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V obdobi po ňjnových kornunálnich volbách

se konala dvě veřeiná zasedání zastupilelstva

města. |',
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',rďení občané!
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ť,:Qdrgnoui,cllkomunálníchvolebuběhbjižvícenež

§Prvnízasedaní,lzv,ustavujici,proběhlo3.listopaduanor,ózastupitelstvonaněrrrzvolilc:
Mgr. Michalt Linharta slarostoil
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Ť^*^^l.,.._ Ď^x_x ..y^j^^l^.,
výboru.
inp. Jaroslava
Rožně přcdscdou li..^..x..ll^
finančniho _,..,L^_..
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§c- L]bora Cecha
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Karla Allmana (není šlenem zastrrpitelsfua) čle*v finančnih<l výboru"
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Nosáltlvou
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svŮ1

Ýšem, ]{íeří si našli čas a chut' vyjódřit
ná:or a k volbám tlttru:ili Samo:řejnŘ děkuli

**^,^_...,__

Mgr. Ingrid Kasíkovou pŤedsedkyní konřolního výbcni,

Alell

dva rněsíce Bohužel až nyní se dítgl tomuta 4ltláni

|,

se m

Mgr. Alenu Jandovou členkami kon*oiního výboru

sdruženíne:á:,llslých krlndielaíůJ anovicko.

Yýsledek ř$na$,ch laieb je 1lrtl wě osobně velil,>nl
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:riva;leern DttuJám,
.
"::i:"' že se
"' mi společrcě s noyě zt,oleZ obsahu Zptaypdaig
Dnrhó veřcjnc zascdani se konalr-r r pon,Jěli l5. prosincc, Zde
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slovo stilosty
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poděkování

lnformlrc€měst§kéhorťadu
:

Adventni

,

potlěkováni

,:Společenská
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" soudrr zastrrpitelstvo opětomě projednalo zalďitosti.
,]
,)i.ž:dou
,;f,ýkqiíci se soudního sponr mezi tlrě§tem a spol. MADNAT s.r.o.
.^_, je
i_ odstoupeni
n.l L,,^_i
sporu
^.l"r^,,^^ni od kupni smlouvy a

Děkuji!

Mgr. l4ichal Linhilťt, storosla mL|sltl
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lkltze+rí a určeni vlastnictvi objektu tělocvičny v itozvojovó zóně.
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p"ni oe kupní snrlorrvy i uvetlenou žalobu, ale poor" po,t poar,rn-
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Prispěvek Masankov1
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občanúm. žc Mčsto Jarror.icc nad
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nabizilt<lvouslužbu i

\'ďcjnásblrla

l,,]hla_

kleřl nestihnou vyslcchnout hlášeni mistnrho roz1.251388,-KčpokudN/LA.DNAT,i,,..,,,'1::']':'"_l::"l",Ť",
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Za-sfupitclstvo zamitlo žádost c prodc'j pozemku ve Vacovech,
lr,t .t i**i* ;sou zde vždy akrualni hlášent rnistniho :
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procle1 žáclati
LO
O protlej
žátlali Aleš
Alcš a Verorika Staňkavi z Bezděkova, Zarrrítnuti prodeje doporučil zpracovatel§§rozblasu.
zpracovatel§§.o"},l"ru.

