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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Z obsahu Zpravodaje:
Zprávy z jednání zastupitelstva
Pár slov o uplynulém roce 2012
Výsledky prezidentských voleb
Společenská rubrika
Různé informace
Březen 2013 - přehled akcí

Jednání zastupitelstva města v roce 2013 bylo zahájeno veřejným zasedáním, které se konalo v pondělí 25. února. Celé znění
usnesení je zveřejněno na www.janovice.cz. Zde uvádíme to hlavní, co bylo projednáno a schváleno:
Zastupitelstvo rozhodlo o prodeji bytu čp. 292/4 na sídlišti v Janovicích nad Úhlavou. Kupujícím je pan Vojtěch Baxa z Janovic nad Úhlavou.
Zastupitelstvo rozhodlo vyhlásit záměr prodeje dalšího bytu - čp. 288/3 na sídlišti v Janovicích nad Úhlavou. Byt bude prodáván prostřednictvím realitní kanceláře MÜLLER - REALITY / IMMOBILIEN s.r.o.
Zastupitelstvo zamítlo žádost manželů Jarabicových, kteří chtěli odkoupit část pozemku v Janovicích nad Úhlavou v blízkosti svého rodinného domu. Při svém rozhodnutí vycházelo zastupitelstvo z doporučení zpracovatele územního plánu. Ten
jednoznačně nedoporučil prodej pozemku, který je veřejným prostranstvím zapsaným v katastru nemovitostí jako „ostatní

komunikace“.
Zastupitelstvo zamítlo i žádost spol. ACTI PACK CZ, a.s. na odkoupení skladovací haly v Rozvojové zóně. Důvodem zamítnutí bylo to, že žadatel nesouhlasí s navrhovanou kupní cenou a a že nájemce areálu, spol. Develop-start s.r.o. prodej nedoporučuje.
Další veřejné zasedání:
Další veřejné zasedání:

Zastupitelstvo rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytu čp. 357/4 v Janovicích nad Úhlavou.

pondělí 29. dubna 2013

Zastupitelstvo dále projednalo:
► odstoupení od prodeje zemědělských pozemků v Rohozně panu Petru Vitákovi, protože nebyly splněny podmínky stanovené v kupní smlouvě;
► podání žádosti o dotaci k Ministerstvu pro místní rozvoj na akci „Rozšíření dětského hřiště v mateřské škole“;
► situaci ohledně podané žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí na akci „Zateplení budovy mateřské školy“;
► možnost podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu na akci „Rekonstrukce Klatovské ulice“.
V závěru jednání bylo zastupitelstvo informováno o tom, že městu bude poskytnuta dotace z Regionálního operačního programu na stavební akci
„Rekonstrukce městského centra Janovice nad Úhlavou“ (žádost byla podána již v září 2009). Vzhledem k tomu, že se jedná o naprosto čerstvou
informaci, nejsou známy žádné podrobnosti. O celém projektu budete informováni v některém z dalších vydání Janovického zpravodaje.

PÁR SLOV O UPLYNULÉM ROCE 2012
Vážení spoluobčané!
Začátek každého nového kalendářního roku, za který se snad konec února dá
ještě považovat, je vždy vhodnou příležitostí k bilancování roku uplynulého. A
já myslím, že mohu s čistým svědomím prohlásit, že většinu toho, co jsme si na
rok 2012 naplánovali, jsme v našem městě a okolních obcích splnili.
A co se tedy u nás povedlo?
Bezesporu největší a také finančně nejnáročnější byla kompletní rekonstrukce
Klenovské ulice, která je hlavní obslužnou komunikací pro místní části Sídliště,
Pod Lány a Pod Vodárnou. Hlavním smyslem bylo provedení kompletní rekonstrukce vozovky, chodníků včetně vybudování bezpečnostních opatření zabraňujících rychlé jízdě. V rámci
realizace byly dále provedeny
tyto práce:
► oprava části hlavního řadu
splaškové kanalizace;
► výměna části hlavního vodovodního řadu;
► rozšíření veřejného osvětlení
v celé délce Klenovské ulice;
Klenovská ulice
► vybudování nového parkoviště a nového vchodu a vjezdu v areálu mateřské školy;
► prodloužení plynovodu, na který se vlastními přípojkami mohou připojit
vlastníci řadovek v horní části Klenovské ulice, kteří o připojení projevili zájem.
Vlastní oprava komunikace a chodníků byla z velké části financována z prostředků 13. výzvy Regionálního operačního programu. Dotace činila
5.726.826,- Kč. Město neslo náklady na spoluúčast k dotaci ve výši 1.035.000,Kč. Uvedené související práce přišly celkem na 2.259.000,-, částkou 500.000,Kč přispěl Plzeňský kraj, který
se dotací podílel na nákladech
na opravu kanalizace.

