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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo města se sešlo v letošním roce 
potřetí, a to v pondělí 31. srpna. Přečtěte si, o čem 
se jednalo a rozhodovalo. 
Zastupitelstvo zamítlo žádost o prodej pozemku v 
Rohozně, kterou městu podal pan Jiří Viták. Důvody 
zamítnutí byly sděleny žadateli.
Zastupitelstvo naopak souhlasilo s tím, aby byly 
prodány části pozemků v Rozvojové zóně. Jedná se 
o plochy kolem budov, které vlastní žadatelé – pan 
Jan Tureček a Farma Rohozno s.r.o.
Dále také rozhodlo, že vyhoví žádosti manželů 
Mikulášových o prodej pozemku v Rohozně.
Zastupitelstvo také rozhodlo, že neodkoupí od pana 
Jana Koblera pozemky, na nichž by měly být 
vybudovány zasíťované parcely pro výstavbu 
rodinných domů. Důvodem byla nepřijatelně vysoká 
kupní cena, kterou prodávající městu nabídl. 
V další části zasedání byly zastupitelstvu podány 
informace o provozních záležitostech města a 
městského úřadu.
Další veřejné zasedání se bude konat v pondělí 
26.10.2020 od 17.30 hodin.

OHLÉDNUTÍ ZA LETNÍ KULTUROU
Tak máme za sebou další kulturní letní sezónu v 
areálu „POD KOMÍNEM“. A podle ohlasů místních i 
přespolních to vypadá, že to byla sezóna úspěšná. 
Pouťový program i červencové a srpnové koncerty 
navštívilo nečekaně velké množství příznivců, kteří 
se pochvalně vyjadřovali nejen k vystupujícím 
kapelám, ale také k příjemnému prostředí a 
atmosféře v bývalém lihovaru. Samozřejmě 
nezapomeňme na janovické hasiče, kteří nemalou 
měrou přispěli ke spokojenosti návštěvníků. Díky 
vám všem, kteří jste se o nás starali a bavili nás, a 
díky nám všem, kteří jsme se bavili, tleskali a 
nechali se občerstvovat.
Jako pořadatelé dlouhodobě řešíme otázku: 
„Vstupné ano, či ne?“ Ano, je pravda, že čím chcete 
lepší kulturu, tím víc to stojí. Vstupné by určitě 
pomohlo. Na druhou stranu smyslem kulturních 
akcí pořádaných městem je hlavně to, aby se lidé 
potkali a pobavili. A rozpočet města by na kulturu a 
zábavu neměl zapomenout. Ale nechme úvah. 
Snad se bude dařit i nadále. Tak si držme palce, ať 
se i v budoucnu říká: „V Janovicích, tam to žije!“ 

ŠKOLA POD NOVÝM VEDENÍM
Již od  května letošního roku vede Masarykovu 
základní školu nová ředitelka, paní Mgr. Klára 
Marušková. Popřejme jí a samozřejmě všem jejím 
spolupracovníkům, ať se jim daří a ať jim škola šlape. 
Z toho, co paní ředitelka zvládla dát do pořádku za 
čtyři měsíce, je vidět, že má „našlápnuto“ opravdu 
velmi dobře. Její koncepce, která řeší problémy 
stávající, ale i dlouhodobé, má hlavu a patu a dává 
smysl.
Po bývalém řediteli, který se po mnohých varováních 
vzdal funkce (jinak by byl odvolán), opustila konečně 
školu i bývalá účetní.
V současné době se ve škole dává dohromady vše, 
co minulé vedení zanedbávalo a město (zřizovatel 
školy) nařídilo provedení auditu. Ten provádí auditor 
Ing. David Vičar a měl by být ukončen v průběhu 
podzimu.
Výuky žáků se žádné 
kontroly ani v nejmenším 
nedotknou, takže 
můžeme dětem popřát 
příjemný a úspěšný 
školní rok.

