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Další veřejné zasedání zastupitelstva města v roce 2015 se konalo 22. června. Kompletní znění usnesení je zveřejněno na
www.janovice.cz. Zde uvádíme to hlavní, co bylo projednáno a schváleno:
Zastupitelstvo rozhodlo odkoupit od manželů Šmolcových část pozemku, který leží pod nově zrekonstruovaným chodníkem
v Harantově ulici.
V souladu se zákonem č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi vydává město od 1.5.2015 stanovisko k žádostem o doplatek na bydlení osobám bydlícím v místních ubytovnách. Žádosti o stanovisko města zasílají jednotlivé pobočky Úřadu práce,
u kterých ubytovaní o doplatek žádají. Zastupitelstvu města bylo od úřadů práce k projednání doručeno 29 žádostí (celkem
pro 74 osob). Ve všech případech vydalo zastupitelstvo nesouhlasné stanovisko.
Zastupitelstvo rozhodlo o přijetí finanční dotace ve výši 200.000,- Kč na projekt „Oprava kapličky v obci Dubová Lhota“ a
o přijetí finanční dotace ve výši 37.500,- Kč na projekt „Vybavení jednotky SDH Spůle“. Obě dotace jsou z rozpočtu Plzeň-

ského kraje.
Zastupitelstvo města projednalo zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Účelového sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko – Klatovy za rok 2014 a zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku
Termín dalšího veřejného zasedání:
obcí Úhlava za rok 2014. V obou svazcích je město členem. Nezávislý auditor nezjistil žádné nedostatky.
pondělí 24. srpna 2015

Zastupitelstvo města projednalo závěrečný účet města k 31.12.2014 a zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014. Ani zde nebyly zjištěny chyby a nedostatky, a proto zastupitelstvo města vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením
bez výhrad. Dále zastupitelstvo schválilo účetní závěrky Masarykovy základní školy a Mateřské školy.

SLOVO STAROSTY - „AŤ ŽIJE KOCOURKOV“

17 MILIONŮ UŽ MĚSTU NECHYBÍ

Vážení občané,

Konečně! Zdravý rozum zvítězil.

dovolte, abych se v následujícím příspěvku vyjádřil k situaci kolem doplatku na bydlení,
který hojně využívají naši „spoluobčané“ žijící v ubytovnách.

V minulém vydání Janovického zpravodaje jsme vás informovali v jakém stavu se nachází opakované stavební řízení na
projekt „Rekonstrukce městského centra Janovice nad Úhlavou“ a problémy s jeho proplacením.

Situaci, která nastala po schválení novely zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi,
si dovolím nazvat zjednodušeně zažitým českým pojmem „KOCOURKOV“.
Od 1. 5. 2015 by měl podle novely zmíněného zákona Úřad práce ČR vyplatit doplatek na
bydlení pouze tehdy, když obec, v jejímž katastrálním území se ubytovna nachází, vydá
souhlasné stanovisko. Myslím si sice, že příslušný paragraf tohoto zákona není koncipován
správně, ale i přesto jsem si řekl, lepší něco než nic. Konečně se také někdo zeptá na názor
těch, kteří důsledky „slavného“ systému státních sociálních dávek odnášejí nejvíc – obcí a
jejich občanů. Aby obce náhodou při svém rozhodování „nesešli na scestí“, vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra právní stanovisko
(samozřejmě nezávazné, aby případnou odpovědnost nesl někdo jiný – např. obce) a dokonce obcím poradili, že mají vydávat tzv. závazné stanovisko. Abychom skutečně věděli kudy
kam, zaslali vzorový formulář, jak má vypadat stanovisko obce se souhlasem či nesouhlasem. Sice neexistuje žádný právní předpis, který by obcím nařizoval takové závazné stanovisko vydat, ale proč by nám ti zkušenější, kteří nebydlí ani vedle ubytovny, ani nesousedí s
žádným „sociálně slabým“ spoluobčanem, neporadili, jak to máme udělat.

A jaká je situace nyní, tedy na konci června 2015 ?
Máme pro vás dvě zprávy - jednu horší a jednu výbornou.
Ta horší zpráva je, že opakované stavební řízení stále probíhá,
protože, jak se dalo čekat, došlo opět k odvolání jednoho z
účastníků řízení (asi není třeba jmenovat). V současné době se
tedy čeká na vydání dalšího stavebního povolení a uvidíme,
jak to vše bude dál pokračovat.
A ta výborná zpráva?