územniho olánu,
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Zastupitelslrovyiádrilosouhlassezňzenimrůcnehobi.emenerluŽebttos1iuloŽenielel*tnukcho.:
',veden
Schválenrm ()becně závazné rT htáŠkY Č 0l/2.0l4 tl'
k rottirulemu domu v Perovicich - žadateieru brl.|úi Tornarr. Dále zastupitelstvo souhiasilo,;
-,;:_.-.'".' "'::-.^] ""'"'.*-."':".
:
se zřjzcnim věcného břcmcne služebnostl uloženéhoclektnckého kabclorého vedeni vc prospéch -t':-"""
říděnÍ' vYr.iir ání
pistribucc \. místni části Janovic nad Uhlavou (stávajici ledeni od koupaliste ke KonzLunu) ,;
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. i komunálnich odpadů byl stanoven mistni poplatck na'.
Zastupitelstvo schválilo
Zasluprtelslvo
pel podnájetnnich
poon*Jerllnrcn smluv
scnvaltlo pět
Smtuv v Rozvojové
Zone. Všichni
poonaJem§l trudcu§§rok2015ve
l(ozvoJove zóně.
vslcnn1 podnájemci
trtlgou§:
stejnévýšiiakoroceletošnim, tedy
I
.,proslory
§
užilat ke skladovánr malenalu nebo [i pirrko,ráni vozidel, Poclnájernci jsou SCD Enginec-',
52$,- KČ na osobu"
Nýrsko, Koimer Parrla.
Parrla, Ledová říšcs,r,o. a Mgr. f,hahomíra N4elkor,á.
1
! ring s,r,o.. Okula Nýrsk<r,
a

;'

N4elkor,á.
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} Zastupitelstvoprojednaloabezpřipornínekvzalonavědomivýročnízprávypřispěvkovýc;hot,ga-,,SPIo*ort
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PoPlatku je do 3l. trřezna 2015. Výzvy-|
_ &{ateřskó školy a Masarykovy záklatlní
t< Utrr"aaě budou doručovány v pruběhu
nizaci
města
§§
§
§ §
§-.---'----§i
Zastupitelstvo vydalo dvě obecně závazné vyhlašky - o mistním pop}atk-u za komurralni odpad a o: ť S}'OZOVÁ §lRVlA OBřAEOVE IIOSPODÁŘ- §
mistnim poplatku ze psů. Vyhiášky byly pouze upraveny podle doporučeníodboru dozoru a tonhtl" §| aTYi KI-ÁTOVY á*nÁ VŠBCilN,KTEŘi PO- §
tlZtl'a"n K TOP§Ní Tt}tlA PALIVA,_AaY Na- §
ly veřejné správy Ministerstva vlritra. Výše poplatku zustávalji ve ste3né výši,1ako v roce
§§
§*

§

ledna.

škol1,.

20i4.

§§uxI,Ánau Do poFTLNIc žHAvÝ FOrIL.§
taxovte.[ pRiFADĚ NEI_ZE l,optrLNlc-E

Zastupitelstvo schr,álilo cenry vodného a §toěnóho, Pro rok 2015 dojde k mininálnímu navýšení
§§v
vodného (o 2,1%o, ť. 0,57 Kč), celia ze stočnÉzůstává

nezměněna.

§ §

l

VODNE ÁSTOČNE

§Zastupitelstvovzalonavědomirozpočt_vnarok2015,atousdruženi,kdejeměstočlenem-jedna§

§

wvózrltt

lo se o rozpočty Úěelového sdruženi obci pro skupinový vodovod a svazku obci Úhlava.
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,

. ,,
: Hlavním
bodeln veřejného

\ odnó na rtlk 2015 = 27,.tt Kč + trs% DFH.
zasedani bylo projcdnani rozpočtu tněsta na rok 2015, Po podrobném,
StoČnéna rok20l5 = Ž722Kř + l5% DPII,
iprojcdnzuri byl roz-počct tněsla schválcrr sc schodkcnr ve r,ýši l9, l47.256,- Kč. Schodek rozpočtu:
'bude
No
eáLkladč jednanr s pror ozol atelem rodohospodářkr},l dotacemi. jejich vyplaceni nrěsro očekává na jaře
|- rcr.lo tlalšího veřejného .ur..onoi,
i2015. tnformaceoschválenóm rozpočtr.l
; ske infiastruklur1 h1lo stanoveno. žc rodne bude na-''
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: Měslský uřad Janovice nad I'Ihlavoq bude

r.

LLI

l

ponaeriz3.února2015 | ',
_j

průběhu vánočniclr svátliů uzavřen v tyto dn.v

středt 3l.i?.20i4 a pátelr 2.1.20t5.
Ostatni d:ry bude pl§voz bez omezení podle starxlvených úřednich hodin

__

.

