
 

 

JANOVICKÝ ZPRAVODAJ 
  občasník města Janovice nad Úhlavou listopad 2021 

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA  

V pondělí 1. listopadu se konalo letošní třetí veřejné 
zasedání zastupitelstva města. 

Přinášíme to nejdůležitější, o čem bylo na zasedání 
rozhodnuto:   

Zastupitelstvo zamítlo žádost spol. Západočeský 
industriální park, s.r.o., která chtěla odkoupit 
pozemky v Rozvojové zóně za účelem výstavby 
fotovoltaické elektrárny. 

Zastupitelstvo projednalo změnu společenské 
smlouvy firmy Pošumavská odpadová, s.r.o., v níž 
je město Janovice nad Úhlavou společníkem. Ke 
změně dochází proto, že o odkup obchodního podílu 
firmy projevily zájem další obce (Švihov, Pocinovice, 
Libkov, Loučim a Neurazy). Zastupitelstvo všechny 
navrhované změny schválilo. 

Asi nejdůležitějším bodem veřejného zasedání bylo 
projednání prvního návrhu rozpočtu města na rok 
2022. Po projednání všech možností se 
zastupitelstvo města shodlo na celkové výši 
předpokládaných příjmů 43 099 240 Kč a celkové 
výši předpokládaných výdajů 50 687 231 Kč. 
Navrhovaný rozdíl příjmů a výdajů bude krytý 
z finanční rezervy, kterou má město u ČNB. 

Z celkových výdajů je plánováno cca 21 mil. Kč na 
investiční akce a větší opravy. Zastupitelstvo 
schválilo, že v roce 2022 budou realizovány tyto 
akce: 

• 2. etapa rekonstrukce inženýrských sítí 
v Masarykově ZŠ; zabezpečení objektu a 
zatemnění některých učeben pro účely 
výuky; 

• výměna dlažby na tribuně fotbalového hřiště; 
• výměna střešní krytiny na další části budov 

v areálu lihovaru a úpravy plochy nádvoří; 
• oprava lávky na náměstí; 
• dokončení oprav povrchu v ulici Nová; 
• úprava parkoviště v mateřské škole; 
• úpravy dešťové kanalizace v obci Plešiny; 
• doplnění materiálního vybavení jednotky 

SDH Janovice nad Úhlavou; 
• stavební úpravy další části hasičské 

zbrojnice v obci Spůle (především výměna 
střešní krytiny); 

• demolice stávající a výstavba nové hasičské 
zbrojnice v obci Dubová Lhota; 

• opravy vodovodu a kanalizace v Janovicích 
podle plánu investic, který připravuje spol. 
ČEVAK. 

Původně byla do rozpočtu navrhována ještě 
rekonstrukce dešťové kanalizace v Dubové Lhotě. 
Bohužel ČEZ, který v příštím roce plánoval v obci 
pokládku elektrického vedení do země, oznámil, že 
akci přesune na rok 2023. Z tohoto důvodu je 
odložena i kanalizace, protože by muselo dojít 
ke dvojímu rozkopání celé obce. 

Rozpočet města obsahuje kromě vyjmenovaných 
akcí také další každoročně se opakující výdaje, a to 
např. na provoz města a městského úřadu, údržbu, 
úklid, běžné opravy a veřejné osvětlení, příspěvky 
na provoz školy, mateřské školy a městské 
knihovny, dotace na kulturu a sport, dotace pro 
zájmové spolky, charitu atd... 

V rámci projednávání rozpočtu vzalo zastupitelstvo 
na vědomí, že v průběhu roku 2022 může dojít 
k dokončení přípravných prací pro výstavbu 
stavebních parcel v lokalitě Pod Vodárnou a 
rozhodlo by se, že stavba začne ještě v příštím roce. 
Toto rozhodnutí by znamenalo navýšení výdajů 
rozpočtu o cca 30 mil. Kč a bylo by řešeno úvěrem. 
Informace o připravovaném projektu stavebních 
parcel jsou k dispozici v následujícím článku tohoto 
zpravodaje. 

STAVEBNÍ PARCELY „POD VODÁRNOU II.“ 

Lokalita „Pod Vodárnou II.“ je území, kde by 
v příštích letech mělo vyrůst 32 rodinných domů. 
Toto území se nachází nad sídlištěm a navazuje na 
stávajících 16 rodinných domů, které jsou na 
výjezdu ve směru na Klenovou (viz plánek). 

Město zde bude nabízet k prodeji kompletně 
zasíťované stavební parcely (elektřina, plyn, 
vodovod, kanalizace, silnice, parkovací místa, 
veřejné osvětlení, zeleň). 

Celá akce začala výkupem pozemků, protože pouze 
minimum těch potřebných bylo v majetku města. 
Nebylo to jednoduché, protože získat pozemky, 
přišlo nakonec na 11,5 mil. Kč. Akce je v současné 
době ve fázi projektování. Dále bude následovat 



 

 

stavební řízení, vydání stavebního povolení a výběr 
dodavatele. O termínu realizace stavby bude 
rozhodnuto podle toho, jak se podaří zvládnout výše 
popsanou přípravnou fázi, ale také podle vývoje cen 
stavebních materiálů a stavebních prací. Neradi 
bychom stavěli v době, kdy budou ceny „na vrcholu“. 