MĚSTO VYBRALO NOVOU MATRIKÁŘKU
K 31. prosinci odchází do důchodu paní Eva 
Suttá, dlouholetá pracovnice na pozici matrika, 
evidence obyvatel a pokladna. Dovolte, abych jí 
jménem města poděkoval za dlouholeté služby 
a popřál jí vše dobré v dalších letech při 
zaslouženém odpočinku.
Město na základě toho zveřejnilo informaci, že 
hledá nového zaměstnance na uvedenou pozici. 
Překvapivě se přihlásilo 54 uchazečů, kteří zaslali 
své životopisy. Vzhledem k tak velkému počtu 
přistoupilo město k tomu, že uchazeči absolvovali 
znalostní test (k testu se jich dostavilo 33). Podle 
výsledků testu a podle dalších předpokladů 
(vzdělání, praxe ve státní správě…) bylo sedm 
nejvhodnějších uchazeček pozváno k pohovoru.
Po celkovém vyhodnocení byla jako nejlepší 
doporučena paní Lenka Štampachová.

KOUPALIŠTĚ – PRVNÍ SEZÓNA ZA NÁMI
Janovické koupaliště má za sebou první sezónu. Byla dobrá nebo špatná, byla vynikající nebo úplně 
ničemná? Na to musíte odpovědět především vy – návštěvníci. Za město Janovice nad Úhlavou jako 
provozovatele musím říct, že jsem spokojen. Návštěvnost byla po celé léto obrovská, někdy až tak velká, že 
v bazénech bylo přeplněno. Ale neznamená to, že by nebylo co vylepšovat. Rozhodně bude potřeba vylepšit 
kvalitu trávníku, aby okolí bazénů, sloužící pro odpočinek, bylo příjemné. Snahou bude postupně doplňovat 
herní prvky pro děti, samozřejmě vylepšit nabídku slunečníků a lehátek. Uvažujeme i o dalších dvou 
převlékárnách. Ale vše bude samozřejmě záviset na finanční situaci, která bohužel nevypadá na příští rok 
zrovna optimisticky. 



Největší problémy bohužel způsobila subdodavatelská firma POOL AKCENT, která byla dodavatelem 
technologie čištění a veškerých bazénových prvků. Po úvodních problémech s přívodem vody ke 
skluzavkám, nefunkčními sprchami, špatně připevněnými fóliemi v brodítkách (to vše se zejména díky 
generálnímu dodavateli - Lesním stavbám, s.r.o. - podařilo vyřešit, aniž by to ohrozilo nebo omezilo provoz), 
přišla rána největší. Firma POOL  AKCENT dodala na koupaliště skluzavky, které namontovala v rozporu s 
platnými normami. Šlo sice jen o „hloupé“ 2 centimetry, ale skluzavky byly od 7. srpna mimo provoz. 

KOUPALIŠTĚ – PRVNÍ SEZÓNA ZA NÁMI

NÁVRH ODBORNÍKŮ = PODEPŘÍT  
SCHŮDKY, ZVEDNOUT SKLUZAVKU O 
12 CM  A VYBUDOVAT BETONOVOU 
PODESTU?!?

Firma POOL  AKCENT deklarovala při předání,že 
skluzavky jsou v pořádku a odpovídají všem 
požadavkům provozu v ČR, čímž uvedla všechny v 
omyl. Záležitost se samozřejmě řeší, běží reklamační 
řízení, ale co je to platné, když jsme se od 7. srpna 
nesklouzli.
Jen na ukázku – podívejte se na obrázek. Takhle 
chtěla odborná firma vyřešit problém. Samozřejmě, že 
v rámci reklamace trváme na tom, aby byly dodány 
skluzavky nové.
Ale dost stěžování, to bylo spíš na vysvětlenou. Snad 
se vám léto na koupališti líbilo a my budeme dělat 
všechno pro to, aby se vám tam líbilo ještě víc!!!

