Datum vydání: duben 2015

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
První veřejné zasedání zastupitelstva města v roce 2015 se konalo 23. února, další pak 27. dubna. Kompletní znění usnesení je
zveřejněno na www.janovice.cz. Zde uvádíme to hlavní, co bylo projednáno a schváleno na obou veřejných zasedáních:

Z obsahu Zpravodaje:
Zprávy z jednání zastupitelstva
Informace o projektech podpořených dotacemi
Společenská rubrika
Víte, že …
Nabídka zaměstnání
Příspěvek Masarykovy ZŠ
Oslavy 70. výročí osvobození
Květen v Janovicích nad Úhlavou - přehled

Na posledním veřejném zasedání v roce 2014 rozhodlo zastupitelstvo, že je v soudním sporu se společností MADNAT s.r.o.
ochotno vzít zpět odstoupení od kupní smlouvy i podanou žalobu, avšak pouze pod podmínkou, že spol. MADNAT s.r.o. splní
to, k čemu se zavázala v kupní smlouvě z roku 2009 - tedy dokončí stavební úpravy tělocvičny, kterou odkoupila, a zkolauduje ji. Spol. MADNAT s.r.o. zaslala k rozhodnutí zastupitelstva vyjádření, kde navrhla prodloužení termínu na dokončení stavebních úprav - s tím zastupitelstvo souhlasilo. Dále však požadovala snížení pokuty při nesplnění podmínek z navrhované
částky 1.251.388,- Kč nejdříve na 50.000,- Kč a následně pak na 500.000,-. Navíc měla další požadavky týkající se vybudování přípojek plynu a elektřiny. Tyto návrhy byly pro město nepřijatelné a zastupitelstvo proto na zasedání 27.4. potvrdilo, že
trvá na podmínkách ze zasedání 23.2. Soudní řízení bude pokračovat.
Zastupitelstvo zamítlo žádosti o prodeje nemovitostí, a to:
•

části pozemkové parcely v Rohozně - žádala Michaela Očenášová z Pocinovic;

•

budovy a pozemku v Rozvojové zóně - žádal Rostislav Dolanský;

•

části pozemkové parcely v Janovicích nad Úhlavou - žádali manželé Jarabicovi.

Zastupitelstvo rozhodlo prodat část pozemkové parcely na Hvízdalce. O koupi požádali Milada Spěváková a Antonín Spěvák, kteří předmětnou část parcely mají oplocenou a dlouhodobě ji užívají.
Zastupitelstvo souhlasilo se zřízením věcného břemene služebnosti za účelem umístění kabelového vedení k plánovanému rodinnému domu ve Vacovech a se zřízením
věcného břemene služebnosti uložení kabelového vedení do země ve Spůli - o zřízení věcných břemen žádá ČEZ.
Zastupitelstvo schválilo 5 podnájemních smluv v Rozvojové zóně. Podnájemci budou prostory užívat ke skladování materiálu, parkování vozidel a drobné výrobě. Novými podnájemci jsou PROSNER s.r.o., EKO MB s.r.o., ABSizol s.r.o., EPLcond a.s., p. Miloš Korbel a TATAMI s.r.o.
Zastupitelstvo města vydalo vzhledem k novelám zákonů novou Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Města Janovice nad Úhlavou (tzv. vyhlášku o odpadech). Tato vyhláška stanovuje,
jaké jsou složky komunálního odpadu a jak se ukládají. Celé znění vyhlášky je zveřejněno na www.janovice.cz nebo je k dispozici na Městském úřadě Janovice nad Úhlavou.
Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí daru ve prospěch spolku Ekoregion Úhlava, jehož je město členem.

Termín dalšího veřejného zasedání:
pondělí 22. června 2015

Podle nového nařízení vlády schválilo zastupitelstvo výši odměn pro neuvolněné členy.