;

rýšeno o2.1o/o.1s. o 0.57 Ké oproli roltu ]0t4, stočne

ť

,

i zůs(anc bez

navýšení.
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Městský sbórnlý dvůi bude v pr,ůběhu vá,rročniclr
svátků uzavřen v tyto dny.

pátek 26.t2. * sobota
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§ Dovolte, abych stejně jakokaždý rok poděkoval touto c€stou všem, lGeří se jalýmkofi
} ,působem podileli na advenfirim píogfamu rněsta. f}ouěm, že vás to, co jsme připr*vi}i,

petěšilo a přispělo k předvánočni pahodě,

DĚKUJI:

* Janovickým ochot*íkům, kteři svlftn divadelnim představenitn ,,SPOUSTA BROUKŮ
NA PALOIIKU" předznarnena}i přicůod }etošniho adverrtu.
lt Pani Evě §emelové ee přlpralu slavnost*itto roasviceni vfuloč:riho strcmu, předvánoěni besedy pro seniory, Mikutášské nadílky pro děti, vypouštěni belónků, adventrrího koncertu a vánočniho jarmarku.

* Dětem z mateř§ké šktrly a žakůmaá§adni školy aa vystoupeni v rámci vanočniho jarmarku.

*

Všem vystavovatelům a prodejcům, kteři přispěli k bohaté nabídce vánoěnihojarmar-

z4ěláhim"

E& spolcčEéepivaní vánočnich

pisni v kostele

Kititele.

* Panu Ivošovi Zelenému za dalšídřevěné přirůstky do bet]éma u vánočniho stromu na
Náměsti.

t

}

přijm.v ve výši 29.997.889;

Kč a s celkovými výdaji ve výši

49.145.145.- Kč, Důvodem vysokého rozdílu pŤijmů a výdajů
je to, že rněsto předfina*rcovalo velké stavebni *kce
(rekonstrukci městského ceí}tra a rekonstrukci Klatavské uii-

V roce 20]5 se ty.to prostřtdky vráti do rozpcčt* měsl*
díky dotacim ziskaným na uvedené stavebni akce. Scfivá]elÝ
ce).

schorlek rozpočtu bude tedy plně pokryt.

Hiavnimi přijmy rozpočtu budou jako vždy pňlmy z dani, poplatků. pronájrnu nemovitosti a prodeje dřeva a obeenich }esů,

Mezl h-lavni výdale p*tfi vždy náklady na provoz

(energie.

ru zájmol,ých spotků - pmvez základni školy 3,13i.500,- Kč,

ri Fludebn1 skupině Capra di Fossa za adventni koncert v kostele sv. Jana Křtitele,
,,zpěváěkům a

:íát,Ý{ :;;t,_"

j Rozpočet ne rok 2015 schválen jako schodkový s celkovými

voz úřadu apod.) - na ťok 20t5 je plalrovano l4.779.038,- Kč.
Dalši výdaje jst,lu potřeba na provoz organizací města a podpo-

a Colegium Brass sextetu za vvsto*peni při rozsvícení vánočniho stromu.

sv. Jana

Ťť€".

cpravy" zimni a lcJni údržba, úklid, bezpečnostni opaťen1 pío-

ku.

§ Janoviekjm

J,;:;.'ť ;"+L"" l?!

Janovickým hasičům, kteři se podileli na organizaci slavnostniho rczsvice*i vánoě*iho

stromu a vánočniho 1armmku - zejmérra na jarmarku pobavili návštěvniky jako postalT
pohádky Mrazik

z

pfoYoz mateřské Škely1.315.000,- Kě, Čtmost městské
knihovny a organizace akoi pfo obča*y 680.800,= Kč, provee
sportovišt' 443.620.- Kč, čirrnost a provoz hasičských _iednotek
48ó,500,-

Kě, dotace města ne podporu činnosti rájmevých

spalku 235.000,- Kě. Nárklady na lcslí hospcdařstvi čini
1.241,75?,- Kč - tyto *áh}ady jsou kry.ty pňjmy z prodeje.

