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Veřejné zasedání zastupitelstva města proběhlo v pondělí 24. června. Celé znění usnesení je zveřejněno na www.janovice.cz.
Zde uvádíme to hlavní, co bylo projednáno a schváleno:
Zastupitelstvo schválilo Ing. Martinu Rabíkovi prodej dvou pozemků v obci Plešiny.
Na předchozím veřejném zasedání v dubnu projednávalo zastupitelstvo možnost vyhlášení záměru prodeje zemědělských
pozemků v obci Rohozno. Po důkladném přezkoumání a zvážení všech okolností rozhodlo zastupitelstvo, že původně zamýšlený záměr prodeje vyhlašován nebude a zemědělské pozemky zůstanou v majetku města.
Vzhledem k tomu, že nebyl nalezen vlastník vodního díla - jezu na říčním toku Jelenka, proběhlo řízení podle občanského
zákoníku a poté zastupitelstvo rozhodlo, že vodní dílo převezme do majetku města.
Zastupitelstvo schválilo 2 podnájemní smlouvy v Rozvojové zóně - podnájemci jsou klatovské firmy Dragon Press s.r.o. a

NEL s.r.o.
Zastupitelstvo rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytu čp. 284/4 v Janovicích nad Úhlavou.
Zastupitelstvo města projednalo zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Účelového sdružení obcí pro sk upinový vodovod a
Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2012 (v těchto sdruženích je město členem). Dále pak projednalo závěrečný účet města, účetní závěrku města a
zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012. Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny
chyby a nedostatky, zastupitelstvo města vzalo bez výhrad na vědomí celoroční hospodaření a zprávu obou sdružení i města.
Zastupitelstvo schválilo podání projektové žádosti o státní dotaci na stavební úpravy ulic Klatovská a V Bráně (od JZD k autobusovému nádraží) do 26.
výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Pokud by město dotaci získalo, došlo by k realizaci akce v příštím roce.
Zastupitelstvo rozhodlo, že město odstoupí od kupní smlouvy, kterou v roce v lednu 2009 uzavřelo se společností MADNAT s.r.o. Touto kupní smlouvou
město prodalo společnosti nezkolaudovanou tělocvičnu (bývalou kotelnu) v Rozvojové zóně. V kupní smlouvě byl mimo jiné forDalší veřejné zasedání:
mulován i závazek společnosti MADNAT, že do 42 měsíců od podpisu smlouvy provede potřebné práce podle stavebního povolepondělí 2. září 2013
ní a koupenou stavbu zkolauduje. Tento závazek nebyl splněn a společnost MADNAT s.r.o. se s městem nedohodla na podmínkách, za kterých by mohl být stanovený termín prodloužen. Proto zastupitelstvo rozhodlo, že město se společností MADNAT s.r.o .
dále jednat nebude a od kupní smlouvy odstoupí.

PODĚKOVÁNÍ
I přesto, že letošní červnové povodně nezpůsobily v Janovicích nad Úhlavou ani v okolních obcích žádné závažné škody, dovolte, abych poděkoval janovickým hasičům, kteří byli 2 noci po
sobě v pohotovosti a trávili je tam, kde bylo třeba pomoci.
Toto poděkování tlumočím zejména od paní Evy Fišerové z Janovic nad Úhlavou, u které hasiči zasahovali a pomáhali v noci z 2.
na 3. června.
Stejné poděkování patří i hasičům ze Spůle, kteří byli také v pohotovosti.
Další poděkování patří všem, kteří se podíleli na
organizaci akcí v rámci letošní pouti.
Poděkování patří především:
► Městské knihovně Janovice nad Úhlavou
► SDH Janovice nad Úhlavou
► Mysliveckému sdružení „Liška“Janovice nad Úhlavou
► FK Dukla Janovice nad Úhlavou
DĚKUJEME!!!

Mgr. Michal Linhart, starosta

OMEZENÍ PROVOZU MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Na letošní rok je v rozpočtu města naplánována
další část stavebních úprav
v budově Městského úřadu Janovice nad Úhlavou.