Kaplička ve Spůli

Z ostatních záměrů se kromě
akcí, na které se díky neúspěšným nebo stále nerozhodnutým
žádostem o dotaci nepodařilo
zajistit finanční prostředky, povedlo dokončit vše, co zastupi-

telstvo města na rok 2012 schválilo.
Z hlavních prací, které byly v roce 2012 provedeny, uvádíme:
► vyčištění a úprava odvodňovacích stok nad Lány a nad sídlištěm - tyto práce
by měly přispět k ochraně proti vodě,

► stavební úpravy obřadní síně na hřbitově,
► opravy na kanalizační a vodovodní sítí, především opravy čerpadel a
vodovodních šoupat,
► stavební úpravy chodby a kanceláří v budově městského úřadu,
► odvodnění budovy zdravotního střediska,
► stavební úpravy kapliček v obcích Spůle a Vacovy,
► dokončení revitalizace zeleně v obci Dubová Lhota,
► vybudování nového sportoviště - pískového kurtu v obci Spůle.
Rozpočet města byl v roce 2012 významně posílen získanými dotacemi. Tady je
jejich přehled:
Plzeňský kraj přispěl částkou 500.000,- Kč na opravu kanalizace v Klenovské ulici a částkou 220.000,- Kč na opravu kapličky ve Spůli.
Z regionálního operačního programu získalo město již zmíněnou dotaci
5.726.826,- Kč na rekonstrukci Klenovské ulice.
Od Ministerstva kultury jsme získali dotace ve výši 10.000,- Kč na provoz
městské knihovny.
Kromě investic a oprav byl samozřejmě zabezpečen běžný chod města i jeho příspěvkových organizací (základní a mateřské školy).
Dále město jako každý rok finančně podpořilo sportovní a kulturní zájmové organizace, které působí ve správním obvodu města. Sportovní i kulturní dění bylo
v uplynulém roce v Janovicích nad Úhlavou velmi bohaté. Sportovci
z Fotbalového klubu, Nohejbalového klubu, TJ Sokol, oddílu JI-JITSU a klubu
stolního tenisu reprezentovali město od okresu až po celorepublikové soutěže.
Velké poděkování patří také janovickým ochotníkům, o jejichž představení je stále větší zájem. Samozřejmě nelze zapomenout na hasiče, myslivce, zahrádkáře
nebo skauty, kteří odvádějí ve svých oborech spoustu potřebné práce.
Samo město pak připravilo v průběhu roku pro občany množství zajímavých kulturních a společenských akcí. Za to patří dík především městské knihovně.
Velmi dobrou zprávou pro město je pokračující nárůst počtu obyvatel a zvyšující
se počet rodin s malými dětmi, díky kterým je zcela naplněná mateřská škola a
tudíž je předpoklad, že v následujících letech bude dostatek dětí i v základní škole.
A co dodat závěrem?
Jsem přesvědčen, že rok 2012 byl pro naše město a jeho obce úspěšný nejen proto,
že neskončil (jak bylo předpovídáno) 21. prosince, ale i proto, že se zase podařilo
udělat něco pro zlepšení vzhledu, fungování a spokojenější život občanů. Jsem si
samozřejmě vědom, že zdaleka nemáme „hotovo“ a že je potřeba pokračovat.
Snad se bude dařit i v roce 2013!
Mgr. Michal Linhart, starosta

VÝSLEDKY PREZIDENTSKÝCH VOLEB V JANOVICÍCH NAD ÚHLAVOU
V lednu letošního roku proběhly první přímé volby prezidenta České republiky. V tomto přehledu vám přinášíme
informaci, jak se volilo ve volebních okrscích, které patří do Janovic nad Úhlavou.
1. kolo

PŘÁNÍ
Za Město Janovice nad Úhlavou

přejeme
všem občanům
VESELÉ VELIKONOCE!

