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 ZPRÁVY Z VEŘEJNÝCH
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Veřejné zasedání zastupitelstva města, ze kterého vám 
přinášíme informace, se konalo v podělí 21. října 2019.
 Zastupitelstvo rozhodlo prodat cca 540 m2 pozemku v 
Rozvojové zóně. O odkup požádala spol. NOVARES 
CZ Janovice s.r.o.
Zastupitelstvo rozhodlo prodat nepotřebnou budovu v 
Rozvojové zóně. O odkup požádal pan Jan Rayser, 
provozovatel kovošrotu ve Spůli
 Zastupitelstvo projednávalo záležitosti týkající se 
nového územního plánu města, jeho zpracování se 
pomalu dokončuje. Ministerstvem pro místní rozvoj bylo 
potvrzeno, že město obdrží na zpracování územního 
plánu dotaci 400 tis. Kč.
 Zastupitelstvo schválilo Pasport místních komunikací – 
dokument, který mapuje všechny místní komunikace ve 
správním obvodu města.
 Zastupitelstvo schválilo 8 podnájemních smluv na 
podnájem nemovitostí v Rozvojové zóně. Jedná se 
převážně o skladovací prostory.
 Zastupitelstvo vzalo na vědomí Výroční zprávu o 
činnosti a hospodaření Masarykovy ZŠ Janovice nad 
Úhlavou.
 Zastupitelstvo projednalo návrh dodatku k nájemní 
smlouvě mezi městem a spol. DEVELOP start spol. s 
r.o., kterou připravil právní zástupce města. Tento návrh 
upravuje a upřesňuje některé postupy, zejména při 
řešení žádostí o prodej nemovitostí. Po projednání 
pověřilo zastupitelstvo starostu města, aby návrh 
předložil nájemci Rozvojové zóny, spol. DEVELOP start 
spol. s r.o.
 Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí informace 
o tvorbě rozpočtu na rok 2020. Návrh rozpočtu města je 
téměř připraven a zastupitelstvo se shodlo na tom, že 
hlavní snahou bude vytvořit vyrovnaný rozpočet.
V diskusi pak zastupitelstvo vzalo na vědomí informace 
přítomných občanů obce Dolní Lhota o složité a 
nebezpečné dopravní situaci na komunikaci v obci a na 
silnici II. třídy Klatovy – Nýrsko.

MĚSTO MÁ NOVOU ÚČETNÍ
V říjnu letošního roku proběhlo výběrové řízení na 
pracovní pozici druhé účetní města. K výběrovému 
řízení se dostavilo 14 uchazeček. 
Na základě výsledků výběrového řízení byla vybrána 
paní Tereza Michálková, která nahradí dosavadní 
účetní, paní Dagmar Miklarovou. 

Paní Dagmar Miklarové děkujeme za dlouholeté 
služby pro Město Janovice nad Úhlavou.

JAK TO BYLO S ČÁPEM

Při revizi komína bývalého lihovaru byla odbornou 
firmou SA-RPOS servis s.r.o. zjištěna nutnost oprav. 
Především stav horní části byl posouzen jako kritický. 
Téměř po celém obvodu byl bez malty, s cihlami pouze 
naskládanými na sebe. Vzhledem k tomu, že hrozilo 
zřícení horní části komína, bylo po konzultaci s firmou 
rozhodnuto o okamžité opravě. Stav byl totiž 
nebezpečný nejen pro osoby pohybující se pod 
komínem (a těch se zde při kulturních akcích 
pohybovalo skutečně dost), ale i pro čápa hnízdícího na 
komíně. Jeho hnízdo bylo položeno přímo na komíně 
na několika shnilých klaccích, bez možnosti jakéhokoliv 
větrání a ve velmi špatném technickém stavu. Hrozilo 
nebezpečí propadnutí hnízda, protože obsahovalo 
velkou vrstvu bahna a trusu, bez jakékoliv spodní 
opory. 
Po opravení zdiva byla na horní věnec komína 
vyrobena ocelová podložka zvednutá asi o 20 cm, která 
umožňuje větrání komína. Po konzultaci se Záchrannou 
stanicí Plzeň byla podložka vypletena větvemi a 
upravena jako základ budoucího hnízna.
K okamžité opravě jsme se rozhodli i přesto, že na 
komíně hnízdila čapí rodina. Hlavním důvodem bylo 
předejít možnému neštěstí, které padající cihly mohly 
způsobit.
Velmi nás překvapilo, že vždy, když firma zahájila 
opravy, ozvala se inspekce životního prostředí s tím, že 
jí bylo doručeno anonymní udání, práce zastavila a 
vyžádala si zprávu o průběhu prací s fotodokumentací.
V současné době jsou práce hotovy a nezbývá než 
doufat, že se k nám čápi vrátí a na nových zákadech si 
opět vybudují svoje hnízdo.
Je přece známo, že tam, kde se čápi uhnízdí, 
přinášejí štěstí.