Od 1. července bude uzavřena kancelář č. 1 v přízemí.
Veškerý provoz této kanceláře (matrika, evidence obyvatel a pokladna) bude přesunut do 1. patra.
Stavební úpravy budou probíhat minimálně
do konce července.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

OZNÁMENÍ O DOVOLENÉ
MUDr. Rudolf Vlček, praktický lékař, oznamuje, že ordinace bude uzavřena:

►od pondělí 8. července do pátku 12. července◄
►od pondělí 22. července do pátku 26. července◄
►od pondělí 12. srpna do pátku 23. srpna◄

Lékárna Janovice nad Úhlavou oznamuje, že bude uzavřena:

►od pondělí 8. července do soboty 13. července◄
►od pondělí 12. srpna do soboty 17. srpna◄

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Městská knihovna Janovice nad Úhlavou oznamuje čtenářům,
že bude uzavřena:
►od 20. června do 7. července◄
►od 29. července do 25. srpna◄

Krásné prožití letošního léta,
mnoho zážitků všem,
kteří se chystají na dovolenou,
a dětem pohodové prázdniny!

CO DÁL S JANOVICKÝM KOUPALIŠTĚM?
Využíváme Janovický zpravodaj k několika informacím o janovickém koupališti. Mnozí z vás jistě zaregistrovali, že koupaliště není v dobrém technickém
stavu. Protože rekonstrukce (myšlena kompletní rekonstrukce celého areálu) by byla finančně velmi náročná (náklady jsou odhad ovány minimálně na 10 - 15
mil. korun, a tím by samozřejmě výrazně narostly i provozní náklady), bylo rozhodnuto provozovat koupaliště jako tzv. „veřejn é koupaliště ve volné přírodě“. To znamená, že velký bazén je napouštěn vodou z vodního toku, která je pravidelně chemicky ošetřována. Dětský bazén je p ak napouštěn vodou z vodovodního řadu. Náklady na provoz takového koupaliště ve volné přírodě jsou tedy s napouštěním a vypouštěním vody, sekáním tráv y a stavebními úpravami
před zahájením provozu. Takové náklady nejsou zanedbatelné, ale jsou pro rozpočet města únosné.
Problém však je to, komu pak takové koupaliště slouží. Ti, kteří v posledních letech koupaliště navštěvovali, si jistě povšim li četných skupin návštěvníků z
ubytovny provozované společností MADNAT, kteří se rozhodně nechovají tak, jak by se slušný člověk měl chovat na veřejném koup ališti. Výsledkem pak
je, že koupaliště odmítají navštěvovat ti, kteří se chtějí koupat v plavkách, nikoli v oblečení, chtějí mít v dětském bazénu své děti, nikoli sledovat, jak zde
myjí své tělo i dospělí.
Především z těchto důvodů zvažovalo zastupitelstvo města několikrát, jak a zda vůbec dále provozovat koupaliště. Nakonec bylo rozhodnuto, že „veřejné
koupaliště ve volné přírodě“ bude otevřeno i letošní léto a výše popsaný problém s nepřizpůsobivými návštěvníky se pokusíme o mezit vybíráním vstupného
do areálu. Doufejme, že slušným lidem nebude zatěžko zaplatit vstupné 20,- - 25,- korun a doufejme, že těm, o kterých je řeč, to zatěžko bude (doufejme, že
investují raději do jiných radostí než do pobytu na koupališti). Zkrátka - aspoň něco zkusíme.
Podmínkou navrženého provozu je sehnat osobu - brigádníka, která by v provozní době vybírala stanovené vstupné a kontrolovala pořádek na koupališti.

Z výše uvedených důvodů Město Janovice nad Úhlavou nabízí brigádu na koupališti
► vybírání vstupného,
► kontrola dodržování pořáku a provozního řádu.
Pokud by se našel zájemce, prosíme, aby se co nejdříve přihlásil u Městského úřadu Janovice nad Úhlavou (osobně v kanceláři
č. 7 nebo telefonicky na čísle 376392295). Jedinou podmínkou je, aby zájemce měl trvalý pobyt v Janovicích nad Úhlavou.