Okrsek č. 1 - Janovice nad Úhlavou

Okrsek č. 2 - spádové obce

Účast: 60,45%, odevzdáno 776 platných hlasů

Účast: 64,10%, odevzdáno 315 platných hlasů

1. Ing. Miloš Zeman
2. Ing. Jan Fischer, CSc.
3. Jiří Dienstbier
4. Karel Schwarzenberg
5. Prof. JUDr. Vladimír Franz
6. Ing. Jana Bobošíková
MUDr. Přemysl Sobotka
8. MUDr. Zuzana Roithová, MBA
9. Taťana Fischerová

1. Ing. Miloš Zeman
2. Ing. Jan Fischer, CSc.
3. Jiří Dienstbier
4. Karel Schwarzenberg
5. Prof. JUDr. Vladimír Franz
6. Taťana Fischerová
7. MUDr. Zuzana Roithová, MBA
8. MUDr. Přemysl Sobotka
9. Ing. Jana Bobošíková

196 hlasů, 25,25%
156 hlasů, 20,10%
125 hlasů, 16,10%
119 hlasů, 15,33%
75 hlasů, 9,66%
29 hlasů, 3,73%
29 hlasů, 3,73%
26 hlasů, 3,35%
21 hlasů, 2,70%

78 hlasů, 24,76%
74 hlasů, 23,49%
71 hlasů, 22,53%
44 hlasů, 13,96%
17 hlasů, 5,39%
10 hlasů, 3,17%
9 hlasů, 2,85%
7 hlasů, 2,22%
5 hlasů, 1,58%

2. kolo
Okrsek č. 1 - Janovice nad Úhlavou

Okrsek č. 2 - spádové obce

Účast: 53,58%, odevzdáno 687 platných hlasů

Účast: 59,80%, odevzdáno 291 platných hlasů

1. Ing. Miloš Zeman
2. Karel Schwarzenberg

1. Ing. Miloš Zeman
2. Karel Schwarzenberg

399 hlasů, 58,07%
288 hlasů, 41,92%

183 hlasů, 62,88%
108 hlasů, 37,11%

INFORMACE
Možná jste postřehli, že v Klenovské ulici došlo k vykácení
téměř všech stromů. Důvodem
bylo, že stromy byly nevyhovující, některé i nebezpečné pro
okolní domy.
V letošním roce
proběhne náhradní
výsadba.