 



CLEMENTAS JANOVICE NAD ÚHLAVOU
rozhovor s ředitelem panem Lukášem Bardonem

Klidná lokalita, útulné prostředí, stálá pozornost – to nejvíce oceňují 
klienti janovického domova Clementas.V rozhovoru pro Janovický 
zpravodaj to říká zdejší ředitel, zkušený manažer Lukáš Bardon. Pečují 
zde především o klienty, kteří trpí Alzheimerovou a Parkinsonovou 
chorobou, či jiným typem demence.Část klientů tvoří ti s omezezenou 
mobilitou nebo upoutaní na lůžko. Janovický Clementas funguje první 
půlrok . I z toho důvodu stále přijímá klienty.

Clementas v Janovicích funguje již víc než půl roku. Co se za tu dobu nejvíce povedlo? Povedlo se 
nastartovat, jak my říkáme pobytovou sociální službu pro lidi s demencí. Ta v regionu zatím chyběla a jak 
ukazuje zájem veřejnosti, je zde velmi otřebná. Jsme rádi, že jsme účelně vdechli život nevyužívanému 
objektu, který jsme kompletně zrekonstruovali a uzpůsobili pro život seniorů. Přestože jsme v provozu jen 
několik měsíců, již jsme zaměstnali desítky lidí z Klatovska, kteří tak získali velice zajímavou práci.
Co u vás klienti nejvíce oceňují? Když přijdou, je to nové a útulné prostředí. Snažili jsme se, aby prostory 
domova i přes svou rozlehlost působily příjemně a naši klienti se u nás cítili dobře, jako doma a ne jako v 
nějaké instituci. Přispívá k tomu i krásně upravená zahrada s terasou a posezením, kam mohou senioři i se 
svými návštěvami kdykoli zajít. Později však nejvíce oceňují péči personálu, našich milých, vstřícných a 
ochotných pečovatelek, sestřiček, kuchařek a vlastně celého pracovního týmu, který je jim k dispozici 24 
hodin denně.
Vaši klienti žijí v zrekonstruovaných pokojích, stejné je to se společenskými místnostmi. Máte nějaké 
plány se zahradou a s okolím? Zahradu jsme zakládali na podzim loňského roku, je tedy dost čerstvá a 
ještě stále děláme drobné úpravy a ladímeji tak, aby odpovídala potřebám našich klientů. Rádi bychom do 
zahrady instalovali cvičební prvky pro seniory, aby zahrada kromě odpočinku a relaxace nabízela také 
aktivní možnost trávení volného času. Velmi dbáme na to, aby se klienti ven do zahrady dostali co nejčastěji. 
A možná trochu netradičně chceme v zahradě vytvořit i malé dětské hřiště, aby se mohli zabavit malí 
návštěvníci, když přijdou na návštěvu za babičkou nebo dědečkem.
Během koronaviru zahrál vašim klientům Marek Ztracený. Potom i domažličtí dudáci. Připravujete 
kientům zajímavy program? Ano, Marek Ztracený měl se svým vystoupením velký úspěch, naše milé 
dámy na něj rády zavzpomínají ještě dnes. A Konrádyho dudácká muzika z Domažlic je u nás vždy vítaná! 
Plánovali jsme uspořádat „zahradní slavnost“ pro naše seniory a jejich rodinné příslušníky, s malým 
kulturním programem, dobrým občerstvením v neformální atmosféře. Stále jsme však omezeni nařízením 
ministerstva zdravotnictví, které reguluje způsob návštěv v domovech fungujících v sociálních službách, a 
takovouto akci zatím nelze uspořádat.
Máte ještě volná místa? Kapacita domova je zatím dostatečná, klienty přijímáme postupně, abychom 
zvládli zaškolování nového personálu a současně abychom poskytli novým klientům čas na adaptaci v 
novém prostředí. Přestože je nyní čas prázdnin a dovolených, přijímáme klienty i teď. I v tomto období se na 
nás obracejí rodiny se žádostmi o pomoc se zajištěním péče o jejich blízké. 
Rozhovor vedl Pavel Pechoušek.