CO PLÁNUJEME V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ
ÚPRAVY ČÁSTI HRADČANSKÉ ULICE
16. července budou zahájeny úpravy místní komunikace, která je spojnicí mezi Klenovskou a Hradčanskou ulicí (viz plánek). Vyznačené úseky budou zpevněny a přikryty asfaltovým povrchem. Asfaltová komunikace bude lemována obrubníky.
Práce budou trvat 3 - 4 týdny. Po dobu provádění prací žádáme obyvatele této
oblasti, aby si zajistili náhradní místa na parkování vozidel, protože možnost
vjezdu bude značně omezena. Děkujeme za pochopení!
Na těchto místech budou prováděny úpravy.

V rámci zlepšení čistoty a pořádku budou v nejbližší
době na některé odpadkové koše ve městě umístěny
držáky se sáčky na psí exkrementy.
Prosíme všechny vlastníky psů, aby je při venčení využili. Zároveň žádáme, aby sáčky byly používány výhradně k tomu, k čemu jsou určeny.
ÚSPĚŠNÝ PROJEKT - ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Město Janovice nad Úhlavou bylo úspěšné se žádostí u Operačního programu životní prostředí a získalo státní dotaci na
akci „Zateplení mateřské školy“.
Tato stavební akce bude zahrnovat vybourání a výměnu všech
oken v obou pavilonech a ve spojovací chodbě, zateplení stropů a
fasády. Úpravy by měly vést k úsporám nákladů na vytápění a
rozhodně by měly zlepšit celkový vzhled objektu. Jediná část musela být z projektu vyřazena - hospodářský pavilon mateřské školy. S hospodářským pavilonem by projekt
dotačnímu titulu nevyhovoval.

mělo.

V současné době probíhá výběrové řízení na
dodavatele stavby. Pokud proběhne vše bez
jakýchkoli problémů, měly by stavební práce
začít v polovině července. Minimálně do
konce srpna, tedy po dobu výměny oken,
bude provoz mateřské školy výrazně omezen. Po výměně oken bude probíhat zateplování, které by již provoz tolik omezovat ne-

Rodiče dětí budou o všech omezeních a úpravách informováni.
Všem, kterých se budou omezení týkat, děkujeme jménem zřizovatele mateřské školy za pochopení.

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU
Vy, kteří jezdíte autem, jste si určitě všimli dvou měřičů rychlosti u vjezdu do Janovic ve směru od Nýrska a
od Klatov. Doufáme, že tyto měřiče společně s výstražným světelným panelem u školy přispějí k větší bezpečnosti provozu ve městě.

DALŠÍ OPRAVENÁ KAPLIČKA
Na jaře letošního roku se podařilo opravit další kapličku - tato zdobí
náves v Petrovicích nad Úhlavou.
A

Vandalům už nestačí ničit odpadkové koše, už jim vadí i stromy v parku!!!
Co dodat - (s prominutím) hovado zůstane hovadem!!!

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Přejeme hodně zdraví a štěstí všem ,,novým občánkům“ našeho města.
Anežka HARANTOVÁ
narodila se v březnu
Matyáš KRAFT
narodil se v dubnu
Lenka KOROUSOVÁ
narodila se v dubnu
Sofie Soňa LANGOVÁ
narodila se v květnu

na podzim přijde na řadu kaplička v Rohozně.

Hodně štěstí, radosti a především zdraví přejeme všem občanům,
kteří v měsíci květnu a červnu oslavili významné životní výročí.
Růžena KALIVODOVÁ, Janovice
95 let
Václav JANDA, Janovice
80 let
Václav MALÍK, Janovice
75 let
Jiřina FLOSMANOVÁ, Janovice
75 let
Květoslava BAIERLOVÁ, Janovice
70 let
Marie MAŠTALÍŘOVÁ, Hvízdalka
70 let
Václav JOACHIMSTHALER, Spůle
70 let
Antonín BASTL, Plešiny
70 let