Zastupitelstvo si vyhradilo pravomoc rozhodovat o souhlasu (či nesouhlasu), který bude od 1.5.2015 potřebovat každá osoba žádající o doplatek na bydlení v místních
ubytovnách.

INFORMACE O PROJEKTECH PODPOŘENÝCH DOTACEMI
„ZATEPLENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MĚSTSKÉHO ÚŘADU“

„REKONSTRUKCE HARANTOVY ULICE“

Jak jste jistě postřehli, byly zahájeny rozsáhlé stavební úpravy v budovách Masarykovy ZŠ. Jedná se o celkovou výměnu oken a zateplení. Společně se školou bude zateplena i budova městského úřadu.

Právě probíhá i další velká stavba letošního roku „Rekonstrukce Harantovy ulice“,
která potrvá do konce června. Od Náměstí až do prostoru před městským úřadem bude vybudována nová komunikace a nové chodníky. Generálním dodavatelem stavby
je firma Silnice Klatovy a.s., která vyhrála veřejnou zakázku, ale z kapacitních důvodů bude pro ně velkou část prací dělat spol. Lesní stavby s.r.o. Související práce
(opravy vodovodu a kanalizace) provádí VODOSPOL s.r.o.

Vzhledem k tomu, že na prováděné práce získalo město dotace z
programu OPŽP, bylo nutné podřídit se všem podmínkám poskytovatele dotace, zejména stanovenému termínu realizace. Protože
termín dokončení je stanoven na červenec, nebyla jiná možnost,
než provádět stavební práce v průběhu školního roku. Město jako
zřizovatel je si vědomo, že práce přinášejí problémy žákům i učitelům, ale jiná možnost bohužel neexistuje. Doufejme, že všichni složitou situaci zvládnou. Zřizovatel děkuje všem za pochopení a zejména děkuje řediteli
školy za vzornou spolupráci.

I v tomto případě děkujeme za pochopení všem obyvatelům Harantovy ulice a ulice
Starý dvůr, kteří mají velmi ztížené podmínky pro přístup ke svým nemovitostem.
Financování této akce je podpořeno dotací z programu ROP Jihozápad.

Dodavatelem stavby je firma MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o., která zvítězila
ve vyhlášené veřejné zakázce.

OPAKOVANÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ NA AKCI „REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO CENTRA JANOVICE NAD ÚHLAVOU“
O průběhu a problémech stavby „Rekonstrukce městského centra Janovice nad Úhlavou“ jsme vás naposled informovali v Janovickém zpravodaji v červenci
2014. Tehdy se stavba blížila ke svému dokončení a čekalo se na rozhodnutí o zrušení stavebního povolení, o kterém rozhodl na základě rozsudku Krajského
soudu v Plzni Krajský úřad Plzeňského kraje. Naštěstí se stavbu před nabytím platnosti toho rozhodnutí podařilo dokončit a zkolaudovat, takže nám v centru
nezůstalo staveniště.
V současné době probíhá opakované stavební řízení, které je v následujícím stavu - odbor dopravy Městského úřadu Klatovy vydal nové stavební povolení,
proti kterému se opět odvolal účastník řízení Jan Kobler. Jeho odvolání nyní řeší odvolací orgán - odbor dopravy Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Do doby vyřešení celého opakovaného stavebního řízení bohužel ROP Jihozápad neproplatí městu
poskytnutou dotaci. A bez cca 17 mil. Kč se opravdu špatně hospodaří.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Přejeme hodně zdraví a štěstí
všem ,,novým“ občánkům“ našeho města.
Veronika KOCIÁNOVÁ
Viktor KUBA
Veronika PACHMANOVÁ
Viktor BEDRNÍČEK
Tadeáš VLASÁK
Ema BOUDOVÁ
Elen HAIDINGEROVÁ

narodila se v lednu
narodil se v lednu
narodila se v lednu
narodil se v lednu
narodil se v únoru
narodila se v únoru
narodila se v únoru

VÍTE, ŽE ...
Víte, že bratři Josef a Jiří Podstatní se věnují
přestavbám motocyklů, se kterými získávají i
ceny na výstavách.
V letech 2011 a 2013 byl se svými přestavbami úspěšný Josef Podstatný a letos jeho bratr
Jiří, který na Bohemian Custom Bike Praha
získal 3. místo.
BLAHOPŘEJEME!

