinný dům čp. 64 v Janovicích nad Úhlavou.


jméno a příjmení uchazeče, příp. titul
adresu trvalého pobytu (příp. současného
bydliště)
datum narození

V souladu s podmínkami poskytovatele dotace (Plzeňský kraj) schválilo za- 
strukturovaný životopis
stupitelstvo města dotace na odborTermín dalšího veřejného zasedání:
pondělí 21. října 2019.
nou přípravu, zásahy a vybavení pro
Případné dotazy můžete zasílat na e-mailovou
jednotky SDH obcí Janovice, Spůle,
adresu starosta@janovice.cz.
Dubová Lhota a Petrovice. Dále bylo schváleno přijetí dotace na opravu propustku a komunikace v Ondřejovicích (Rameni).

BLAHOPŘEJEME
Přejeme hodně zdraví a štěstí
„čerstvě narozeným občánkům“ našeho města.
PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA

Jsou to:

Město Janovice nad Úhlavou nabízí dřevo na palivo
u odvozních cest.

Jakub ZEMAN
Monika HOLÁ
Elizabeth DIVIŠOVÁ
Milan KRAFT
Štěpán TICHÝ

Dřevo je v délkách - silné 4 m a slabé 3 - 12 m.
Informace: Ing. Jan Švojgr, odborný lesní hospodář,
tel. 602 169322.

Hodně štěstí, radosti a především zdraví přejeme všem
občanům, kteří v červenci a srpnu 2019 oslavili významné
životní výročí:
Karel ŠTAUBER, Dubová Lhota

70 let

František SAZAMA, Janovice

70 let

Jarmila KRATOCHVÍLOVÁ, Veselí

70 let

Miluše BABKOVÁ, Janovice

70 let

Marie JANDOVÁ, Spůle

75 let

Jaroslava MÍŠKOVÁ, Ondřejovice

80 let

Josef JANDA, Janovice

80 let

Marie HRABÍKOVÁ, Dubová Lhota

85 let

Marie MAUKSOVÁ, Janovice

85 let

Zdeňka ALTMANOVÁ, Janovice

91 let

Josef IRLVEK, Dolní Lhota

96 let

Nabídka platí do vyprodání zásob.
SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Janovického zpravodaje, jistě si pamatujete, jak před
časem zmizely stromy kolem janovického hřbitova. Byl kolem toho
tehdy velký poprask, spousta lidí se dotazovala, co to má znamenat.
Převážná většina (až na výjimky) těch, kteří se zeptali, chápali důvody - staré, nemocné a přerostlé stromy musí pryč a do odpočinuté
půdy se nejpozději do dvou let vysadí nová okrasná zeleň. Celý proces, tedy kácení i výsadba, byl konzultován s odborníky. I přesto se
našli tací, kteří tvrdili, že odborný lesní hospodář a zahradník
nejsou žádní odborníci, a dokonce vyhrožovali pozváním televize,
aby natočila, jak jsme zničili hřbitov, přírodu, možná celou zeměkouli.Věřte, že ani já, ani ostatní zastupitelé nesedíme a usilovně
nepřemýšlíme, jak něco zničit.
Až půjdete na procházku, podívejte se sami, jak se těm zahradníkům, kteří ničemu nerozumí, výsadba povedla.
I vy, vy co jste chtěli pozvat tu televizi, se tam jděte podívat!
Michal Linhart, starosta