EUROREBUS - JUNIOR
Eurorebus je vědomostní soutěž pro ZŠ a SŠ. V letošním roce již běží 18. ročník. V loňském roce přibyla ještě kategorie pro žáky 1. stupně JUNIOR. Zcela náhodně jsme se zapojili až ve třetím kole a ruka štěstěny nás dovedla až do celorepublikového kola, které se konalo v Praze
v hotelu Hvězda 12. června 2012 za přítomnosti známých moderátorů a vzácných hostů. Tři žáci, zástupci 3. - 5.tříd, měli mnoho krásných dojmů, zážitků, o kterých pak vyprávěli svým spolužákům.
V letošním školním roce se celý první stupeň zapojil do 2. ročníku hned na začátku. Soutěž probíhala ve třech kolech. Každý roč ník musel splnit
v daném termínu soutěžní úkoly. Žáci 3.-5. tříd měli připravené otázky z historie, přírody i literatury formou
kvízu. Naši prvňáčci a druháčci mohli škole připsat body svými výkresy s danou tématikou, např. namalovat
dominantu našeho hlavního a krajského města, zážitky z prázdnin, loď Titanik, nejvyšší horu v ČR či scénu
z oblíbené pohádky. Všech úkolů se žáci zhostili na výtečnou.
Postoupili jsme opět do krajského kola., které se konalo 13. dubna 2013 v Západočeské univerzitě v Plzni.
Zástupci ročníků: III. roč. - Nikol Petrmichlová, IV. roč. - Jan Rejthar, V. roč.- Natálie Dvořáková.
Společně s vrstevníky dalších šesti škol řešili kvíz velmi svědomitě. Některé otázky byly snadné, u některých se těžko rozhodovali. Přesto prokázali, že jejich vědomosti jsou na velmi dobré úrovni. Obsadili 4. místo a hlavně získali nové zkušenosti, které je posunou vpřed. Takže s chutí budeme pokračovat v příštím
školním roce.

BAVORSKÝ LES - STEZKA V KORUNÁCH STROMŮ
V rámci projektu „Přeshraniční spolupráce mezi ČR a svobodným státem Bavorsko“, který připravil ředitel Masarykovy ZŠ v Janovicích nad Úhlavou Zdeněk Šproch, se 5. června uskutečnil výlet do Národního parku Bavorský les. Sešli jsme se tam s našimi kamarády z družební školy Arrach - Haibühlu a společně strávili příjemný den v nádherné přírodě. Prošli jsme nejdelší stezku v korunách stromů ve výši až 25
metrů nad zemí. Na konci 780 metrů dlouhé dřevěné visuté stezky jsme stoupali na 44 metrů vysokou vyhlídku, zvanou bavorská Eiffelovka. Nedaleko věže se nachází muzeum Bavorského lesa s množstvím
exponátů a multimediálních programů. Poté jsme se vydali na zhruba 12kilometrový okruh lesem, kde se
nachází řada velkých výběhů a voliér se zvěří a ptáky. Zcela volně se tu popásají zubři, jeleni, pobíhají
divoká prasata, ale vše je kvůli bezpečnosti zvěře i návštěvníků odděleno síťovým plotem. Silným zážitkem je setkání s rysem, smečkou vlků, medvědy. Je možné shlédnout tetřeva, tetřívka i jejich družky, dříve hojné ptáky šumavských lesů. Jsme rádi, že se i počasí umoudřilo a po týdenním lijáku se na nás po celý den usmívalo sluní čko. Výlet se vydařil a my se
těšíme na další setkání s našimi německými kamarády.
žáci IV.A, IV.B, V.A

DĚTSKÝ DEN

POUŤ
„MYSLIVCI
VYSTAVUJÍ“

Myslivecké sdružení „Liška“ v Janovicích nad Úhlavou bylo založeno dne 2. května 1946 šesti myslivci. Naší činností je péče, c hov a lov zvěře, stavby a údržba mysliveckých zařízení, snaha o ochranu životního prostředí a ochrana přírody. Nezanedbatelnou je také střelecká činnost na asfalto vé terče, a to jak výcviková střelba, tak závodní. V současné době máme 23 členů a hospodaříme na téměř 2.000 ha polí a lesů.
Poprvé za dobu trvání činnosti máme možnost uvést výstavu trofejí v našem městě - v Janovicích nad Úhlavou. Jedná se o výstavu trofejí: paroží jelenů, daňků, srnců,
toulců, muflonů, zbraní černé zvěře (divokých prasat) ulovených v roce 2012 v rámci celého okresu Klatovy - mimo oblast NP Šumava.
Výstava se koná pod záštitou referátu životního prostředí městského úřadu Klatovy a Okresního mysliveckého spolku Klatovy.
Výstava se koná v prostorách tělocvičny za Městským úřadem Janovice nad Úhlavou. Výstava byla slavnostně zahájena v sobotu 22. června. Otevřena bude
denně od 10.00 do 18.00 hodin. Ukončení výstavy je 7.července 2013. Vstupné na výstavu je 50 ,-Kč pro dospělé, děti a mládež do 15 let mají vstup zdarma.
V rámci výstavy proběhne