To, co samozřejmě nejvíc zajímá žadatele o 
stavební parcely (žadatelů je víc než 60), je cena, za 
kterou bude město pozemky prodávat. Jsme si 
vědomi toho, že je to pro zájemce ta hlavní 
informace, ale zodpovědně a přesně to budeme 
moci sdělit až poté, kdy vybraná stavební firma 
předloží rozpočet. Město rozhodně nebude prodávat 
stavební parcely za účelem zisku, ale kupní cena 
bude stanovena podle skutečných nákladů na výkup 
a na stavbu. V tomto případě není pro město 
důležité získat finanční prostředky, ale získat nové 
obyvatele a děti do školky a školy.  

Lokalita Pod Vodárnou II. 

 

 

JAK SE VOLILO V JANOVICÍCH 

Ve dnech 8. a 9. října proběhly volby do poslanecké 
sněmovny. Většina z vás si výsledky našla na 
internetu, ale přesto dodatečně zveřejňujeme 
přehled o tom, jak se volilo v Janovicích nad 
Úhlavou (výsledky jsou uvedeny celkově za oba 
volební okrsky). 

Volební účast:  62,17% 

 Název volební strany Hlasy % 
1. ANO 2011 344 32,66 
2. SPOLU 248 23,55 
3. Svoboda a př. dem. (SPD) 126 11,96 

4. PIRÁTI a STAROSTOVÉ 109 10,35 
5. PŘÍSAHA Roberta Šlachty 65 6,17 
6. ČSSD 46 4,36 
7. KSČM 41 3,89 
8. Trikolora, Svobodní,Soukromníci 27 2,56 
9. VOLNÝ blok 19 1,8 
10. Švýcarská demokracie 7 0,66 
11. Strana zelených 5 0,47 
12. Otevřeme ČR normálnímu životu 5 0,47 
13. Aliance pro budoucnost 3 0,28 
14. Hnutí Prameny 3 0,28 
15. Senioři 21 3 0,28 
16. Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 2 0,18 
17. Koruna česká (monarch. strana) 0 0 
18. ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0 

Podrobné informace: www.volby.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAMĚTNÍ DESKA PRO KARLA PACNERA 

Jak jsme vás již informovali, zastupitelstvo města 
rozhodlo, že na počest a památku slavného rodáka 
z Janovic nad Úhlavou bude změněn název 
janovického náměstí. Toto rozhodnutí bude 
připomínat bronzová pamětní deska, která bude 
umístěna na čestném místě na budově bývalé 
radnice na náměstí – dnes již na Náměstí Karla 
Pacnera.  

BLAHOPŘEJEME 

Vítáme vás do Janovic nad Úhlavou a přejeme 
co nejvíc štěstí a zdraví:  

Philipp VALEČKA    
Václav KURC 
Jan Lukas HELLER 
Charlotte DIVIŠOVÁ 
Franziska LANG 
Rozálie DOBROZENSKÁ 

 

Přejeme hodně radosti, štěstí, a hlavně zdraví 
všem, kteří v měsících září a říjnu oslavili svá 
životní jubilea: 

Ludmila KYLIŠOVÁ  70 let 
Václava KOLERUSOVÁ 75 let 
Stanislav NĚMEČEK  75 let 
Marta RAJALOVÁ  80 let 
MUDr. Jan MAJER  90 let 
Milada HESSOVÁ  91 let 

 



 

 

A tento text bude uveden na pamětní desce: 

Ing. Karel Pacner 
* 29.3.1936 v Janovicích nad Úhlavou 

† 7.4.2021 v Praze 
Český publicista, žurnalista a spisovatel, který se 
v roce 1969 jako novinář zúčastnil v USA startu 
Apolla 11. 

Na jeho počest je janovické náměstí 
pojmenováno jako 

Náměstí Karla Pacnera. 
 

CO PŘINESLO DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ 

Pro návštěvníky Janovického lihovaru byla pro 
letošní léto přichystána malá změna. Začalo se 
vybírat dobrovolné vstupné. Když dobrovolné, 
znamená to, že jste mohli i nadále navštěvovat 
kulturní akce zdarma nebo jste mohli libovolnou 
částkou přispět na rozvoj areálu lihovaru. 

A kolik se vybralo? 
ŠPEJBL´S HELPRS (AC/DC) 33 291 Kč 
PARKÁN a TURBO   46 213 Kč 
REVIVAL OLYMPIC a QUEEN   7 687 Kč 
GRAFIT ROCK a HUDBA PRAHA   16 767 Kč 

Celkem jste tedy přispěli částkou 103 958 Kč. 
Vysoké rozdíly ve vybraném vstupné způsobilo 
především nepříznivé počasí, které provázelo obě 
srpnové akce. Vybraná částka bude použita na 
částečné pokrytí nákladů, které město vynaložilo na 
výměnu střechy (na objektu WC).   
   DĚKUJEME!!! 