Hlavní problém, tedy doposud neproplacená dotace, je vyřešen. Poskytovatel dotace ROP Jihozápad posoudil celý projekt jako dokončený, při
A co bylo dál? Obce se v souladu se zákonem začaly vyjadřovat k jednotlivým žádostem,
závěrečné kontrole neshledal žádné nedostatky, a
které jim zasílaly úřady práce. Některé obce souhlasy vydaly, protože jim ubytovny na jeproto proplatil Městu Janovice nad Úhlavou
jich území nevadí, některé obce souhlasy nevydaly, protože jim ubytovny na jejich území
dotaci 17,3 milionu Kč na výše uvedený projekt.
velmi vadí (mezi ty druhé patří i Janovice nad Úhlavou – místní zastupitelstvo vydalo na
veřejném zasedání 22.6.2015 nesouhlasné stanovisko pro 74 osob z janovických ubytoven). A to i navzdory všem nesmyslným stížnostem paA ejhle! Protože obcí, které souhlasy nevydaly, bylo zřejmě víc, ministři zbledli hrůzou, co na Jana Koblera.
se to děje, a začali tvrdit, že ten zmíněný paragraf v zákoně byl myšlen jinak. Ministerstvo
vnitra rychle vydalo další právní stanovisko k výkladu zákona o hmotné nouzi, podle kterého souhlasy obcí považuje za nezávazné. To znamená, že podle ministerstva by měly úřady
práce vyplácet dál doplatky bez ohledu na souhlasy či nesouhlasy obcí.
Co k tomu dodat na závěr?
Jsem přesvědčen, že vyplatí-li úřady práce doplatek na bydlení i přes nesouhlas obce, porušují zákon, protože ve vší úctě k panu mistrovi vnitra, jeho názor přece není nad zákon.

Snad se skutečně dá říct, že zdravý rozum zvítězil.

DOVOLENÁ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Z důvodu čerpání dovolené bude uzavřena

Pokud systém vyplácení doplatků na bydlení bude pokračovat jako dosud, budou vlastníci
ubytoven dál „ždímat“ státní rozpočet a budou dál vznikat nové a nové sociálně vyloučené
lokality.

Městská knihovna Janovice nad Úhlavou

A kdo to opět odnese nejvíc? Přece všichni normální, obyčejní a spořádaně žijící a pracující
lidé.

a

TAK TEDY: „AŤ ŽIJE KOCOURKOV!!!“

Mgr. Michal Linhart, starosta města

od 3. do 10. července

od 27. července do 21. srpna.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

TŘÍDIT ODPAD MÁ SMYSL !!!

Přejeme hodně zdraví a štěstí
všem ,,novým“ občánkům“ našeho města.

Jak jsme třídili v roce 2014

Marek NEHILA

narodil se v dubnu

Laura PÁLKOVÁ

narodila se v dubnu

Marie RAUSCHEROVÁ

narodila se v dubnu

Marie MAJDÁKOVÁ

narodila se v dubnu

Iveta ŽIGOVÁ

narodila se v dubnu

Adéla DUMSOVÁ

narodila se v květnu

Oliver RŮT

narodil se v květnu

Podle informací společnosti EKO-KOM, která pro město zajišťuje likvidaci
tříděného odpadu, vytřídili obyvatelé města (včetně spádových obcí) za rok
2014 celkem 90,807 tun odpadu (papír, plasty, sklo). Celkový finanční přínos
zatřídění do rozpočtu obce činil v roce 2014 221.170,- Kč. Tato částka se použila na snížení nákladů na likvidaci odpadu, a proto nemuselo pro letošní rok
dojít k navyšování místního poplatku za komunální odpad. Děkujeme všem,
kteří na třídění podíleli!
Obyvatelé města recyklací elektrospotřebičů ulevili životnímu prostředí.