ODPADKOVÁ REVOLUCE aneb NETŘÍDÍŠ, ZAPLATÍŠ!
Vážení občané, toto vydání zpravodaje bychom chtěli věnovat z velké části problematice likvidace
odpadů a třídění a to zejména proto, že se v následujících letech chystají výrazné změny. V srpnu
letošního roku dokončilo Ministerstvo životního prostředí dlouho očekávaný návrh zákona o odpadech. Podle tohoto návrhu by se měl postupně zvednout poplatek za skládkování – až na víc než
trojnásobek v roce 2030. Obce budou podle ministerstva vyšší cenou za skládkování motivovány vyprodukovat méně odpadů. Tak budou motivovat lidi, aby toho méně vyhodili a víc třídili. Co z toho
tedy vyplývá? Třiďte jako o život: plasty, látky, papír. Hlavní cíl je celkem jasný. Nádoby na směsný
komunální odpad, tzv. „popelnice“, by měla být co nejprázdnější a mělo by se jich vyvážet co nejméně. Avšak cesta k tomuto cíli bude složitá.
A jaké jsou tedy nejvýznamnější změny, které zákon navrhuje?
Popelnice na textil: Do roku 2025 se na veřejných prostranstvích povinně objeví kontejnery na textil. Barva není dosud jasná.
Víc vytříděného bioodpadu: Návrh zákona se snaží motivovat více k třídění biologického odpadu, tedy například toho z kuchyně či zahrady, což ovšem předpokládá, že nádoby na bioodpad by měly být pro občany dostupnější a především by neměly by zapáchat a tím lákat
ohromné množství hmyzu.
Třídící sleva: Další motivací pro obce a jejich občany bude i takzvaná třídicí sleva. Pokud obec splní recyklační limity, nezvýší se jí
skládkovací poplatek. To pak může například ovlivnit výši místního poplatku.
Kamery ve sběrnách: Po zavedení vykupování na občanský průkaz jde o další opatření proti zlodějům. Majitelé sběren budou muset
povinně provoz vybavit kamerami a záznamy uchovávat po dobu třiceti dnů.
Odpadová osvěta: Zákon obcím přikáže vydávat něco jako „výroční zprávu o odpadech“. Budou muset občany informovat, kolik stála
likvidace jednotlivých druhů odpadů a kolik jich obyvatelé města vyprodukovali. Má to být druh osvěty, protože každý si pak uvědomí,
kolik vyvezení „jeho“ odpadků stálo.
Cíle: Aby zákon lidi ještě víc motivoval, zavádí několik jasných cílů, jak se má množství směsného odpadu postupně ztenčovat. V roce
2035 by se mělo až 65 procent dnešního komunálního odpadu recyklovat. Jinými slovy, pokud je v modelovém kontejneru metrák odpadu,
tak 65 kilogramů z něj by se mělo nově přesunout do tříděného odpadu a do recyklační linky. V roce 2035 by se jen desetina komunálního
odpadu měla posílat na skládku. To je hodně odvážný cíl, protože dnes tam končí 47 procent komunálního odpadu. Zároveň od roku 2030
bude platit zákaz vyvážení recyklovatelného odpadu na skládky.
Zákaz jednorázového nádobí: Není to přímo v tomto zákoně, ale protože se zákazem plastového nádobí na jedno použití počítá evropská směrnice z června letošního roku, také nás nemine. Do této kategorie spadají i různé plastové vaničky, ve kterých se prodávají potraviny. Mimochodem, Evropskou unii k akci vede hlavně to, že plastový odpad čím dál víc znečišťuje moře. Proto je evropská směrnice výslovně zaměřena na plasty na jedno použití, které se nejčastěji nacházejí na plážích. V roce 2021 by měl každý stát EU navrhnout, jak se
s těmito plasty vypořádá, a výrazně by měl omezit jejich spotřebu v roce 2026. Některé plastové nádobí už bude od roku 2021 zakázané
uvádět nově na trh.
Tolik z toho, co se připravuje. Ale třídit lze již nyní a většina z nás tak činí. Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně popisují, co do nich patří a co ne. O místních podmínkách systému sběru tříděného odpadu vždy rozhoduje obec, proto se způsoby třídění v jednotlivých obcích
mohou lišit. Ve správním obvodu Janovice nad Úhlavou je platná Obecně závazná vyhláška o odpadech č. 01/2015.
Jen pro připomenutí zde uvádíme, co všechno lze již nyní třídit.
KOVY V poslední době se na ulicích objevují stále častěji i šedé nádoby na třídění kovových obalů. Hlavním místem pro sběr většiny kovových odpadů však stále zůstávají sběrné dvory a výkupny druhotných surovin (v těch za ně dostanete i peníze). Do kontejnerů patří drobnější kovový odpad,
který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové
tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady. Do sběrného dvora nebo do výkupen lze kromě těchto menších odpadů odvážet i další
kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější předměty. Samostatnou kapitolou
jsou kovové elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat pouze kompletní.
Do kontejnerů na ulici nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech
samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť. Vlastní pravidla má pak likvidace autovraků, jež převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích.
SKLO Vhazuje se do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba, je důležité třídit sklo i podle
barev. Barevné do zeleného, čiré do bílého. Pokud máte kontejner na sklo jen jeden,
pak do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude
se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů.
Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří. Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla.