Hodně štěstí, radosti a především zdraví přejeme všem občanům, kteří
v měsíci lednu, únoru, březnu a dubnu oslavili významné životní výročí.
Božena JOACHIMSTHALEROVÁ, Spůle
Jaroslava MARTINCOVÁ, Janovice
Alois SEIDL, Janovice
Miroslav MARTIN, Janovice
Terezie FIALOVÁ, Janovice
Vlasta HELLEROVÁ, Janovice
Jiřina MISTRÍKOVÁ, Janovice
Ivo SVOBODA, Janovice
Danuška JIŘÍKOVÁ, Janovie
Regina KOLÁŘOVÁ, Janovice
Marie HLŮŽOVÁ, Veselí
Eliška STRAKOVÁ, Janovice
Jaroslava FIALOVÁ, Veselí
Josef BŘINČIL, Janovice
Karel KROUPAR, Janovice
Felix NOVÝ, Janovice
Anežka KROUPAROVÁ, Janovice
Jaroslava PÁLKOVÁ, Janovice
František BRAUNFUCHS, Spůle

101 let
95 let
95 let
90 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
70 let

ACTI PACK CZ, a.s. se zabývá výrobou vyfukovaných plastových obalových prostředků pro balení kosmetických, farmaceutických, potravinářských a jiných výrobků.
HLEDÁME NOVÉ POSILY DO MENŠÍ FIRMY RODINNÉHO TYPU.
OPERÁTORY DO VÝROBY, MECHANIKY – SEŘIZOVAČE,
SKLADNÍKY - MANIPULANTY
Těšíme se na Vás.
www.actipack.cz
tel.: +420 376 361 411
ROZVOJOVÁ ZÓNA 560,

Informace o zápisu do 1. třídy

340 21 JANOVICE NAD ÚHLAVOU

Zápis do 1. ročníku Masarykovy základní školy proběhl ve čtvrtek 12.2.2015.
Z 53 pozvaných se dostavilo 50 dětí (včetně 5 dětí po odkladu).
Ve školním roce 2015/2016 budou otevřeny 2 první třídy s naplněností cca 21-22
dětí.

PŘÍSPĚVKY MASARYKOVY ZŠ
42. ročník Memoriálu Josefa Kocíka ve sportovní gymnastice
Putovní pohár starosty města Janovice nad Úhlavou jsme tentokrát nevyhráli,
ale jen na rok jsme ho půjčili ZŠ Čapkova Klatovy.
Ve čtvrtek 19.března se v Klatovech konal již 42. ročník Memoriálu Josefa Kocíka
ve sportovní gymnastice. Ve spolupráci s AŠSK, se ZŠ Klatovy, Čapkova ul. a ZŠ
Tolstého Klatovy se nám podařilo zorganizovat již podruhé soutěž pro žactvo základních škol a pokračovat tak v tradici, která má své kořeny v našem městě. Letošního
ročníku se zúčastnilo 8 škol, závodilo se ve čtyřech kategoriích hochů i děvčat.
O umístění v Memoriálu rozhoduje účast žáků 1.-5.třídy ve všech kategoriích. Tuto
podmínku splňovaly pouze dvě školy.

Budoucí prvňáčky přivítali jejich starší spolužáci.