Vážení občané,
v nadcházejícím měsíci si připomeneme 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii. Jsem přesvědčen, že tento 
státní svátek má své místo v historii naší republiky. Vždyť 17. listopad 1939 i 17. listopad 1989 jsou dny historicky 
velmi významné a oba spojuje jedno – touha po svobodě a demokracii. To, zda jsme 80 let po 17. listopadu 1939 a 30 
let po 17. listopadu 1989 opravdu svobodní a žijeme v demokratické zemi, to je na uvážení každého z nás. A můžeme 
o tom přemýšlet třeba právě v den státního svátku – 17.11.2019. Já jsem si v souvislosti s tímto dnem vzpomněl na 
větu Václava Havla, jejíž obsah možná v současné době  platí víc, než kdykoli dřív:
„Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatím co těm, 
kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.“

Michal Linhart, starosta města



CLEMENTAS

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB V ROZVOJOVÉ ZÓNĚ

JANOVICE NAD ÚHLAVOU
(příspěvek připravila spol. Clementas)

Již několik měsíců je možné v Rozvojové zóně pozorovat stavební ruch kolem nevyužívaného objektu s č.p. 504. 
Společnost Clementas Janovice, s.r.o., se rozhodla nevyužívaný objekt rekonstruovat a následně v něm poskytovat 
sociální služby především občanům Klatovska. V měsíci říjnu jsme získali kolaudační souhlas s užíváním stavby, a tak 
podnikáme první kroky k tomu, abychom mohli přijímat první klienty. 
Domov, který budeme provozovat, je sociální služba určená lidem, převážně seniorům, kteří z důvodu demence nebo z 
jiného zdravotního postižení, již nemohou žít ve svém domácím prostředí, protože jsou s ohledem na svůj zdravotní 
stav závislí na pomoci druhých. Těmto lidem, našim klientům, budeme dle jejich individuální potřeby poskytovat 24 
hodinovou pomoc, podporu a péči. Domov Clementas Janovice je pobytová sociální služba, klienti u nás budou trvale 
bydlet, k dispozici jsou jedno, dvou a třílůžkové pokoje s koupelnami, krásná relaxační zahrada, společná jídelna 
s vlastní kuchyní, aktivizační dílna, zážitková koupelna apod., přičemž všechny prostory jsou plně bezbariérové. 
Lékařskou péči klientům zajistí praktický lékař a psychiatr, pro které je připravena ordinace přímo v Domově. O klienty 
se bude starat vlastní tým odborných zaměstnanců. Do našeho týmu hledáme asi sto zaměstnanců, pečovatelky, 
zdravotní sestry, aktivizační pracovnice, fyzioterapeuty, ale i recepční, pradlenky nebo kuchařky. Pokud byste měli 
zájem dělat práci, která má smysl, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 775 858 008 nebo prostřednictvím e-
mailu.  
Otevření připravujeme na přelom letošního roku, bližší informace o nás můžete najít na našich webových stránkách  a 
aktuality zveřejňujeme také na facebookovém profilu  Zajímají vás naše služby? Nebo se chcete přijít podívat jen tak? 
Pak napište nebo zavolejte 

P.S. Děkujeme dětem z Klokánku a jejich tetám za pomoc se sázením kytiček!

PODZIMNÍ SBĚR ODPADU
Ve všech spádových obcích budo v termínu 11.11. - 17.11.2019 přistaveny kontejnery na odpad. Žádáme občany, aby 
do těchto kontejnerů nevhazovali nebezpečný odpad!!!

Nebezpečný odpad bude vybírán v sobotu 16.11.2019 podle tohoto harmongramu:

08:30 – 08:45 Dolní Lhota
09:00 – 09:10 Vacovy
09:20 – 09:30 Ondřejovice
09:40 – 09:50 Hvízdalka,
10:00 – 10:10 Petrovice
10:20 – 10:30 Dubová Lhota
10:40 – 10:55 Spůle
11:10 – 11:25 Plešiny
11:35 – 11:50 Veselí
12:00 – 12:10 Rohozno.

Na uvedená místa budou přistaveny vozy společnosti Pošumavská odpadová 
s.r.o. vybavené speciálními nádobami pro sběr nebezpečných odpadů. Přijímány 
budou následující druhy odpadů:
Léky všeho druhu včetně mastí a roztoků, zbytky starých barev, znečištěné 
plasty a plechovky od barev
Zářivky, výbojky, upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách. 
Jmenované odpady není vhodné ukládat do sběrných nádob komunálního 
odpadu rozmístěných ve vaší obci.
Další informace poskytne Městský úřad Janovice nad Úhlavou. 
Neodkládejte odpady na stanovištích, vyčkejte prosím na příjezd sběrných 
vozů.



BLAHOPŘEJEME
Přejeme hodně zdraví a štěstí všem „novým občánkům“ našeho města. Jsou to:

Vojtěch NADYMÁČEK
Charlotta KELNEROVÁ
Vojtěch Jan VÁCL
Tomáš VONDRŮ
David Petr HELLER

Hodně štěstí, radosti a především zdraví přejeme
  všem občanům, kteří v měsíci září a říjnu 2019 

   oslavili významné životní výročí.