PLASTY
Plasty patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa
ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání
před vyhozením. Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.
PAPÍR
Papír se odkládá do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Modré kontejnery na papír bývanejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit. Alternativu pak poskytují sběrné suroviny,
které nejsou vždy dostupné, na druhou stranu nabízejí za papír roztříděný podle druhů finanční odměnu. Do modrého kontejneru můžete vhodit například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly,
cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír
s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového
vnitřku!

jí

Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo
jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. To samé platí o termopapíru (účtenkách). Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!
BIOODPAD
Jedná se o biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad, ale i z kuchyní. Některé obce a
města v ČR organizují pro své občany jejich oddělený sběr. K tomuto sběru se pak nejčastěji využívají hnědé odvětrávané popelnice.
NEBEZPEČNÝ ODPAD
Tyto odpady, nebo obaly jimi znečištěné mají nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí být využity, či odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří do běžné popelnice na
směsný odpad. Jedná se např. o barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie. Nebezpečné
odpady můžete odkládat do sběrného dvora nebo 2 x ročně využít mobilního sběru. Když si nevíte rady s nějakým
prázdným obalem, podívejte se na jeho etiketu, vždy by měla být na jeho obalu informace, jak s daným obsahem
naložit. Staré léky můžete vrátit do jakékoliv lékárny.
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Jedná se např. o starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechniku, drobný stavební odpad atd. Tyto odpady můžete odvézt do sběrného dvora nebo 2 x ročně využít mobilního sběru.V případě,
že v určitém časovém úseku produkujeme těchto odpadů velké množství – provádíme např. rekonstrukci domu,
měli byste si objednat a zaplatit přistavení velkoobjemového kontejneru u specializované firmy.
ZPĚTNÝ ODBĚR
Staré a nefunkční elektrické spotřebiče podléhají tzv. „zpětnému odběru", který zajišťují specializované firmy. Místa, kde můžete zdarma odkládat takové vysloužilé výrobky, jsou označována jako „místa zpětného odběru". Nejčastěji jsou zřízená ve sběrných dvorech, nebo v prodejnách elektro. V Janovicích nad Úhlavou je místem zpětného odběru sběrný dvůr.
Doufáme, že jsme vás nevystrašili tím, co se chystá, a že jsme snad trochu přispěli k tomu, abyste se v třídění odpadů lépe
orientovali. Jedno je jisté. Ať děláme cokoli, produkujeme odpad, který se musí likvidovat, což stojí obrovské peníze. A právě
důslednější třídění odpadů, které by vedlo ke snížení skládkování, by mohlo ty obrovské náklady snížit. Snad se to podaří.
A JEŠTĚ ZAMYŠLENÍ, CO SE SBĚRNÝM DVOREM.
V závěru této „odpadové dvoustránky“ ještě pár informací o sběrném dvoře, který funguje v Janovicích nad Úhlavou. V poslední době náklady na likvidaci odpadu ze sběrného dvora neúměrně rostou a sběrný dvůr se stal nejdražší součástí celého odpadového hospodářství
města. Jen pro vaši představu - náklady za rok 2107 = 304 521,- Kč, za rok 2018 = 508 504,- Kč a uvidíme, jak dopadne rok 2019.
Stále platí, že jeho zřízení bylo dobré rozhodnutí, a stále také platí, že díky vám, uvědomělým občanům, kteří sem odpad vozíte, téměř
zmizely černé skládky v okolí Janovic.
Avšak v poslední době narůstají především tyto problémy:
1) Vyvážení velkého množství pytlů s nevytříděným odpadem, který končí v kontejneru na velkoobjemový odpad a následně tedy na
skládce ve Štěpánovicích.
2) Vyvážení odpadů z podnikatelské činnosti bez uzavření smluv o využívání systému odpadového hospodářství města.
3) Využívání sběrného dvora občany obcí, které nespadají do správního obvodu města a tudíž neplatí místní poplatek.
4) V neposlední řadě je problémem i to, že zatím podle obecně závazné vyhlášky platí stejný místní poplatek občan, který sběrný dvůr
nevyužije ani jednou do roka, ale i občan, který jej využívá každý víkend.
Z výše uvedených důvodů bude nutné, aby došlo k úpravě provozního řádu sběrného dvora, k zavedení kontroly, zda má příchozí právo
sběrný dvůr využít, možná i k částečnému zpoplatnění apod. To jsou zatím jen úvahy, ale bude potřeba začít konat.