1. místo ZŠ Čapkova Klatovy
K 2. místu v soutěži družstev přispěli tito naši závodníci:
kat. hoši 1.- 3.tř. – 1.místo v soutěži družstev
Milan Kotlár

III.A

1. místo v soutěži jednotlivců

Vojtěch Toman

III.B

2. místo v soutěži jednotlivců

Matyáš Mühlbacher

II.B

Václav Šiška

II.B

David Černý

II.A

kat.hoši 4.- 5.tř. – 2. místo v soutěži družstev
Aleš Dolanský

V.A

Dominik Jansta

V.A

Matěj Toušek

IV.B

1. místo v soutěži jednotlivců

kat. dívky 1.- 3.tř. - 4. místo v silné konkurenci 8. družstev
Lea Veseláková

III.A

Julie Proftová

III.B

Nikola Turečková

II.B

Již čtvrtým rokem soutěží žáci 1. st. v celostátní soutěži EURORÉBUS –Junior.

Kateřina Pavlovičová

II.B

Během školního roku jsou vyhlašována tři témata pro malování a tři vědomostní testy pro
žáky 3.-5.tříd. Všechny práci byly vždy odeslány k posouzení. Jsem velmi ráda, že i letos
jsme dostali pozvánku k účasti na Krajském kole Soutěže škol, které proběhne v sobotu
25.4.2015 v prostorách Západočeské univerzity v Plzni. Školu reprezentují pouze 3 žáci,
každý zastupuje jiný školní ročník – 3. -5.

EURORÉBUS Junior – 4. ročník vědomostní soutěže

kat. dívky 4.- 5.tř. - 5. místo v silné konkurenci 8. družstev
Klára Řepišťáková

IV.B

Lenka Drudíková

IV.B

Andrea Keřlíková

IV.B

Andrea Fintová

IV.A

Letos budeme držet palce Dominiku Janstovi z V.A, Kryštofu Matějíčkovi ze IV.A a Lee
Veselákové ze III.B.

kat. dívky 6.– 7. tř. – 4. místo
Natálie Dvořáková

VII.A

Aneta Fintová

VII.A

Jaro se hlásí v plné síle, takže již chystáme další výlety pro turisty i cyklisty.

Julie Proftová

VI.B

1. květen - turistický výlet – hřebenovka – Pancíř – Můstek – Prenet – Zelená Lhota

Barbora Fialová

VI.B

8. květen – cyklovýlet na Koráb

POZNEJ SVŮJ KRAJ – čvrtý ročník pochodů i cyklovýletů žáků školy

kat. dívky 8.- 9. tř. – závodili pouze jednotlivci
Natálie Presslová

Vítám každého, kdo rád vyráží do přírody, hledá tam klid, pohodu i krásu. Jsem ráda, že
s námi společně vyráží i rodiče. Sportu zdar!!! Těší se na vás

VIII.A 2. místo

Marie Kašová

Blahopřejeme všem našim závodníkům za vzornou reprezentaci školy. Věříme, že děti cvičení těší a že budou i nadále pokračovat v trénincích. Pochopitelně že rádi uvítáme i další zájemce. Poděkování patří rozhodčím, kteří si
udělali čas a tuto akci podpořili. Vážíme si též spolupráce s asociacií škol za
pomoc při organizaci závodů i spolupráce s místním SOKOLEM.

Úterý 5. května 2015
10.00 - 10.20 hodin Convoy of Liberty
Klub 3. armády Plzeň a Old Car Rangers Praha se v rámci oslav 70. výročí osvobození při své jízdě
po jihozápadních Čechách opět zastaví v Janovicích nad Úhlavou.
HASIČSKÉ CVIČIŠTĚ U KOUPALIŠTĚ.

17.45 hodin

Pietní akt

Slavnostní projev starosty města a položení věnce.
PROSTOR PŘED VCHODEM DO BUDOVY
HISTORICKÉ RADNICE NA NÁMĚSTÍ.

18.00 hodin
Koncert skupiny

Slavnostní koncert

Petr Beneš a Jeepers Creepers.

