JANOVICKÝ ZPRAVODAJ
OBČASNÍK MĚSTA JANOVICE NAD ÚHLAVOU
duben 2020
___________________________________________________________________
PÁR SLOV ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou další vydání našeho
"občasníku", které je vydáváno v době pro nás pro
všechny velmi nelehké, plné všemožných
opatření, omezení, v době bez obchodů, hospod,
kultury, sportu a zábavy.
Nemůžeme trávit volný čas tak, jak bychom chtěli,
mnozí ani nemohou do práce, i když by chtěli.
Dovolte, abych vám všem touto cestou poděkoval
za to, že jste v uplynulé době byli trpěliví,
ohleduplní a snažili jste se respektovat všechna
opatření a omezení. Je pravda, že jsem kolem
sebe často slýchal, jak ten či onen je zodpovědný,
jiný zase nezodpovědný, protože jeden má roušku
pořád a druhý jen občas, kolik osob kde stojí
pohromadě a jestli nejsou moc blízko u sebe... A
starosto, udělej s tím něco nebo řekni, co si o tom
myslíš. Zhodnoť to, jak se chováme ve stavu
nouze v Janovicích, jak to zvládáme. Odpověď?
Co já vím, chováme se naprosto normálně.
Převážná většina zodpovědně, někteří mají
částečné výhrady, někteří se "hrdinsky" rozhodli,
že opatření jsou k ničemu. Každý z nás si
vyhodnotil, jestli nebezpečí hrozí, nebo nehrozí, a
jestli jsme, či nejsme svým přístupem nebezpeční
sobě, své rodině i těm ostatním.
Zkrátka - chovali jsme se normálně. A snad to tak
bude i nadále.
V následujícím období to bude rozhodně těžší,
protože názory, jakým směrem se vydat, jak
situaci řešit, se začínají lišit. Budeme na sebe i
nadále přísní, nebo povolíme řetěz a vrátíme se k
normálnímu životu? A navíc se začínají lišit i
názory odborníků. Jedni radí pokračujme,
chraňme se, druzí nechte to být, ať se všichni
nakazíme, a tím se tzv. promoříme. K tomu
splašená, navzájem si odporující prohlášení členů
vlády a nakonec politická opozice - skupina "proti
všemu a proti všem".
A v tom všem se plácáme my, obyčejní občané.
Nechci se nikoho dotknout, ale myslím, že znalost
v oblasti epidemiologie není u většiny z nás
zrovna na docentské úrovni.
Pokud si mohu dovolit vyjádřit svůj názor, myslím
si, že i přesto všechno je potřeba věřit tomu, že ta
nepříjemná opatření na začátku byla k něčemu
dobrá a zabránila tomu nejhoršímu. Ale co dál?
Nezbývá nám nic jiného, než se chovat rozumně,
nepodléhat panice a televizním „masážím“, a
doufat, že svět bude zase co nejdříve v pořádku.

A ještě o jednu věc bych se s vámi rád podělil.
Dost často jsem dotazován, jak je možné, že jsou
v Janovicích otevřeny restaurace, cukrárna, a jak
je možné, že se tam shromažďují lidé v době, kdy
jsou či byla tak přísná opatření apod. Na tyto
dotazy je jediná odpověď. Těm, kterým to vadí
doporučuji, ať si nejdřív řádně přečtou, kdo a co
smí v této době prodávat, pak ať si zjistí, zda to
prodejci dodržují a pokud budou mít pochybnosti,
ať se sami rozhodnou, co s tím.
Já jsem si přečetl, zjistil jak to funguje a závěr je
takový, že si dovolím poděkovat těmto
provozovatelům za to, že i v tak nelehké době
jsou ochotni otevřít a poskytnout lidem službu.
Pokud to dělají v souladu s vydanými opatřeními,
jen dobře. Možná by se nad sebou mohli spíš
zamyslet ti, kteří zde nakupují a konzumují, zda
oni dodržují vše, co je potřeba. A věřte, tím, že
někdo zničí Zmrzlinkovně reklamu, tím se problém
nevyřeší.
Ale již dost o koronaviru, o stavu nouze a o tom,
kdo a jak, co zvládá.
Buďme normální, přistupujme ke všemu, co se
děje rozumně a ono to půjde.
Děkuji všem a přeji hlavně hodně zdraví!
Michal Linhart, starosta města
A na závěr mi dovolte trochu to všechno odlehčit.
Kdo viděl českou filmovou komedii „Marečku,
podejte mi pero“, jistě pochopí, kdo ji neviděl,
doporučuji!

VRÁTIL SE K NÁM ČÁP - BUDE DOBŘE
březen 2020
komín v bývalém lihovaru.