„KRUHÁČ“ V JANOVICÍCH 
ZATÍM NEBUDE

Okružní křižovatka, která měla 
vzniknout na křížení silnice II/191 a 
místní komunikace Klenovská u 
hasičské zbrojnice, v nejbližších letech 
určitě nebude. Projekt „kruháče“, který 
se město zavázalo připravit a předat 
Plzeňskému kraji, dostal bohužel stop 
od hygieny. V rámci procesu územního 
řízení byla provedena hluková studie a 
ta ukázala, že projekt nevyhovuje 
normám. Na základě této studie pak 
hygiena vydala záporné stanovisko. 
Tím je celý projekt zastaven a jedinou 
možností jak pokračovat, je čekat na 
změnu legislativy. A taková změna, ta 
skutečně nehrozí. 
Škoda, ale nevěšme hlavu. Třeba … 
někdy … A kdyby to vyšlo, budeme 
připraveni. Projekt je téměř hotov. 

COVID – 19! Co s tím?
Vážení spoluobčané,
město Janovice nad Úhlavou nechystá v současné době žádná 
mimořádná opatření, která by reagovala na celorepublikově 
rostoucí čísla osob nakažených koronavirem. 
Zatím nejsou dostupné žádné informace, které by prokazatelně 
varovaly, že se u nás něco děje.
Respektujeme samozřejmě celoplošná opatření a nařízení (ač 
jsou občas překvapující, chaotická a někdy netrvají ani den). 
Jedná se samozřejmě především o nošení roušek. 
Celorepublikově jsou roušky povinné ve zdravotnických zařízeních 
a v zařízeních sociálních služeb, ve volebních místnostech, na 
úřadech, v prostředcích veřejné dopravy a při akcích uvnitř budov 
s více jak 100 účastníky. O opatřeních ve školkách a školách 
rozhodují ředitelé.
Prosím vás všechny, abyste zachovali klid a rozvahu a nenechali 
se „zbláznit“ médii. Na druhou stranu, není potřeba jít nákaze 
naproti. Ale to všechno určitě víte a každý si to musí zvážit sám.
Prosím vás všechny, buďme rozumní a používejme vlastní hlavu.
Přeji vám HODNĚ ZDRAVÍ!!!
                                            Michal Linhart, starosta města



PODZIMNÍ ZÁJEZD PRO SENIORY
středa 30. září 

Pojďme se nechat semlít do známého mlýna v Kolovči. 
Podrobnosti se určitě dozvíme až na místě a zároveň si 
prohlédneme netradiční muzeum, hrnčířskou dílnu … Potom se 
vydáme na zámek do Horšovského Týna a na zpáteční cestě se 
můžeme, podle vašeho přání, zastavit v Domažlicích.
Odjezd: 9:00 hodin z autobusové zastávky.
Příjezd: do 17:00 hodin.
Doprava: jako vždy („janovičtí senioři“ mají dopravu zdarma, 
ostatní 200,- Kč).
Vstupné: bude se vybírat v autobuse, Koloveč = 55,-/os.,
Horšovský Týn = 150,-/os. do 65 let, 110,-/os. nad 65 let
Přihlášky: do 29. září v městské knihovně, telefon: 376 392 559,
mail: knihovna@janovice.cz.
                  Upozornění:
        roušky pro jistotu s sebou.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘIPRAVUJE
KROUŽEK „ŠIKULKA“

1. lekce: 7. října od 16:00 hodin v městské knihovně
KROUŽEK „BROUČEK“

1. lekce: 8. října od 9:30 hodin v sále městského úřadu.
VLASTIMIL VONDRUŠKA

Oldřich z Chlumu, román a skutečnost - beseda 9. října