PŘÍSPĚVEK PREVENTISTY SDH
Elektrospotřebiče – častý zdroj požárů.
Bez elektrospotřebičů si již nedokážeme život představit. Jakýkoliv elektrický spotřebič připojený na rozvod elektrické energie však může způsobit devastující požár, a to
i ten, který s námi „žije“ již spoustu let. Požár již měl na svědomí nejeden televizor, audio souprava, pračka, lednička, lampička, žehlička, rychlovarná konvice, počítač,
kulma, fén … Požár může způsobit i vadné elektrické vedení nebo nesprávné zapojení elektrických zásuvek.
Jak bezpečně používat elektrické přístroje.
Elektrické přístroje kupujte pouze u odborných prodejců a vyhněte se zboží pochybného původu bez záručního listu a označení „CE“.
Je nezbytné si pečlivě přečíst návod k obsluze každého elektrospotřebiče. Při prvním spuštění i následném užívání přístroje vždy postupuje přesně podle tohoto návodu.
Používejte pouze nepoškozené spotřebiče a pouze k těm účelům, pro které jsou tyto spotřebiče určeny a způsobem uvedeným v jejich návodu.
Používejte pouze nepoškozené spotřebiče a pouze k těm účelům, pro které jsou tyto určeny a způsobem uvedeným v jejich návodu.
Nepřetěžujte elektrické zásuvky nezapojujte do prodlužovacích elektrických kabelů další prodlužovačky. Mnoho zapojených přístrojů může zásuvku přetížit.
Elektrické tepelné spotřebiče nenechávejte při provozu bez dohledu. To platí zvláště pro vařiče, trouby, konvice, žehličky, tavné pistole, kulmy apod…
Elektrické spotřebiče by neměli přijít do styku s vlhkostí a vodou. Nebezpečí požáru znamenají i silně zaprášené přístroje, proto pravidelně čistěte.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Přejeme hodně zdraví a štěstí všem ,,novým občánkům“ našeho města.
Vladimír ZAJFERT
narodil se v listopadu
Zdeňka REINDLOVÁ
narodila se v prosinci
Vít ŠEJBA
narodil se v prosinci
Jan ZEMAN
narodil se v lednu
Zuzana HRABCOVÁ
narodila se v lednu
David LERACH
narodil se v lednu
Patrik KRECH
narodil se v lednu
Samuel SIEGL
narodil se v lednu
Jakub KROUPAR
narodil se v lednu
Hodně štěstí, radosti a především zdraví přejeme všem občanům,
kteří v měsíci lednu a únoru oslavili významné životní výročí.
Božena JOACHIMSTHALEROVÁ, Spůle
99 let
Alois SEIDL, Janovice
93 let
Květuše CIHLÁŘOVÁ, Janovice
80 let
Stanislav VÁCA, Spůle
80 let
Matylda VÁCOVÁ, Spůle
80 let
Vladimír FIALA, Janovice
80 let
Václav JOACHIMSTHALER, Janovice
80 let
Liliana SVOBODOVÁ, Janovice
80 let
Oldřich ŠVAŘÍČEK, Janovice
75 let
Emil TAICHMAN, Veselí
70 let
Anna CZANNEROVÁ, Janovice
70 let

Při používání přístroje průběžně kontrolujte jeho stav, například, jestli není
prodřený elektrický kabel, dobře se chladí a nepřepalují se součástky apod…
Pokud to vyžaduje návod k přístroji, provádějte u něj pravidelné servisní
prohlídky, kdy Vám odborník zaručí správné a bezpečné fungování přístroje na
další období.
Při bouřce a dlouhodobé nepřítomnosti v bytě odpojte spotřebiče nejen
vypínačem, ale i vytažením přívodní šňůry ze zásuvky.
Mimořádné i běžné opravy a údržbu poškozené elektroinstalace a
elektrospotřebičů svěřte jen odborné servisní firmě.
Zabezpečte spotřebiče a elektroinstalace před lidmi se sníženou schopností
rozeznat nebezpečí (dětmi apod.), například zaslepením zásuvek či uzamčením
vypínačů.
Připravujete-li potraviny v troubě nebo na vařiči, věnujte pečení trvalou
pozornost. Nepoužívejte alkohol, nesedejte do křesla a nesledujte televizi,
neulehejte na pohovku.
Teplo z tepelného spotřebiče musí sálat do volného prostoru. Nedopusťte
možnost změny původní polohy například neopatrnou chůzí či hrou domácích
zvířat.Ve směru sálání tepelných spotřebičů nesmí být žádný hořlavý materiál,
který by se mohl ohřát na víc jak 80°C, Opouštíte-li byt, tyto spotřebiče vždy
vypněte.
Žárovka lampičky se nesmí dostat do styku s hořlavou látkou. Hořlavý
materiál, který není v dostatečné vzdálenosti, může žárovka zapálit.
Svítidlo s nekrytou žárovkou nesmí být nad hořlavým materiálem. V případě
prasknutí baňky žárovky může žhavé vlákno žárovky snadno vznětlivý hořlavý
materiál zapálit.
Začíná-li zářivka problikávat, zářivku neprodleně vyměňte. Příčinou může být
vadný kondenzátor, který může začít hořet a zapálit světelné těleso.
Pokud používáte zásuvku pro více spotřebičů, dbejte na přehlednost, aby se
nestalo, že omylem do zásuvky zapnete jiný spotřebič, než, který „hlídáte“.
Nezakrývejte větrací otvory TV, radií a podobných spotřebičů různými
dekorativními látkami, ubrusy apod., aby nedošlo k přehřátí a následně k požáru.
Opouštíte-li na delší dobu byt, snažte se všechny spotřebiče vypnout, nejlépe
hlavním vypínačem. Nemáte-li po opuštění bytu úplnou jistotu, vždy je lepší se
vrátit.
Příspěvek připravil Petr Nový, preventista SDH

