JANOVICKÝ ZPRAVODAJ
OBČASNÍK MĚSTA JANOVICE NAD ÚHLAVOU
červenec 2020
___________________________________________________________________
Ať již pojedete na dovolenou nebo zůstanete doma,
Snad nám bude přát počasí!
Michal Linhart, starosta

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Po dlouhé době opatření a omezení se zastupitelstvo města
vrátilo ke své práci a 22. června rozhodovalo na veřejném
zasedání. Zde přinášíme přehled toho nejdůležitějšího, o čem se
jednalo.
Zastupitelstvo zamítlo tři žádosti o prodej pozemku v obci Plešiny,
kterou podali manželé Braunfuchsovi, Zdeněk Bastl a Miroslav
Bastl.
Dále byla zamítnuta žádost o prodej pozemku v Janovicích nad
Úhlavou, kterou podali manželé Pachmanovi.
Dvě žádosti o prodej pozemků v Rozvojové zóně byly odloženy a
zastupitelstvo pověřilo kontrolní výbor, aby zjistil podrobnější
informace o požadovaných pozemcích.
Zastupitelstvo schválilo sedm podnájemních smluv v Rozvojové
zóně. Jedná se převážně o využití skladových prostor.
Zastupitelstvo vydalo dvě obecně závazné vyhlášky:
1) obecně závaznou vyhlášku č. 01/2020 o místním poplatku ze
psů,
2) obecně závaznou vyhlášku č. 02/2020 o místním poplatku z
pobytu.
Obě vyhlášky jsou pouze reakcí na novelu zákona o místních
poplatcích. Výše poplatku za psy se nemění a poplatek z pobytu
nahrazuje dosud platný poplatek z ubytovací kapacity.
Zastupitelstvo schválilo přijetí tří dotací od Plzeňského kraje.
Zastupitelstvo schválilo návrh dodatku č. 4 k nájemní smlouvě
mezi městem a spol. Develop start spol. s r.o. Nyní bude dodatek
předložen druhé smluvní straně a v případě, že nebudou
připomínky, bude podepsán.
Hlavním bodem programu veřejného zasedání bylo projednání
závěrečných účtů a účetních závěrek města a jeho příspěvkových
organizací. Po projednání schválilo zastupitelstvo tato tři
usnesení:
1) Zastupitelstvo města schválilo celoroční hospodaření za rok
2019 s drobnými výhradami, které byly popsány ve zprávě
auditora, a stanovilo termín 31.7.2020 k odstranění uvedených
chyb (ve všech případech se jednalo o drobné chyby v
zaúčtování).
2) Zastupitelstvo města neschválilo účetní závěrku Masarykovy
základní školy za rok 2019. Důvodem jsou závažné nedostatky v
účetnictví školy, za které skončil ve funkci bývalý ředitel školy.
Zodpovědnost za stav účetnictví samozřejmě nese i účetní školy,
která je dlouhodobě nemocná.
3) Zastupitelstvo města schválilo účetní závěrku Mateřské školy
za rok 2019.
Zastupitelstvo také vzalo na vědomí výsledky hospodaření ve
sdruženích, kde je město členem. Jedná se o Sdružení obcí pro
skupinový vodovod a dobrovolný svazek obcí Úhlava.
Posledním usnesením pověřilo zastupitelstvo starostu k jednání s
dalším vlastníkem o výkupu pozemků v lokalitě Pod Vodárnou,
kde se plánuje vybudování a následný prodej zasíťovaných
stavebních parcel.

DOTACE
Přehled letos získaných dotací:
1) Dotace na nákup dopravních
automobilů pro hasičské jednotky ve
Spůli a Dubové Lhotě – ze státního
rozpočtu 400 000 Kč a z krajského
rozpočtu 300 000 Kč na každé auto.
Předpokládaná cena auta je 1 200 000
Kč.
2)
Dotace
na
opravu
místní
komunikace v Petrovicích nad Úhlavou
– z rozpočtu Plzeňského kraje 300 000
Kč. Předpokládaná cena akce zatím
není známá, právě se zpracovává
projekt.
3)
Dotace
na
opravu
místní
komunikace Příkopy – ze státního
rozpočtu cca 950 000 Kč. Celkové
náklady předpokládáme 1 400 000 Kč.