Dámy,
snad se
neurazíte.
CO SE DĚJE, CO SE BUDUJE?
I přes nepříznivou situací je nutné, aby se
plnilo to, co bylo schváleno zastupitelstvem v
rámci rozpočtu na rok 2020. V minulém
zpravodaji jsme vás seznámili s největšími
investicemi a opravami na letošní rok.
Z větších akcí již byla dokončena výstavba zdi,
která od sebe odděluje dva dvory – Starý Dvůr
a sběrný dvůr.
V úterý 21.4. byla
zahájena výměna
oplocení v zadní
části kurtů a
koupaliště.
V lihovaru finišují
práce na
výstavbě
sociálního zařízení a kanalizace.
Je dokončena výsadba zeleně v areálu
koupaliště. Samozřejmě, že dost nás toho
ještě čeká. A my vás budeme pravidelně
informovat.

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Žádné zprávy pro vás nemáme, protože poslední
veřejné zasedání zastupitelstva města se konalo
24.února a o něm jsme vás informovali v
březnovém vydání zpravodaje.
Předpokládáme, že nejbližší veřejné zasedání se
uskuteční 22. června a doufáme, že bude
přístupné veřejnosti, ať už s rouškou, či bez ...
MĚSTO HLEDÁ KRONIKÁŘKU / KRONIKÁŘE
Město Janovice nad Úhlavou hledá zájemce,
který by chtěl vést
obecní kroniku.
Pokud byste měli zájem, kontaktujte nás na
telefonním čísle 376392295 nebo na mailu
mesto@janovice.cz
Městský úřad Janovice nad Úhlavou
ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST
Pondělí
8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Středa
8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Pátek
8.00 – 12.00 13.00 – 14.00
PLATÍ OD 20.4.2020 AŽ DO ODVOLÁNÍ.

Vzhledem
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situaci
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poplatků
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června2020!!!
2020!!!

Žádáme všechny, kteří využívají sběrný dvůr města, aby zde respektovali pokyny obsluhy.
Především nevjíždějte do dvora vraty vedle knihovny – ta slouží výhradně pro výjezd.
Po dobu platnosti dodržujte veškerá hygienická opatření.
Děkujeme.

PLZEŇSKÝ KRAJ PŘIPRAVUJE
ZCELA NOVOU DOPRAVU PO KRAJI
Cestující linkovými autobusy po Plzeňském kraji se od
14. června mohou těšit na více než 300 nových
moderních autobusů v barvách Plzeňského kraje.
Všechna vozidla budou nízkopodlažní a vysoce
komfortní – vyjma moderního vzhledu a zvýšeného
pohodlí nabídnou i klimatizaci, USB nabíječky a na
hlavních trasách ve vybraných spojích bude k
dispozici i Wi-Fi připojení.
Jedna jízdenka po celém kraji
Plzeňský kraj plánuje spustit i vlastní tarif, který budou
moci lidé využívat jak pro autobusy, tak i pro vlaky, a
platný bude pro jednotlivé jízdy i pro předplatné.
Rozhodnete-li se cestovat veřejnou dopravou v rámci
Plzeňského kraje, bude vám na cestu stačit vždy
jedna jízdenka. Nebudete tak muset komplikovaně
řešit, se kterým dopravcem pojedete, a u koho to
vyjde levněji.
Dispečink
Nově bude od stejného data spuštěn dispečink
integrovaného systému, který bude hlídat přestupní
vazby na nádražích, a to i mezi drážní a autobusovou
dopravou. Přes dispečink bude možno objednat také
tzv. spoje na zavolání. Jde o spoje s nepravidelnou
vytížeností, které jsou místo zrušení převedeny do
režimu objednávky. Neobjednají-li si cestující spoj,
autobus nevyjede. Objednávka bude možná
telefonicky přes číslo, které bude na každém jízdním
řádu, či přes webový formulář.
Díky
změně
navíc
Plzeňský
provozovatel, výrazně ušetří

kraj,

PŘÍBĚH O UKRADENÉ DEZINFEKCI
Vážení čtenáři,
představte si, co se přihodilo! Od pondělí
20. dubna stojí u vchodu do městského
úřadu stůl, na něm sprej s dezinfekcí pro
veřejnost a cedule s textem:
„Dezinfekce na ruce. Použijte před
vstupem do úřadu. Děkujeme za
pochopení!“
Sprej s dezinfekcí vydržel na stole do
středy 22. dubna do 15:30 hodin. Pak
úřad navštívil někdo, komu stálo za to tu
dezinfekci ukrást. A to i přesto, že ve
stejném úřadě mohl dostat stejné
dezinfekce tolik, kolik by si řekl.
Vydáváme ji ZDARMA.
Snad až ten nebo ta ... (nenašel jsem
bohužel slušný výraz) přijde příště,
pochopí toto upozornění:

jako

Kraji se navíc s novým dopravcem podařilo i ušetřit, a
to zhruba 16 milionů ročně. Nový dopravce bude
Plzeňský kraj obsluhovat deset let, jak uvádí smlouva
s Plzeňským krajem, který je provozovatelem této
dopravy, a který bude pobírat příjmy z jízdenek či
naopak dotovat některé spoje. Veškeré informace
naleznete na Facebooku a Instagramu IDPK.cz.
A jak stojí na ceduli:
Pokud chcete dezinfekci, vydáváme ji
občanům města a všech obcí zdarma v
kanceláři č. 7 městského úřadu.
PO, ST
8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
PÁ
8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.00