VYŘEŠTE SVÉ DLUHY 

Pokud dlužíte veřejnoprávním subjektům (jsou to 
např. obce, zdravotní pojišťovny, nemocnice, 
dopravní podniky, technické služby obcí a měst, 
ČEZ apod.) a váš dluh je vymáhán exekutorem, 
máte možnost podle zákona č. 286/2021 Sb. 
požádat o oddlužení za výhodných podmínek.  

Pokud zaplatíte mezi 28.10.2021 a 28.1.2022 jistinu 
dluhu a 908 Kč (poplatek + DPH), odpustí se vám 
zbytek dluhu (veškeré úroky, poplatky advokátům či 
penále).  

V případě potřeby se obracejte na helplinku 
organizace Člověk v tísni číslo 770 600 800, a to 
každý pracovní den od 9 do 17 hodin. 

 

 

 

NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT V LISTOPADU 

 

SALOME 
úterý 16. listopadu od 19.00 hodin v sále 

městského úřadu 

  

Pásmo písní Karla Kryla 
pro zpěv, harfu, klarinet a kytaru. 

Hrají a zpívají:  
Pavel Batěk, Barbora Plachá, 
Tomáš Kugel, Petr Šťastný. 

Koncert ke státnímu svátku 
Dne boje za svobodu a 
demokracii.  

 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme! A víte komu? Vám všem, milí 
spoluobčané, kteří jste přišli oslavit 28. října 
státní svátek. Určitě to stálo za to! 



 

 

MALUJEME VÁNOČNÍ PŘÁNÍ 

čtvrtek 25. listopadu od 18.00 hodin 
v sále městského úřadu 

Namalujte si originální vánoční přání technikou 
akvarelu. S Jarkou Papežovou, malířkou ATELIÉRU 
S DUŠÍ. 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

neděle 28. listopadu v 17.00 hodin 
na Náměstí Karla Pacnera 

Vánoce s perníčkem - pořad pro děti od 16.00 
Rozsvícení stromu v 17.00 

Pošumavská muzika – koncert od 17.00 

VÝSTAVA

 

úterý 23. listopadu od 18.00 hodin  
v sále městského úřadu 

Beseda s jedním z autorů výstavy v městské 
knihovně Tobiášem Smolíkem na téma „Pohledy 
na židovské dějiny", ve kterých objasňuje 
východiska výstavy a ptá se, jestli židovské dějiny 
mohou být veselé.   

-------------------------------------------------------------------- 

Kroužek BROUČEK 
Lekce 4. a 18.11. od 10.00 hodin tělocvičně města. 

Virtuální Univerzita třetího věku (kouzelná geometrie) 

3. a 17.11. – studium on-line z domova 

Chcete koupit originální dárek a ještě přispět na 
dobrou věc? 

http://www.fotofofr.com/galerie2/galerie.php?id=293      
Na této adrese je do konce roku otevřená fotogalerii 
krásných, tajemných a malebných fotografií od 
Jiřího Straška, které byly vystaveny v městské 
knihovně. Prohlédněte si je a vybírejte. Vždy 200 Kč 
ze zakoupené fotografie poputuje na konto Oblastní 
charity Klatovy, které pečuje nejen o janovické 
seniory. Již během výstavy fotografií v janovické 
knihovně jste charitě přispěli 5 100 korunami. 
DĚKUJEME. 

Čtenářská soutěž pro děti o vstupenku do ZOO 
Plzeň 

pokračuje do konce listopadu 2021. Půjčujte si a 
čtěte knížky o přírodě a vyhrajte vstupenku do 
plzeňské ZOO. 

-------------------------------------------------------------------- 

Pozvánka na prosinec – zájezd pro seniory 

Cíl zájezdu: Praha (čtvrtek 9. prosince) 

Program:  
Mořský svět (největší 
nádrž v ČR, 350 
druhů ryb, korálové 
jeskyně a mnoho 
dalšího), Národní 
památník na Vítkově, Staroměstské náměstí – 
adventní trhy. 
Vstupy:  
Mořský svět – dospělí 320,- Kč, důchodci 250,- Kč, 
cena jen pro nás 100,- Kč, 
Národní památník na Vítkově – muzeum dospělí 
120,- Kč, důchodci 80,- Kč (jen vyhlídka dospělý 
80,- Kč, důchodce 50,- Kč). 
Odjezd: 7:30 hod. autobusové nádraží. 
Příjezd: cca 21:00 hod. 
Doprava: seniorům z Janovic nad Úhlavou a 
spádových obcí je hrazena z rozpočtu města, 
ostatní zájemci zaplatí 200,-Kč. Občané z jiných 
obcí a „nesenioři“ se mohou zúčastnit do naplnění 
kapacity autobusu. 
Přihlášky: do středy 8.12. 2021 v Městské knihovně 
Janovice nad Úhlavou u paní Olgy Kovaříkové, 
telefon: 376 392 559.  

Upozornění – účastníci zájezdu jsou povinni 
dodržovat platná hygienická nařízení (roušky, 
očkování, negativní test ...). 