Hodně štěstí, radosti a především zdraví přejeme všem občanům,
kteří v měsíci květnu a červnu oslavili významné životní výročí.
Jaroslava LOSKOTOVÁ, Janovice
Václav PEZL, Janovice
Anna POLOMISOVÁ, Petrovice
Ludmila NIKLOVÁ, Janovice
Marie JANDOVSKÁ, Janovice
Eva KUTÁ, Janovice
Alena VLČKOVÁ, Janovice
Josef KOLERUS, Spůle
Karel KOHOUT, Janovice
Antonín HAVLÍK, Janovice

85 let
85 let
85 let
80 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let

Snaha obyvatel města recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již
několik let vyplácí. Naše město obdrželo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky vyúčtování společnosti ASEKOL je nyní možné vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili
ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházející ze studií
neziskové společnosti ASEKOL, která s městem dlouhodobě spolupracuje na
recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že
občané našeho města v loňském roce vytřídili 87 televizí a 35 monitorů. Tím
jsme podle vyúčtování uspořili 18,50 MWh elektřiny, 358 litrů ropy, 95,58 m3
vody a 1,22 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových
plynů o 4,96 tun CO2 a produkci nebezpečných odpadů o 18,09 tun.
Výsledek studie jednoznačně ukázal, že zpětný odběr elektrozařízení má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.

CO JE HOTOVO
FOTBALISTÉ MAJÍ NOVOU PERGOLU
Na základě dohody města jako vlastníka a FK Dukla jako správce hřiště,
byla v červnu vybudována pergola, která jednak chrání budovu před vlivy nepříznivého počasí a jednak poslouží fotbalistům k příjemnému posezení. Stavba byla hrazena z rozpočtu města.

Všichni ti, kteří tříděním přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík!
Příspěvek připravil Městský úřad Janovice nad Úhlavou ve spolupráci
se společnostmi ASEKOL a EKO-KOM.
REKONSTRUKCE HARANTOVY ULICE JE HOTOVA
30. června byla dokončena jedna z letošních velkých staveb - rekonstrukce Harantovy ulice. Od Náměstí až do prostoru před městským úřadem byla vybudována nová komunikace a nové chodníky. V souvislosti s rekonstrukcí byly provedeny i opravy kanalizace a vodovodu. Doufáme, že nová stavba bude sloužit
ku prospěchu všech.
Ještě jednou děkujeme za pochopení všem obyvatelům Harantovy ulice a ulice
Starý dvůr, kteří měli po dobu stavby velmi ztížené podmínky.

KAPLIČKA V DUBOVÉ LHOTĚ V NOVÉM KABÁTĚ
Oprava kapličky v obci
Dubová Lhota právě
v těchto dnech finišuje.
Financování této akce
bylo podpořeno dotací
z programu
Plzeňského
kraje.

Financování této
akce bylo podpořeno
dotací z programu
ROP Jihozápad.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘED DOKONČENÍM
Zateplování budov základní školy a městského úřadu probíhá podle plánu. Čelní strana úřadu a knihovny byla z větší části dokončena již před poutí, aby
na prostranství mohl probíhat pouťový program.
Celkové dokončení obou budov je naplánováno
do 31.7.
Financování této akce bylo podpořeno
dotací z programu OPŽP.

GRATULUJEME ...

SPŮLSKÝ ŽELEZNÝ HASIČ
Dne 6. 6. 2015 se uskutečnil již třetí ročník soutěže Spůlský železný
hasič. Letošní ročník byl součástí do 2. ročníku seriálu soutěží pod názvem Šumavský hasič v disciplínách TFA, jako jeho druhý závod. Tento
seriál je pořádán sbory dobrovolných hasičů z klatovského a domažlického okresu, konkrétně SDH Plánice, SDH Strážov, SDH Díly, SDH Spůle a SDH Domažlice. Soutěže se zúčastnilo celkem 27 závodníků, kteří zastupovali celkem
20 sborů či jednotek. Sobotní soutěž proběhla za extrémně teplého počasí, jaké
lze očekávat spíše v plném létě. Trať, která zahrnovala disciplíny: roztažení dvou
proudů hadic „B“, hammerbox, vytažení zátěže na lešení, překonání okna, svinutí
dvou hadic „B“, převracení pneumatiky (ca. 140 kg), překonání bariery, opakovaný výstup na schůdek se zátěží dvou hadicových košů „B“, spojení dvou savic a
přenesení dvou 30 l kanystrů, byla umístěna z menší části na zpevněném povrchu,

její

větší

část

se

pak

nacházela

na

posekané

louce.