Zbylé prostfudky lrydává teě§to na kapitálové výdaje (tzv. investiěni akce, kteréjsou nal,rhovány podle planu dlouhodobého rozvoje města a jsou jednotlivě schvalovány zastupitelsťvem). Na rck 2015 byly schvaleny kapitáilové výdaje na re-

konstrukci Harantovy trlice 6.t&5.000,- Kč (schválena dctace z
progíamu ROP Jihozápad), Eatepleni záklailrri ške}y a měst=
ského uřadu 19.400.COC,-

Kě (schválena

dotace

z

progr.unu

OPŽP}. zatepleni hospod*řského pavilonu mateřské školy
815.000,- Kč, rozšířeni hasičskézbrojnice ve Spůli (venkovni
easťeše*i) 130.0S0,- Kč, přistřešek u budovy na futbalovém
hřišti 100.130,_ Kč, dětské herni prvky ve Spůli 30.000,- Kč,
osazeni nových mist veřejného osvětleni l22.0a0,- Kč. Mezi
kapitáové výdaje patři ještě doplatek za projellovou dokumerrtec,i k rekenstrukci náměsti ve výši 50.600,- Kč.
* Obyvatelům z domu ěp. 302, líeří věnovali městu nádherný vanoěni strom na Náměsti.
* Pracevnit<rim měst*

a p*nu

Rostislavu Doiarrskému za to, že opět krásně rozsvítili měs-

to várročni výzdobou.

ii A

samozřejmě vám všem, kteří jste si našli čas, adventnich akci se zúčastnili a tim ne1-

vic poděkovali orgarrizátorům

a

účinkujicim!

| |

ýígr. Michel Linh*ff, stamsta

,$ tr

Přcjeme, h*dně t**gvl g

šěs§

p_fu"trjř

€§&€e

tňitt

ěw

_&

Mezi ve}ké *kee, ktere se uskuteění v roce 2015, patři bezpocttyby i vým&a §vítidel veřejného osvětlení v Janovicích nad
Ůhlavou * všech spádových obcich. Stávajíci svítidla budou
LED svítidly. Veškerénátlady
(více než 4 mil, Kč) ponese dodav*telská firm* a město 1e bude splácet po dobu l l let. Výše splátky bude diky výrazným
úsporám nižši"než jsou stávajíci rráklady na provcE aastarďé-

lryměněna za úspor*ý systém s

ho systému veřejného osvětleei.

ffi! ffi,.&

všem .,novým" občánkům"

§ndně štěstl, tlsp.§ehů e pře*evšlm Ědravl pře|eme všem cběanům, kteff
v měsíci ř(inu, listopadu a prosinci oslavili nebo oslaví vj,znamné ávotni

našebo měsía.

ryročí.
fuina

Barkra HODLOVÁ
ester

tr<ÁlxÍČrovÁ

Klára SAZAMOVÁ
.tzabela

PINI}RCCHOVÁ

BUl€ŠOVÁ.

Petovice

85 let

Jindřich PAJER. Petťovice

85 let

Anna SINGEROVA, Jarrovice

&0

narodila se v září

Jaroslav KASTNER, Janovice

?5 let

*aradila

Marie PAJEROVÁ, Petrevice

75 let

Marie BEJ VLOVÁ, Orrdrejovice

75 let

KYLIŠOVÁ,Sprlle
EtiškévITÁKoVÁ, Vesel í
Zdeťůa KÁDLECOVÁ, Janovice

75 let

se v

září

narodila se v ňjnu
n*rodila se v řijnu

Helerra

Viharie NEJEDLÁ

narodila se v listopadu

EYBL

narodil se v listopadu

Jana

narodila se v listopadrr

Jiň LAVIČKA, Janovice

Jal:ub

Žo{ieHRADSKÁ

9l let

Olď,ich DVORSKY. Janovice

ENGLEROVÁ,

Jaroslav

.Iarrovioe

HAVEL. Janovice

let

70 let
70 let
70 let
70 let
70 iet

Kdo by nechtěl poznávat zajimavá mista Šumavy, toL}lat

§e krásnou

pírodeu, wimat historii, která za sebou zanechala tolik
pt*uej
-,

stop? každým íokem se přidávaji dalšía dalši žáci; ěasto se svl|mi rodiěi ba i prarodiči, cilem dlouhcdobého prqektu