Jan SMOLÍK, Vacovy 70 let Petr JELÍNEK, Janovice 70 let
Jaromír VONDROVSKÝ, Janovice 70 let Božena SOUMAROVÁ, Janovice 75 let
Věra JAKUBÍNSKÁ, Janovice 70 let Eliška VITÁKOVÁ, Janovice 75 let
Pavel KOROUS, Janovice 70 let Zdenka KADLECOVÁ, Janovice 75 let
Vlasta HORSKÁ, Janovice 70 let Jaroslav KASTNER, Janovice 80 let
Karel HAJDŮ, Janovice 70 let Marie PAJEROVÁ, Petrovice 80 let
Václava CHODOVÁ, Janovice 70 let

CO? KDY? KDE? LISTOPAD V JANOVICÍCH NAD ÚHLAVOU  

                       MEDOVÉ ODPOLEDNE
       sobota 2. listopadu od 14.00 do 17.00 hodin
                          v tělocvičně města
   Medové ochutnávky, tvůrčí dílny, hlíva úsřičná a další ...

ÚZEMNÍ PLÁN
Konečná podoba nového územního plánu města se pomalu chýlí ke konečnému schválení. 
Návrh územního plánu je vyhotoven (zhotovitelem je Ing. Arch. Petr Vávra) a je připravem   
k závěrečným projednáním. Ke zdržení došlo především proto, že město se dlouhodobě 
pokoušelo získat státní dotaci na tvorbu územního plánu. Úspěch se nakonec dostavil a 
MMR přispějě na územní plán města dotací ve výší 400 tis. Kč.
Návrh územního plánu je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 11.11.2019 do 11.12.2019   u 
Městského úřadu v Klatovech, odboru výstavby a územního plánování, Městského úřadu v 
Janovicích nad Úhlavou a na internetových stránkách:
http://www.klatovy.cz/mukt/uzemniplan_org.asp

pátek 8. listopadu
20.00 hodin

v tělocvičně města
(za městským úřadem)

EMIL KINTZL
ZMIZELÁ ŠUMAVA 4.
úterý 12. listopadu

od 18.00 hodin
v zasedacím sále 
městského úřadu
Beseda a promítání o 

poválečných osudech lidí a obcí 
na Šumavě.

PAPÍROVÉ HRÁTKY
pondělí 11. listopadu

od 16.00 hodin
v městské knihovně

Skládání kornoutu, vlaštovky 
a pejska. Vhodné pro děti i 
dospělé. 

Kurz vede Lada Nejedlá.

TAJEMSTVÍ AKVARELU
pondělí 11. listopadu

od 17.00 hodin
v zasedacím sále 
městského úřadu

Výtvarný kurz Ateliéru s duší.
3 lekce – 11.11., 18.11., 2.12.
Kurz vede Jarka Papežová.

Zájemci se mohou hlásit
v městské knihovně.



SETKÁNÍ S DĚTSKOU 
FYZIOTERAPEUTKOU

MARKÉTOU ŠKUDRNOVOU
středa 20. listopadu od 17.00 hodin
v zasedacím sále městského úřadu
Seminář pro nastávající a novopečené 

rodiče. Zájemci, hlaste se na mail: 
marketa.skudrnova@gmail.com

TRADIČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
neděle 24. listopadu od 14.00 

v tělocvičně města
K tanci a poslechu hraje skupina

    

V průběhu odpoledne vystoupí 
host:

ALEXANDER HEMALA

OPUŠTĚNÁ LABORATOŘ
pondělí 25. listopadu od 15.30 hodin

v městské knihovně
Záhady a pátrání s Kačkou Vágnerovou. 
Vhodné pro děti 8 – 12 let. Zájemci, 
hlaste se v městské knihovně.

MALOVANÉ ČTENÍ
13. a 27. listopadu

 
BROUČEK

7. a 21. listopadu 

UNIVERZITA 3. VĚKU
6. a 20. listopadu

RELAX

ADVENTNÍ PROGRAM
bude zahájen 1.12. rozsvícením vánočního stromu, následně pak každou 
adventní neděli – jarmark, koncert, zpívání v kostele.

ZÁJEZD PRO SENIORY
11.12. adventní Praha (Žižkovská věž, výstava v Betlénské kapli, trhy na 
Staroměstském náměstí). Přihlášky v městské knihovně (tel. 373392559, mail: 
knihovna@janovice.cz).

Janovičtí ochotníci při TJ SOKOL Janovice nad Úhlavou srdečně zvou na představení

                                                                               (PO JANOVICKU)
28., 29. a 30. 11. 2019

(večer, večer, odpoledne, večer – v 18.30, v 19.30, v 15.00 a v 19.30 hodin)
SOKOLOVNA JANOVICE NAD ÚHLAVOU

Distribuce vstupenek prostřednictvím jednotlivých ochotníků.

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC

Koncert sušického pěveckého sboru 
SVATOBOR.

SAMETOVÝ SVATOBOR
OSLAVA STÁTNÍHO SVÁTKU

sobota 16. listopadu od 17.00 hodin
v zasedacím sále městského úřadu