S tratí si, stejně jako v minulém roce, nejlépe poradil Pavel Kouřík (SDH Díly) a
to ve vynikajícím čase 247 s. Na druhém místě doběhl Jan Netrval (SDH Otín),
na třetím Antonín Rendl (SDH Pelechy). Celá výsledková listina je uvedena
v příloze, nicméně lze jen konstatovat, že každý, kdo se trať odvážil absolvovat
za tak extrémního počasí – a to s jakýmkoli výsledkem – zaslouží obdiv. Nutno
připomenout, že trať si vyzkoušela i jedna slečna – Hana Havlíčková (SDH Zlatá
Olešnice), která za svůj výkon sklízela zasloužené ovace.
SDH Spůle by tímto chtělo poděkovat hlavním sponzorům – firmám Dräger a
Good Pro – VOCHOC, dále panu
senátoru za ČSSD Janu Látkovi,
který převzal záštitu nad celou Šumavskou ligou, hnutí ANO zastoupené panem Pavlem Stroleným,
firmám Kooperativa, Pivovar Belveder Železná Ruda, EUROLAMP,

VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Eccotarp, Zeman COLOR, a našim
mediálním partnerům – Požáry.cz a www.firesport.eu.
V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat Městu Janovice nad Úhlavou a SDH
Janovice nad Úhlavou za pomoc a podporu při pořádání této soutěže. Velký dík
samozřejmě směřuje všem, kteří se na úspěšném průběhu soutěže podíleli.
Pevně doufáme, že se závod závodníkům i divákům líbil a v příštím roce se opět
setkáme na této bezesporu náročné soutěži.
V nejbližší době nás očekávají další soutěže Šumavské ligy, a to v Plánici –
4. 7. 2015, Dílech – 18. 7. 2015 a Strážově – 26. 7. 2015. Bližší informace naleznete na http://sumavska-liga.webnode.cz/
Příspěvek připravil Petr Kresl

Na fotografii je vítězná třída 1. A "Velké čtenářské soutěže skřítka Bodysbírka". Třída zvítězila v 1. kategorii, ve které soutěžily první a druhé třídy. Velkou pomocnicí byla dětem jejich paní učitelka Štěpánka Hrachová a
také rodiče, kteří se do soutěže aktivně zapojovali. Za odměnu si děti pochutnaly na dortu a každý dostal knihu. Soutěž děti motivovala ke čtení, což
se velmi pozitivně odrazilo na kvalitě čtení soutěžících. Děti mají o knihy
zájem a já doufám, že chuť do čtení jim vydrží.
Ve druhé kategorii soutěžily 3.- 5. třídy a na prvním místě se umístila třída
3.A . I v této třídě byla malým čtenářům velkou oporou jejich paní učitelka
Ivana Burešová. Děti soutěžily s chutí a již se těší na další ročník soutěže.
Příspěvek připravila Eva Semelová

DĚTSKÝ DEN

POUŤ

Myslivecké sdružení Liška Janovice nad úhlavou
pořádá

ZÁVODY VE STŘELBĚ NA ASFALTOVÉ HOLUBY
SOUTĚŽ O POHÁR STAROSTY MĚSTA
pondělí 6. července od 9. 00 hodin
na myslivecké střelnici pod Klenovou.
Občerstvení zajištěno.
zajištěno

PRÁZDNINOVÝ KONCERT
HIGH GRASS

pátek 17. července od 19. 30 hodin
v městském parku u koupaliště
Občerstvení zajištěno.
zajištěno Vstup volný.

PRÁZDNINOVÝ KONCERT

pá-

tek 28. srpna od 21.00 hodin
v městském parku u koupaliště
Občerstvení zajištěno.
zajištěno Vstup volný.

PŘEDKAPELA

vystoupí od 19. 30 hodin

POZVÁNKA NA LÉTO S MUZIKOU
Dolní Lhota (krytý parket)
6. července

15.00 - 19.00 hodin
DOUBRAVANKA Z JÁMY

23. srpna

15.00 - 19.00 hodin
MYSLIVECKÁ KAPELA ATLAS