JANOVICKÁ POUŤ
JE ZA NÁMI … A POVEDLA SE
Janovická pouť 2020 byla opravdu
vydařená. A to jak díky těm, kteří ji
připravili, tak i díky vám, kteří jste se
přišli pobavit a tím podpořit naše
snažení.
Za organizátory děkuji především
janovickým
hasičům,
janovickým
fotbalistům, vedoucí městské knihovny
a zaměstnancům úřadu.
Dokonce nám přálo i počasí.
Třeba už to tam
„nahoře“

nebo možná
„dole“
máme dobré.

MĚSTO JANOVICE NAD ÚHLAVOU
přijme pracovnici / pracovníka na pozici
MATRIKA
EVIDENCE OBYVATEL
POKLADNA
Nástup od 1. 11. 2020.
Požadujeme:
- úplné středoškolské vzdělání s maturitou,
- znalost práce s PC (Microsoft Office)
- znalost cizího jazyka (němčina nebo angličtina),
Očekáváme:
- zodpovědný přístup k práci,
- příjemné vystupování při kontaktu s veřejností,
- zájem o dění v obci.
Výhodou je:
- praxe práce s počítačovým programem Fenix,
- praxe ve státní správě a samosprávě.
Zájemci zašlou přihlášku, která musí obsahovat:
1) jméno a příjmení, titul,
2) adresu trvalého pobytu,
3) adresu současného místa pobytu (pokud se liší
od adresy trvalého pobytu),
4) datum narození
5) strukturovaný životopis,
6) zájemce může zaslat další informace o sobě
(dle vlastního uvážení).

KOUPALIŠTĚ JANOVICE NAD ÚHLAVOU
ZNOVU OTEVŘENO
29. června 2020 bylo po dlouhé přestávce
otevřeno janovické koupaliště. Rekonstrukce
bývalých bazénů se sice trochu protáhla, ale
výsledek stojí za to. Dva krásné bazény s
průzračnou slanou vodou, kvalitní zázemí a
občerstvení. Vstupenky vám prodají 3 pokladní, o
čistotu se postarají 2 uklízečky a o vaši bezpečnost
bude dbát 9 plavčíků. Občerstvení je zajištěno v
sousední Pivnici Na koupáku.
V průběhu léta ještě dodáme lehátka a slunečníky.
Bohužel jsme nestihli dodělat zázemí pro zábavu
mimo bazény. Plánujeme rozšíření o dětské herní
prvky a do budoucna bude snad i nějaké to
sportoviště. Sportuchtiví návštěvníci mohou již teď
navštívit sousední tenisové kurty.
PŘIJĎTE A UVIDÍTE!
Otevřeno je denně od 11.00 do 19.00 hodin.
I vstupné je velmi přijatelné:
Děti do 6 let
zdarma
Děti 6 – 15 let
30,- Kč / den
Dospělí 15 – 65 let 50,- Kč / den
Dospělí nad 65 let
30,- Kč / den
Osoby ZTP
zdarma
Při příchodu po 17.00 – sleva.

Podepsanou a naskenovanou přihlášku zašlete
nejpozději do 31. 7. 2020 na mailovou adresu:
starosta@janovice.cz.
Případné dotazy:
Mgr. Michal Linhart, starosta
Telefon: 725 716616
Mail: starosta@janovice.cz

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mateřská škola Janovice nad Úhlavou
oznamuje, že nově stanovený termín uzavření
v době letních prázdnin je
3.8. - 14.8.2020.

PROPAN – BUTAN
Kovošrot Spůle nabízí občanům novou službu. Byl zde zaveden prodej propan – butanových lahví o hmotnosti 2 kg, 10
kg a 33 kg. Bližší informace jsou uvedeny na stránkách www.kovosrot-spule.cz . Prodejní doba: pondělí – pátek 9.00 –
17.00, sobota 8.00 – 12.00.

