JANOVICKÝ ZPRAVODAJ
OBČASNÍK MĚSTA JANOVICE NAD ÚHLAVOU duben - květen 2021
To jsou slova Karla Pacnera,
novináře a spisovatele, z knihy,
kterou vydal v roce 2012 pod
názvem Život novináře aneb To je
ten, co byl na startu Američanů na
Měsíc.

Ing. Karel Pacner
se narodil 29. března 1936
v Janovicích nad Úhlavou,
zemřel krátce po svých
85. narozeninách,
7. dubna 2021.

MOTTO:
„Do médií začnou nastupovat profesionální vědci, aby se
stali popularizátory na plný úvazek. Dnes tito lidé zůstávají
ve svých laboratořích a observatořích, ale v budoucnosti
bude nutné, aby opustili svou původní profesi a věnovali se
pouze přibližování výsledků vědy veřejnosti. Profese
vědeckého spisovatele a novináře pevně zakotví ve
společnosti. Bude to k užitku vědy a politici rozhodující o
financích si snad uvědomí význam bádání… Jen vědci totiž
vědí, že nejdůležitější jsou ty objevy, které se nedají
předpovědět… A budou je umět vysvětlit nejen veřejnosti,
ale i politikům.“

Janovický rodák Karel Pacner, známý jako "ten,
který byl u startu Američanů na Měsíc", se po
celý svůj novinářský život, strávený v Mladé
frontě, věnoval kosmonautice. V roce 1969
osobně sledoval z mysu Canaveral na Floridě
start Apolla 11 s astronauty, kteří jako první
přistáli na Měsíci. Přibližně od devadesátých let
rozšířil svůj zájem a kromě kosmonautiky a vědy
se začal cíleně zajímat i o dějiny a špionážní
operace. Vydal přes šedesát titulů v celkovém
nákladu přesahujícím půl milionu výtisků a je
autorem televizních seriálů „Ze Země ke
hvězdám“ a „Československo ve zvláštních
službách“. Jeho celoživotní práci provázela vždy
snaha přiblížit čtenářům vědecké bádání a jeho
výsledky.
Byl neuvěřitelně vynalézavý v hledání způsobů,
jak vyždímat z kosmonautů informace, které se
oficiálně nikde neříkaly. Od něj jsem se dozvídal
o odvrácené straně pilotovaných letů a
nebezpečích, která na statečné astronauty
číhala téměř za každým kosmickým patníkem,“
vzpomínal na Karla Pacnera známý astronom
Jiří Grygar.
Vážení spoluobčané,
ačkoliv jsem se s panem Karlem Pacnerem setkal jedinkrát v životě, mohu potvrdit
jedno – byl to vzdělaný, moudrý a charismatický muž. Hovořit s ním o čemkoliv bylo
nejen velmi příjemné, ale především poučné.
I přesto, že byl celosvětově známou osobností, nikdy nezapomněl na to, odkud
pochází, nikdy nezapomněl, že je rodák z Janovic nad Úhlavou. Jsem přesvědčen, že
ani my bychom neměli zapomenout. Proto si dovolím předložit zastupitelstvu ke
schválení návrh, aby trvalé vzpomínce na tohoto bezpochyby nejznámějšího rodáka
byl věnován název janovického náměstí, kde stojí dům, který v minulosti patřil jeho
rodině.
Snad bude centru našeho městečka slušet název: "NÁMĚSTÍ KARLA PACNERA".
Na závěr mi dovolte, abych řekl jediné:
"Vážený pane Karle Pacnere, bylo mi ctí vás poznat!"
Michal Linhart, starosta města

Generace snily o tom, že se člověk vydá na procházku neznámým Měsícem.
Byl jsem u toho, když se tento sen začal naplňovat.

MÍSTNÍ POPLATKY – do 30.6.2021
Připomínáme povinnost úhrady místních poplatků za rok
2021. Splatnost je do 30. června.
Platit můžete převodem na účet nebo v pokladně
městského úřadu (v hotovosti nebo platební kartou).
Veškeré informace o místních poplatcích vám poskytne
paní Tereza Michálková – Městský úřad Janovice nad
Úhlavou, 1. patro, kancelář č. 8.
Telefon: 373 036003 nebo 725 844468.
E-mail: ucetni2@janovice.cz

INFORMACE O ODSTÁVKÁCH ELEKTŘINY
ČEZDistribucebude informovat o odstávkách elektřiny již
pouze prostřednictvím svých internetových stránek.
Abychom vám situaci trochu usnadnili, můžete informace
ČEZu najít i na stránkách města Janovice nad Úhlavou.
Na www.janovice.cz hledejte tento odkaz:

ZÁPIS DĚTÍ DO
MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis do MŠ - podání
žádosti o přijetí dítěte se
uskuteční od 2. května do
7.
května
nebo
v
náhradním domluveném
termínu v době od 10.
května do 14. května.
Zápis bude probíhat bez
přítomnosti dětí.
Veškeré informace
najdete na
www.msjanovice.cz

CO SE PRÁVĚ DĚJE KOLEM NÁS
Spůle – oprava a přístavba garáže
Přístavba garáže u hasičské zbrojnice ve
Spůli pomalu roste. Místní hasiči si
stavební firmu hlídají jako ostříži, aby
náhodou neudělala něco jinak, než bylo
domluveno.
Zúčastňují
se
všech
konzultací, při kterých se dolaďují
maličkosti.
A nejen to, ochotně nabídli svoji pomoc a
zbourali starý komín, který bude
nahrazen novým.
Takže, spůlští hasiči, děkujeme!
Úpravy na koupališti
Pokud jste se šli v poslední době projít kolem janovického koupaliště,
muselo vás při pohledu na tu spoušť napadnout jediné – že jsme se
zbláznili. Loni nově otevřeno a dnes vše rozkopáno.
Nebojte se, vše je v pořádku. Do konce dubna budou pod povrchem
rozvody vody pro nový systém zavlažování a na povrchu zcela nový
trávník. Přibyla nová převlékárna, jsou instalovány nové skluzavky,
malé zpoždění má jen výrobce herních prvků.
Všechno by ale mělo být připraveno do konce května.

ATELIÉR U MĚ DOMA
Městská knihovna Janovice nad Úhlavou připravuje ve
spolupráci s Masarykovou základní školou Janovice nad
Úhlavou výstavu výtvarných prací žáků 2. stupně.
I v době distanční výuky děti tvořily doma zdařilá dílka
pod on-line pedagogickým vedením Zdenky Všelkové a
Dany Vaněčkové.
Výstavu si můžete prohlédnout
v prostorách knihovny od 17. května.
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Jarní semestr na téma Klenoty barokního sochařství
v Čechách, který celý probíhal on-line formou, končí
30. června. Ale již teď se můžete dívat na webové stránky
e-senior.czu.cz a vybírat téma zimního semestru 2021,
v nabídce jsou například čínská medicína v naší
zahrádce, dějiny oděvní kultury, genealogie – hledáme
své předky, mistři evropského barokního malířství 17.
století, rituály evropských královských rodů, kouzelná
geometrie … a mnohé další …
Doufáme, že se na podzim opět budeme scházet na
společných přednáškách v sále městského úřadu.
Studium je otevřeno i všem novým zájemcům.
Informace o zápisu do 1. ročníku
pro školní rok 2021/2022
V Masarykově základní škole v Janovicích nad Úhlavou
proběhl ve dnech 12. – 20. 4. 2021 zápis do prvního
ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022.
Ve stanoveném termíny bylo doručeno 37 žádostí, z nichž
v tuto chvíli 29 splňuje podmínky pro přijetí. O tom, kolik
bude otevřeno prvních tříd, bude rozhodovat ředitelka
školy podle aktuální situace. Budoucí prvňáčci si mohou
spolu s rodiči prohlédnout prostředí školy prostřednictvím
interaktivní virtuální prohlídky, kterou naleznou na našich
webových stránkách v sekci Aktuality. Na všechny už se
moc těšíme!
Mgr. Klára Marušková, ředitelka školy

stránkách knihovny .
Gratulujeme malým čtenářům, kteří byli úspěšní v ročníku
minulém a obdrží za odměnu vstupenku do ZOO:
Veronika Šmolcová, Magdalena Čechová,
Zuzana Hrabcová, Ella Kopřivová, Vítek Šejba

ROCKOVÉ LÉTO
JANOVICKÝ LIHOVAR 2021
Jak jsme vás již informovali, letní program
v janovickém lihovaru je připraven. Nezbývá
nám, než doufat, že anticovidová opatření
nebudou tak přísná, že bychom nebyli
schopni je jako organizátoři dodržet.

NOVINKA!!!
Doufáme, že vás neodradíme, protože od
letošního roku bude na letní koncerty
v lihovaru zavedeno

DOBROVOLNÉ
VSTUPNÉ!!!
Vybraná částka, bude použita výhradně
jako příspěvek na náklady dalších
kulturních akcí.

ZDE JE (SNAD JIŽ) DEFINITIVNÍ PROGRAM:

Sobota 10. července
20.30 hodin