v sobotu 6. července 2013 střelecký závod „O pohár starosty města Janovice nad Úhlavou“.
Závod bude probíhat na střelnici sdružení „Pod lány“. Zahájení v 9.00 hodin. Vstup volný. Tímto zveme k účasti všechny myslivce.
Za MS Liška Janovice nad Úhlavou Miroslav Martin

„BEZPLATNÉ POČÍTAČOVÉ KURZY PRO SENIORY“

Českobudějovická nezisková společnost Attavena, o.p.s. má v letos možnost již sedmým rokem pořádat počítačové kurzy pro seniory. Umožňuje jí
to Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových a její projekt Senioři komunikují a dále partner projektu Nadace České spo řitelny. Již
v minulých ročnících se ukázal význam těchto aktivit pro seniory. Pro mladou generaci je používání počítačů a moderních komunik ačních technologií
denním chlebem. Starší lidé se během svého života často neměli možnost s těmito technologiemi seznámit a ne všichni mají ve svém okolí někoho,
kdo by jim názorně a trpělivě vysvětlil, jak na to. O to se snaží právě tyto kurzy, během nichž se účastníci seznámí s použív áním počítače od úplných
základů jako je vypnutí, zapnutí a základní ovládání, až po základy psaní textu a práci s internetem. „Častou motivací účastníků našich kurzů je naučit se ovládat internet
a objevit tak nové a pohodlné možnosti komunikace s přáteli a rodinou“, říká koordinátorka projektu Veronika Attlová. Na konci kurzu získají účastníci osvědčení o jeho
úspěšném absolvování.
Kurzy v Janovicích nad Úhlavou se uskuteční v týdnu od 22. 7. do 26. 7. 2013. V tomto termínu bude výuka probíhat každý den, v prostorách janovické knihovny. Kurzy proběhnou dva. Dopolední kurz se uskuteční v čase 9.00 – 12.30 hodin a odpolední proběhne v čase 13.30 – 17.00 hodin. Celkový rozsah jednoho kurzu je 14 hodin a jeho kapacita je 10 – 12 účastníků. Šanci zúčastnit se této aktivity má tedy až 24 seniorů. Zájemci musí být ve věku starobního důchodu a zároveň začátečníci v práci s počítačem. Celý kurz je bezplatný.
Vzhledem k omezené kapacitě je nutné se do kurzu předem přihlásit. Zájemci se mohou přihlásit osobně přímo v Městské knihovně v Janovicích nad Úhlavou nebo telefonicky na čísle 376 392 559.

„HASIČSKÁ SOUTĚŽ“
Sbor dobrovolných hasičů v Janovicích nad Úhlavou
spolu se starostou města
srdečně zvou všechny hasiče a příznivce na soutěž

„PROMENÁDNÍ KONCERT“

Pošumavské hasičské ligy
„Putovní pohár starosty města Janovice nad Úhlavou“
(20. ročník)
sobota 13. července 2013 od 13.00 hodin
na hasičském cvičišti v Janovicích nad Úhlavou.
Občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.

neděle 25. srpna od 14.00 hodin
v městském parku u koupaliště.
Posezení a občerstvení zajištěno.

„VELKÁ NANUKOVÁ SHOW“
zábavný program pro děti

„PŘEDNÁŠKA“

neděle 1. září od 15.00 hodin

MUDr. Michala Janka.

Přijďte se rozloučit s prázdninami!

„Oči očima očního chirurga“

K programu také připojeny 3 atrakce pro děti:

středa 28. srpna od 17.00 hodin
v hasičské zbrojnici v Janovicích nad Úhlavou
Srdečně zvou pořadatelé.

na tréninkovém hříšti u koupaliště.

SUMO RING, MEGA BASKET
a pro nejmenší SKÁKACÍ HRAD.
Občerstvení zajištěno.