ZÁPISY DO ZŠ A MŠ
Ve středu 13.2.2013 proběhl v Masarykově základní
škole zápis dětí do prvních tříd. Zapsáno bylo celkem
44 dětí. Ve školním roce 2013/2014 budou otevřeny
dvě první třídy.
Zápis do Mateřské školy Janovice nad Úhlavou pro
následující školní rok se koná ve čtvrtek 14. března
2013 v době 10.00 - 11.30 hod. a 14.30 - 17.00 hod.

HLEDÁ SE SPRÁVCE

OZNÁMENÍ
MUDr. Rudolf Vlček oznamuje, že od 1. února 2013 došlo ke změně ordinačních hodin:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.00 - 12.30 hod.
8.30 - 13.00 hod.
7.00 - 12.30 hod.
8.30 - 13.00 hod.
7.00 - 12.00 hod.

13.00 - 16.30 hod.

16.30 - 18.00 (jen pro objednané)

MLADÍ HASIČI REPREZENTUJÍ

Nohejbalový klub Janovice nad Úhlavou

hledá
Kolektivy Mladých hasičů
z Janovic nad Úhlavou
se zúčastnili 16. zimního srazu mládeže
v Sušici – 16. února 2013.

správce na kurty u koupaliště.
Zájemci se mohou přihlásit
na telefonu 602 140 597.

V kategorii mladších se umístili na 5. a 17. místě
z 22 kolektivů.
V kategorii starších se umístili na 16. místě
ze 49 kolektivů.

Děkujeme jim touto cestou za reprezentaci
Sboru dobrovolných hasičů a Města Janovice.

ODPOVÍDÁME

BYT NA PRODEJ

Na základě četných dotazů odpovídáme.
PROČ BYLA V LOŇSKÉM ROCE PORAŽENA LÍPA NA NÁMĚSTÍ
V JANOVICÍCH NAD ÚHLAVOU?
TADY JE ODPOVĚĎ!
Nově vysazená lípa již roste.

Město Janovice nad Úhlavou
nabízí k prodeji

byt 2+1 čp. 288/3.
Veškeré informace získáte výhradně
v realitní kanceláři
MÜLLER - REALITY IMMOBILIEN, s.r.o.,
Náměstí Míru 154, 339 01 Klatovy.

„TVOŘÍ CELÁ RODINA“

„POVÍDÁNÍ O HOUBÁCH“

od pátku 1. března do neděle 3. března

(LÉČIVÁ HLÍVA)

pořádáno v rámci celostátní akce „Březen - měsíc čtenářů“

beseda s Ing. Jurajem Macúchem

v tělocvičně města

středa 6. března od 17.00 hodin

Pátek 12.00 - 18.00 hodin
Sobota 10.00 - 18.00 hodin
Neděle 10.00 - 17.00 hodin
Knihovnické tvoření: patschwork bez jehly - vajíčko, věneček, velikonoční veršování,
záložka do knihy - smalt, velikonoční zápich - mramorování.
Tvoření s Natálií Vítovcovou a hosty: vinuté perle, zdobení vajíček, jarní dekorace,
drobnosti z korálků, malování na trička, malování perníčků …..
Celý den zajištěno občerstvení s možností oběda. Vstupné: dospělí 20,- Kč, děti 10,-Kč.
Pořadatel:
Městská knihovna Janovice nad Úhlavou ve spolupráci s Natálií Vítovcovou.

v zasedacím sále městského úřadu
Dozvíte se, jak houby působí na naše zdraví, jak pěstovat a zpracovat hlívu
doma. Beseda bude spojena s ochutnávkou - vaříme s hlívou.
Možnost objednání substrátu.
Pořadatel:
ZO ČSZ Janovice nad Úhlavou
ve spolupráci
s Městem Janovice nad Úhlavou.