svÉj &raj " je ziskat zájemce o trdstiku a cyklofu*stiku a pochopitelně a0 nejvice poznat svůj krqi. Naše toulky pok*čuji již třetim rokem. Místa, která navštěvujeme, jsou stále vice zajimavějši a vzdáenější. Jezdime vlakem, někdy autobusem, a pokfaěuje_

me pěšmo. &vni letošni výšlap byl Prvamdjoui, ulEe

rc*

Osrry . Vylakal řadu dětí na vrchol, kteqú se

nri,rn

ze všech světových

stran ný§uje na vzdáleném horrzontu. Cesta k něm* vedla přes osadu H8mry směrem kc Statečku, posledni 2 km pak kamenitou
stezkou. 8.května vyrazili cyklisté na rezklednu Bďféaek V přiletrté Americké zakadě jsme obdivovali vzácné dřeviny i byliny. Dále pokračoval sjezd dc chudenic ke kostelu sv. Jana kňitele, ktery je stejně jako starý zámek úzce spjat se š}echtickým
rodem Čeminů.Všichni cyklisté zdolali v kopcovitém terénu 45 km, Odměrrou prer né jim byl dlouhý sjetd do Balkov a dále
pak p§ ayklo§tezge do Janpviq. Ještě před rozjezdem da svých domolri j§nre planoyali dalši výle+y, alc ty nás čekaji až po pnizdninách.

Co se barevnosli pŤirody týče, je podzim nejMsnější obdobi v roce. řřejivé sluneě*i paprsky babiho léta tákají turisty
k posledeim toulkám pa okclil *ež přrjde snih a mnia.

lavic a už jsme planovali turistické výlety na Š*mavu. 13. záři na,feaere Lake a 27 . ziři rt* Yetb! Javar. Trochu
delŠitrasy. zato lákavá místa hlavně pro ty, ktefi šli s námi poprvé. Snad proto byl* úč*sttak velká. Jezero Laka se trkrjvá v hlubokém lese. V den naši vý_
pravy bylo tajemně eahaleno mlhou, takze při vlpnivěni pověsti ojeaeře se v našich hlaváeh mihaly všelijakémyšle*ky. Vite, že totojezeÉeje nejvýše poloJeště isme se pořádně neusadili do školnich

žené?Že jako jediné šumavské jezero má bahnité rašelin*é &to s plovoucimi ostrůvk_v na hladi*ě? Dozvěděli jsme se, že vod*i plocha jezera posloužila také
fitmařŮm v létě 1947 k nattrčeni exteriéru pro film l}ivá Bara. Zpáteěni ce§te se proměnila dcslova v honičku po lese, kdo přinese nejvice hub. A že jich by_

lo!

l

Naš posledni výlet do sousedního Bavorska přilákal nejvice zájemců- Vyléa na nellryššihoru Šumavy byl sen mnohéha z*its. Vetký r*var Grexser Arber
Í456mn.m. l nejnavštěvovanějšívrchol Bavorského lesa. V Železné Rudě jsme přesteupi}i rra autobus do Brennes, cdtud kousek k lanovce. a pak hurá na
vrchol, Mlozí z nás §c poprvé svezli kabinovou !*novkou. To je vskutku zážItek. Pod viimi se mění krajina, axta Ea paÉk§višti piipcmlnaji velikosti autíčka
na ovládaní, lidičky jsou jak figurky. Pomalu se potichu blížímek wotolu, kter:ý je chvilhr aahalen v mlze, chvi}ku vykoukne, jako by si s
nárni hrál na schovávarrou, Velice zajimavé bylo setkifuri na wcholu s panem učiteler* z naši družebníškoly v Arrachu - Haibti}rlu, ktený
nám coby člen horské služby vlprávěl ruzné přihedy tunstů. Zpátečni cesta vedla nádhemou krajinou, z výškyjsr*e mezi korunami stromů hledali skulinku, abychom spatřili Malé Javorské jezero, které nám připominalo naše jezero Laka, Posledni pohledy na vrchol od la_

novky, pak 6 lcrr pěšky do Bavorské Rudy. Tento výlet v nás všech zanechal silné zažit§
rok návštěvu dalšieh zajimavých míst po našem okolí,