NĚKOLIK INFORMACÍ ZE ŠKOLKY
Bude to velmi nezvyklé, ale je to tak. Letošní zápis
dětí do mateřské školy proběhne vzhledem k
nastalé situaci bez dětí. Účastnit se mohou pouze
rodiče.
A kdy to bude? Ve středu 6. května.
Žádost o přijetí dítěte a potřebné dokumenty si pro
jednodušší a rychlejší vyřízení lze stáhnout na
stránkách města.
Mateřská škola začne znovu fungovat
v pondělí 25. května.
Provoz bude omezen podle metodického pokynu,
který připravuje ministerstvo školství.
NĚKOLIK INFORMACÍ ZE ŠKOLY
Na rozdíl od mateřské školy má ta základní již zápis
za sebou. Bohužel ani do školy se děti podívat
nemohly. Podle informací školy bude ve školním
roce otevřena jedna první třída.
Základní škola zahájí provoz také
v pondělí 25. května.
Stejně jako ve školce se chystají přísná hygienická
opatření. Ale kdo ví, jak to nakonec dopadne?!?
A ještě jedna zásadní informace pro rodiče a žáky:
V úterý 28. dubna se konalo konkursní řízení, na
základě kterého byla od 1. května jmenována do
funkce nová ředitelka Masarykovy základní školy
Janovice nad Úhlavou

paní Mgr. Klára Marušková.
Od 1.5. do 30.6. bude vykonávat svoji funkci na
částečný úvazek, protože má ještě pracovní
závazky ve svém současném zaměstnání, ale od
1.7. se již bude plně věnovat pouze naší škole.
Přejme si, ať se jí daří, aby se dařilo i našim
dětem!
A co říci na závěr?
Otevřeme prosím vás už konečně tu školku i školu,
aby janovičtí rodiče nedopadli takto:

JAK TO BUDE
S KULTUROU?
To bychom také rádi věděli!
Bohužel došlo k tomu, že
současná „koronavirová krize“ zasáhne i do
oblasti kultury, kterou pro vás město
připravovalo na letošní léto. Víme všichni, že
to není jednoduché rozhodování, ale čekáme
až někdo konečně řekne, jak to bude. Kdyby
zaznělo jasné „NE“, popláčeme si a koncerty
a další akce zrušíme nebo přesuneme na
příští rok. Kdyby zaznělo „DO ČERVENCE
NE, OD SRPNA ANO“, tak si s tím také
poradíme. Jenže nevíme nic … babo, raď!
Takovou babu nemáme, tak nám nezbývá,
než čekat.
A jaké jsou tedy úvahy?
Na květen plánovaný IRSKÝ VEČER se na
100% ruší.
Ostatní bude záležet na tom, kolik účastníků
na akcích vláda povolí.
LAURA A JEJÍ TYGŘI (6.6.) a POUŤ (27.a
28.6.) - šance je sice malá, ale zatím
čekáme. WILD STICKS (31.7.), STO ZVÍŘAT
(8.8.) a HLAS TRIO (15.8.) - doufáme, že
tady už by to mohlo vyjít. ODPOLEDNE S
VÍNEM (26.9.) - no a tady už to musí vyjít.
Ale to jsou všechno jen úvahy. Pro nás
všechny bude překvapením, co se bude dít.

OTEVŘEME KOUPALIŠTĚ?
Jak si jistě pamatujete, chtěli jsme v létě
2019 otevřít nové koupaliště. Nepovedlo se,
protože
jsme
museli
bojovat
se
stěžovatelem, který napadl výběrové řízení.
Ničeho nedosáhl, pouze nás zdržel
minimálně o 2 - 3 měsíce. Vše jsme tedy
připravili na léto 2020, bohužel opět
bojujeme. Nepřítel není vidět, ale o to je
zákeřnější (i když … ?).
Přesto je naděje, že by koupaliště mohlo být
v létě v provozu. Podle posledních vládních
prohlášení by se veřejná koupaliště mohla v
létě otevřít. Uvidíme, zda to bude v plavkách
včetně roušky, nebo bez ní.

Od pondělí 27. dubna
je opět v provozu
Městská knihovna Janovice nad Úhlavou.
Pondělí
Středa
Čtvrtek

13.00 – 18.00
9.00 – 12.00 13.00 – 18.00
9.00 – 12.00 13.00 – 15.00