„VESELÉ VELIKONOCE“

„NÁVRAT ČERNÝCH BARONŮ
DO JANOVIC NAD ÚHLAVOU
POUŤ
ANEB NEPRAKTA JAK HO ZNÁTE A NEZNÁTE“

výstava velikonočních perníčků
a kraslic Radky
Grösslové
DĚTSKÝ
DEN
a dřevěných dekorací Ivoše Zeleného

od středy 6. března do pátku 29. března

výstava prací Jiřího Wintera - Neprakty

v městské knihovně

od pátku 8. března do pátku 29. března

Pořadatel: Městská knihovna Janovice nad Úhlavou.

v městské knihovně
Vernisáž výstavy s koncertním vystoupením
Vladimíra Veita proběhne
v sobotu 9. března v 16.00 hodin
v městské knihovně
Pořadatel: Městská knihovna Janovice nad Úhlavou.

„SLANÉ MINICHUŤOVKY“

„VÝTVARNÍČEK SPECIÁL“

kurz pečení a zdobení

(MOTÝLEK Z PEDIGU)

úterý 12. března od 18.00 hodin

akce pro děti a rodiče

v městské knihovně

čtvrtek 21. března od 16.00 hodin

Naučíte se různé druhy zdobení minichuťovek, postup výroby pomazánek a náplní, pečení košíčků … Vše bude možné
prakticky vyzkoušet a ochutnat.

v městské knihovně
Lektorka: Natálie Vítovcová.
Kurzovné: 25,- Kč za 1 kus materiálu.

Lektorka: Zuzana Trefancová.
Kurzovné: 80,- Kč.

Pořadatel:
Městská knihovna Janovice nad Úhlavou.

Pořadatel:
Městská knihovna Janovice nad Úhlavou.

„ZDOBENÍ VELIKONOČNÍHO STROMU“

„ODPOLEDNE PLNÉ HER“

zdobení lípy řetězem z kraslic

akce pro všechny, kteří si rádi hrají

pátek 22. března od 16.00 hodin

sobota 23. března od 14.00 do 18.00 hodin

u lípy mezi SPAREM a Českou poštou

v městské knihovně

Řetězy se budou navlékat v městské knihovně v
průběhu celého dne. Prosíme všechny, kteří chtějí
tuto akci podpořit, aby vyfukovali vajíčka a během března je nosili do městské knihovny. Vajíčka mohou být čistá nebo vyzdobená jakoukoli
technikou.
Pořadatel:
Město Janovice nad Úhlavou.

„VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Pod vedením skautů si můžete zahrát známé i méně známé deskové hry. Budou
připraveny hry pro děti od 2. třídy ZŠ i pro dospělé.
Občerstvení zajištěno.
Pořadatel:
Skautský oddíl Radost
Janovice nad Úhlavou
ve spolupráci
s Městskou knihovnou
Janovice nad Úhlavou.

SKŘÍTKA BODYSBÍRKA“

„ZDOBENÍ KRASLIC ROZFOUKÁVANÝM
VOSKEM“

soutěž pro čtenáře do 15ti let

ART STUDIO pro zájemce o velikonoční tvoření

od pondělí 4. března do pondělí 29. dubna

úterý 26. března od 18.00 hodin

Soutěžit mohou jednotlivci i třídní kolektivy.
Bližší informace o podmínkách soutěže získáte v městské knihovně.

v městské knihovně
Budete potřebovat vyfouknutá bílá vajíčka.
Počet míst v kurzu je omezen, je potřeba se předem přihlásit v městské knihovně.
Lektorka: Radka Grösslová.

Pořadatel:
Městská knihovna Janovice nad Úhlavou.

Kurzovné: 50,- Kč.
Pořadatel:
Městská knihovna Janovice nad Úhlavou.