Diplom Fartlrra roku 2014 aiskal v letošnim
T*cleáš Trefarrec -

a

já věřim, že se nám podaři připravit pro pňšti

roce:

VLB, Adé}a Jeníková - VI.A, Marek Štauber - VII.A.

Všem pře;i hodně zdravi, radost z pohl,bu, pro děti hodně sněhu v nadchá,zející zimě

a

naiaře při dalším putcváni na viděno*.
Matrie kašovó
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ZO Českéhosvazu včelařůJanovice nad ÚŤil*veu oceňuje Městský uřad
za zd*řilou společenskou akci zaměřenou na představeni včellch preduktů
místnich chovatelů . Návštěvrtici {nebylo jich mále) měli možno§t se §e.
zrrámit rrejen s v,hobou pmduktu ze včelíhovesku, medu a prapciisu, ale
také rrmočnostíchovu tohoto velmi užiteěného druhu naši ťauny. Uznarrí
z* zorganizováni uvedené akce patň pŤedevšim pí. Evě Semel*vé ,

ní oce*ěni, kromě dalšich, si ziskal včelař, pŘtet JosefGróssl
kíerou zvlášt'pňpravi} na uvedenou prezeataci

-

,

Zvlášt

Zapsa*ý šp+tek
etevřel dne t. tž.2014

Medovina,

potěšila nejen muže ale

i

ženy.

Včely jsou iiž ohroženýn drutrem . V letošnim rooe byly r,1,ltosy meďu po=
lovični v perevrréni s mrnullfrni léty- v průměru t3,26kg z jednohe vče!
stl,a. Podle aktuá}niho zjištět-}i ělenů mistní oryanirace, početni sta\T

vfazně klesa.li blůli napadetí varoiázou a datšími nepůvodnimi onemocněnimi, Za rizikový faktor se také považuje nekontrolované používiittiněhlerýeh psticidů v důsledku kteryl,ch zasažené předevčelstev lelos

vším ml*dé včely, ztráci orient*ci a nejsou schopné se vracel domů. Problémy s udrženímpočelniho stalu včelslev mají i naši so*sedé v Německr-r,
Rakousku ale také jinde v Ewopě a za oceá*em. Poukazujeme na to, že

včely a jejich činnost maji poritivni vliv na celý ekosystém a na cchranu
biodiverzity. Jejich nedůležitějšitr}ohou je opylovátrí rustlin a je klíčem
k potravinové bezpeěnosti. Svého času Albert Einstein prohlásil:
-,."vyhyne=li

včclstvo, zanikne i lidstvo",

Myslíme si , že zorganizované,,Medové odpoledne" bylo vice než.adařilou
akcí a jistě eslovilo předevšim mladé návštěvniky k roáodnuti stát se chovatelem včel. Uvítifune mladé adepty

-

vřeny hochům ale i děvčatům od l2let,

ďveře do organizace

Y.

ErEREC]r{eď SĚĚRK
É=:

*a Eáohranu e obnovu zámku ve vese}f nad Úhlayou

Finanění p.rostředky jc možno pa§í}at na účet:

1€}?-&93724ďž37

ÚCa;e o stavu ne tomto účtua podrobnost* o pÉoyáděných
prací€h jsou uveřejňovány na weboqich strárrkách spolku
}' :' :...|: r} +a,:r,.
Osvěděení o kc*árrf veřejné sbírky vyda} Krajský úřad Pl\:|'::,1,.':+.
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