CO? KDY? V JANOVICÍCH NAD ÚHLAVOU

ZÁŘÍ 2019
HLASUJTE PRO BOROVICI Z VESELÍ

INFORMACE

Výstava fotografií stromů, pro které můžete hlasovat
v projektu Strom roku 2019.

Přijímáme přihlášky
do kroužků:
Malované čtení
čtení a tvoření pro děti ve
věku od 5 do 9 let s Aničkou Svobodovou; 1x za 14
dní ve středu od 15.30 do
16.30 v knihovně.
Brouček
cvičení a hraní pro děti ve
věku od 1 do 4 let s Jájou
Čechovou 1 x 14 dní ve
čtvrtek dopoledne
Háčkování a pletení
pro děti i dospělé s Ladou
Nejedlou – 1 x za 14 dní v
pondělí od 16.00 do 17.30
hodin. 1. lekce již 30. září.
Ostatní kroužky začínají v říjnu.
Pro starší je opět připravena
Virtuální
univerzita
třetího věku
téma zimního semestru České dějiny a jejich souvislosti 2.
Noví studenti se mohou
hlásit
během
září
v knihovně.
První přednáška proběhne 9. října od 10.00 hodin
v sále MÚ.

Hlasovat můžete 11. a 12. září v městské knihovně.

PROMÍTÁNÍ O STROMECH
A ZÁMKU VESELÍ
středa 11. září od 17.00 hodin
v městské knihovně

POHÁDKOVÝ LES
Pohádková brána se otevírá

v neděli 15. září mezi 13. a 14. hodinou
u hradu Klenová.
Sladké odměny připraveny.
Pořádají janovičtí skauti
spolu s městem Janovice nad Úhlavou.

BAVORSKO - ZÁJEZD PRO SENIORY
středa 18. září
Program: Skleněný les, vesnická kaple a hradní zřícenina ve Weißensteinu nedaleko Regenu (1,-EUR - nebude se vybírat dopředu), Skleněný ráj Joska, lázně Bodenmais, hora Silberberg, historický důl "Bergwerk".
Cesta zpět okolo Velkého Javorského jezera, Velkého Javoru, přes Bavorskou a Železnou Rudu, Nýrsko.
Odjezd: 7:30 hodin z autobusové zastávky v Janovicích nad Úhlavou.
Příjezd: do 18:00 hodin.
Vstupné: 13,- EUR (lanovka a prohlídka dolu) - bude se vybírat po nástupu do autobusu.
Doprava, podmínky účasti: jako vždy je zájezd určen výhradně pro janovické seniory (včetně spádových
obcí), kteří mají dopravu zdarma. Ostatní účast je možná na doplnění kapacity autobusu (200,- Kč).
Nezapomeňte se na den 18.9.2019 pojistit!
Přihlášky: Městská knihovna Janovice nad Úhlavou, Mgr. Olga Kováříková do 16. září.
Tel. 376 392 559, 702 157 349.

V rámci regionální akce

VÍKEND
OTEVŘENÝCH
ATELIÉRŮ
- výtvarné dílny
- workshop akvarelu,
- výstava obrazů,
- výstava fotografií,
- výstava šperků,
- focení portrétů technikou šerosvitu,
- perníčková dílna

28. a 29. září
od 14.00 do 20.00
hodin

„Ateliér s duší“
Veselí 7
Vstup volný!
Připravujeme:
BESEDA O PAŠERÁCÍCH NA ŠUMAVĚ

8. října od 18.00