JSTE SPOKOJENI S MODRÝMI AUTOBUSY?
Od 14. června letošního roku zajišťuje autobusovou
dopravu v Plzeňském kraji nový dopravce – spol.
ARRIVA. Protože modré autobusy vozí i nás, občany
Janovic nad Úhlavou a všech našich okolních obcí,
zajímá nás, jak jste spokojeni. Město Janovice nad
Úhlavou totiž každoročně přispívá nemalou částkou
Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti.
Proto je třeba vědět, zda
poskytované služby mají
odpovídající úroveň. Pokud
máte jakékoli připomínky,
náměty na zlepšení apod.,
nebojte se a napište je na
mail starosta@janovice.cz.
Ne, že by je město vyřešilo, ale předáme všechny
doručené připomínky Plzeňskému kraji, resp.
Společnosti POVED s.r.o., která dopravu pro kraj
organizuje.
PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané,
byl jsem požádán, abych v Janovickém zpravodaji
veřejně poděkoval pracovnicím pečovatelské služby
Janovice nad Úhlavou. A já to velmi rád udělám.
Vážené dámy z Pečovatelské služby,
děkujeme, děkujeme, děkujeme!!!
Nejen za to, že už se dlouhé roky staráte o ty, kteří
již nemají tolik sil, aby se o sebe postarali sami,
ale také za to, že jste se postarali i v době
„koronavirové“.
Děkuji vám jménem města, jménem svým i
jménem všech, o které se staráte.
Michal Linhart, starosta

Sbor dobrovolných hasičů Spůle
vás srdečně zve na
10. ročník soutěže

Kdy? 22.8.2020 od 13:00 hodin.
Kde? Louka u hasičské zbrojnice ve Spůli.
Jedná se o soutěž družstev v klasickém požárním
útoku. Po jejím skončení následuje tradiční doplňková
soutěž pro všechny zájemce.
Občerstvení zajištěno!
Těšíme se na vaši návštěvu!

PÁR SLOV O ODPADECH
Znovu a znovu se najdou takoví, kteří
nechápou! Škoda, protože to stojí
spoustu peněz nás všechny.
O čem, že je řeč? O odpadech.
Příklad první:
Nejmenovaný občan v nejmenované obci (víc
nesmíme prozradit – tomu se říká GDPR) se
při jarním svozu odpadu rozhodl, že má
doma moc stavební suti a vyvozil ji do
přistaveného kontejneru, kam rozhodně
nepatří. A nebylo jí málo - kontejner tak
přetížil, že si s ním neporadila ani technika
Pošumavské odpadové. A tak muselo vše z
kontejneru ven a pak znovu naložit atd …
Vývoz tohoto kontejneru byl několikanásobně
dražší.
Příklad druhý:
V jiné nejmenované obci se v kontejneru
objevilo velké množství televizí. Opět je
musel někdo vytřídit, a to opět stálo dost
peněz. Přitom stačilo počkat na sobotní svoz
nebo je dovézt do sběrného dvora.
Příkladů by bylo daleko víc, ale to není cílem.
Důležité je, abychom si konečně všichni
uvědomili, že likvidace odpadů je sama o
sobě velmi drahá. Tak proč si ji ještě sami
zdražujeme? A jsem přesvědčen, že právě ti
nejmenovaní, kterým je vše jedno, budou
první nadávat, až se zvýší místní poplatek.
Jak k tomu přijde ta převážná většina
slušných?

Pořadatel:
Josef „Mouka“ Bureš

LÉTO V JANOVICKÉM LIHOVARU
Pátek 17. července od 17.30
Program:
LÁSKA
MIROSLAV ŠIMŮNEK (účastník SUPERSTAR 2020)

POZOR! Pořadatelem není město! VSTUPNÉ!!!

Sobota18. července
od 20.00

Pátek 31. července
od 20.00

Když to vyjde, bude „před“ nebo „po“kapela?!?

Sobota 8. srpna
od 20.00

Sobota15. srpna
od 20.00