ZREKONSTRUOVANÉ PROSTORY
V BUDOVĚ HISTORICKÉ RADNICE NA NÁMĚSTÍ.

DĚTSKÝ DEN

POUŤ

„ZÁJEZD NA SUŠICKO“

SDH Janovice nad Úhlavou a OSH Klatovy

zájezd je určen pro seniory

pořádají oslavy sv. Floriána u příležitosti 140. výročí založení

středa 6. května

Sboru dobrovolných hasičů Janovice nad Úhlavou

Trasa zájezdu:

dne 9.5.2015 od 11.30 hodin před HZ v Janovicích n.Ú.

Zámek a hrad Velhartice, prohlídka města Sušice, návštěva
sušického muzea (pohyblivý betlém), exkurze do pekařství u
Rendlů.
Odjezd v 8.15 hodin z autobusové zastávky Janovice nad
Úhlavou.
Záloha na vstupy = 130,- Kč.

Odpolední program na cvičišti u koupaliště.
Program:
12.00
13.00
14.00 - 19.00

Přihlášky v městské knihovně.
Pořadatel: Město Janovice nad Úhlavou

Slavnostní průvod (na cvičiště).
Žehnání praporů / Mons. František Radkovský a P. Mgr. Ryszard Potęga.
Předtančení.
Ukázky techniky: ukázka řezání vodním paprskem (zařízení COBRA - jediné v Plzeňském
kraji), ukázka historické techniky, hašení, velkokapacitní čerpadlo Somati (5 ks v ČR),
ukázky hasičů z partnerské obce Arrach.
Práce psovoda.
Večerní zábava / UKRADENÝ VJECY
A mnoho dalšího! Přijďte strávit příjemné květnové odpoledne a večer a oslavit 140 let
od našeho založení.
Srdečně zve SDH Janovice nad Úhlavou

19.00

„GEMEINSCHAFTSKIRCHENCHOR
DER KATOLISCHEN
PFARREIENGEMEINSCHAFT

„MÁJOVÝ PROMENÁDNÍ KONCERT“

HAIBÜHL - HOHENWARTH“
koncert pěveckého sboru z partnerského města Arrach,
který se koná
v rámci Evropského festivalu duchovní hudby

sobota 30. května od 14.00 hodin

sobota 23. května od 19.00 hodin

v městském parku v Janovicích nad Úhlavou

v kostele sv. Jana Křtitele
v Janovicích nad Úhlavou

Pořadatel:
Město Janovice nad Úhlavou

Pořadatel:
Kolegium pro duchovní hudbu
Klatovy a
Město Janovice nad Úhlavou

6. června

Sbor dobrovolných hasičů Spůle

DĚTSKÝ DEN - LETNÍ RADOVÁNKY
13. června

vás srdečně zve na
3. ročník vytrvalostní a silové soutěže jednotlivců,
která je součástí druhého ročníku

ZÁJEZD DO NĚMECKA (Arrach - muzea, Arnbruck - sklárna,
St. Englmar - stezka v korunách stromů, dům „vzhůru nohama“).
Zájezd pořádá městská knihovna a COOP Janovice nad Úhlavou.

Šumavské ligy v disciplínách TFA

Více informací o připravovaných akcích najdete v červnovém přehledu
akcí.
Kdy? 6.6.2015 od 10:00 hod.
Kde? U hasičské zbrojnice SDH Spůle
Těšíme se na vaši návštěvu a doufáme, že vás tento netradiční druh u nás zatím netradiční hasičské soutěže zaujme.

POZVÁNKA NA LÉTO S MUZIKOU
Dolní Lhota (krytý parket)
7.6.2015

15.00 - 19.00 hodin
MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA

28.6.2015

16.00 - 20.00 hodin
BABOUCI

6.7.2015

15.00 - 19.00 hodin
DOUBRAVANKA Z JÁMY

23.8.2015

15.00 - 19.00 hodin
MYSLIVECKÁ KAPELA ATLAS

