JANOVICKÝ ZPRAVODAJ
občasník města Janovice nad Úhlavou
Situace na Ukrajině, kterou v posledních
dnech
všichni
sledujeme,
nás
nutí
k zamyšlení. Ať již jsou důvody konfliktu
jakékoliv, je nehorázné a neodpustitelné řešit
situaci válkou. Válka přece není řešení.

VÁLKA JE VŮL!
(Dovolil jsem si použít název písně, kterou již
v minulém století vydala skupina Synkopy 61).

Škoda, že Vladimir Vladimirovič Putin
neposlouchá Synkopy 61.
ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
V pondělí 28. února se konalo první letošní veřejné
zasedání zastupitelstva města.
Přinášíme to nejdůležitější, o čem bylo na zasedání
rozhodnuto:
Zastupitelstvo vyslechlo a vzalo na vědomí zprávu o
kontrole usnesení, zprávu o vydaných rozhodnutích
starosty a zprávu o vydaných rozpočtových
opatřeních.
Zastupitelstvo schválilo dvě nové podnájemní
smlouvy, které budou uzavřeny na podnájem
v Rozvojové zóně. Novými zájemci o pronájem
nemovitostí v Rozvojové zóně jsou Ing. Václav
Švojgr (parkování zemědělské techniky) a Jakub
Schamberger (parkování silničních motorových
vozidel).
Zastupitelstvo schválilo dokument “Plán financování
a obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 –
2031“. Jedná se o dokument, který je ze zákona
povinný,
a
pro
město
jako
vlastníka
vodohospodářské
infrastruktury
jej
připravil
provozovatel spol. ČEVAK a.s.
Zastupitelstvo vydalo tzv. „zrušovací vyhlášku“,
která zrušila několik obecně závazných vyhlášek –
tyto vyhlášky pozbyly platnosti nebo již neodpovídají
platné legislativě a budou vydány znova.
S přehledem vyhlášek, které jsou v současnosti
platné, vás seznámíme v dalším článku.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu Policie ČR o
kriminalitě v roce 2021 v obvodu města.
V závěru jednání bylo zastupitelstvo seznámeno,
jakým způsobem se bude město Janovice nad
Úhlavou podílet na pomoci Ukrajině (viz další
článek).

březen 2022

NABÍDKA FINANČNÍ POMOCI
Město Janovice nad Úhlavou nabízí finanční
příspěvek majitelům bytů, rodinných domů a
rekreačních objektů, kteří se rozhodnou
poskytnout dočasné ubytování ukrajinským
uprchlíkům.
Výše příspěvku = 2 000,- Kč na každou
ubytovanou osobu měsíčně po dobu tří měsíců.
Příspěvek nebude poskytován právnickým a
fyzickým osobám, které podnikají v oblasti
ubytování.
Pokud se rozhodnete pomoci uprchlíkům a využít
této nabídky, volejte prosím číslo 725 716 616.
Veškeré informace jsou zveřejněny také na
www.janovice.cz.
PLATNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
V lednu 2022 proběhlo jednání se zástupcem
odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Ministerstva vnitra ČR, na kterém byla provedena
revize všech obecně závazných vyhlášek města. Po
vzájemné dohodě byly některé vyhlášky úplně
zrušeny, některé budou novelizovány.
Přehled platných vyhlášek k 1.3.2022
(úplné znění těchto obecně závazných vyhlášek
najdete na www.janovice.cz:
 OZV č. 02/2006 o stanovení koeficientů pro
výpočet daně z nemovitostí
 OZV č. 04/2009 o stanovení školského
obvodu Masarykovy ZŠ
 OZV č. 01/2016 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství
 OZV č. 01/2020 o místním poplatku ze psů
 OZV č. 01/2021 o místním poplatku z pobytu
 OZV č. 02/2021 o stanovení systému
odpadového hospodářství
 OZV č. 03/2021 o místním poplatku ze
systému odpadového hospodářství
ÚZEMNÍ PLÁN
Všem, kteří netrpělivě čekají na vydání nového
územního plánu, nemůžeme zatím sdělit konkrétní
termín definitivního schválení. Městský úřad
Klatovy, odbor výstavby a územního plánování,
vyzval město Janovice nad Úhlavou, aby zvážilo
provedení některých změn, které podle klatovského
úřadu povedou ke zjednodušení.
Změny byly provedeny a nyní se posuzují a
projednávají. Prosíme, buďte trpěliví.

CO SE DĚJE KOLEM NÁS
Rádi bychom rozběhli realizaci investičních akcí
schválených v rozpočtu města na rok 2022. Bohužel
nás brzdí tzv. rozpočtové provizorium, protože není
schválen státní rozpočet. Obce mohou zajišťovat
pouze běžnou údržbu a z větších akcí pouze ty,
které byly smluvně zajištěny již v roce 2021.
Jediné, co jsme zatím mohli zahájit, je první krok k
výstavbě nové hasičské zbrojnice v Dubové Lhotě,
kterým byla demolice stávající zbrojnice.

Jak zaplatit:
Již od roku 2021 nejsou zasílány složenky ani výzvy
k úhradě poplatků. Platbu provádějte pod stále
stejným variabilním symbolem. Pokud symbol
nevíte, sdělí vám jej paní Tereza Michálková,
pracovnice městského úřadu. Na ni směřujte
veškeré dotazy týkající se místních poplatků.
Telefon: 373 036 003, mail: ucetni2@janovice.cz
Platbu můžete provést hotově nebo kartou
v pokladně městského úřadu nebo převodem na
účet 188430220/0300.
Splatnost poplatků:
Místní poplatky jsou splatné do 30. června!
Vodné a stočné:
vodné = 35,80 bez DPH (39,38 vč. DPH)
stočné = 32,28 bez DPH (35,51 vč. DPH)
Platbu vodného a stočného provádějte na základě
faktur vystavených spol. ČEVAK.
BLAHOPŘEJEME

Druhou akcí je oprava
dlažby
na
tribuně
fotbalového hřiště. Dlažba byla v havarijním stavu,
proto bylo rozhodnuto o její výměně.
Všechno ostatní zatím musí počkat. V současné
době probíhají přípravné práce. Doufejme, že si
Poslanecká sněmovna najde čas na schválení
státního rozpočtu.
PŘIPOMÍNÁME – POPLATKY 2022
Místní poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství:
1) výše poplatku: 600,- Kč na osobu ročně
2) poplatník:
a) fyzická osoba přihlášená v obci
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není
přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna
na území obce.
Místní poplatek ze psů:
1) výše poplatku:
a) roční sazba poplatku za psa chovaného
v rodinném domě – za prvního psa 100 Kč, za
druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150
Kč
b) roční sazba poplatku za psa vyjma psů
chovaných v rodinném domě – za prvního psa 500
Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
750 Kč
c) osoba starší 65 let 50 Kč
2) poplatník: poplatek ze psů platí držitel psa;
držitelem je osoba, která je přihlášená nebo má sídlo
na území České republiky; platí se ze psů starších 3
měsíců.

Vítáme vás do Janovic nad Úhlavou a přejeme
co nejvíc štěstí a zdraví:
Ilona Andrea Copaci
Jakub Jandečka
Johanka Macurová
Jana Mundlová
Jáchym Kastner
Jan Kadlec
Antonie Toušová
Vojtěch Ježek
Přejeme hodně radosti, štěstí, a hlavně zdraví
všem, kteří v měsících leden a únor 2022 oslavili
svá životní jubilea:
Milada Čudová, Veselí
Alena Hartmannová, Janovice
Růžena Ticháčková, Plešiny
Marie Drudíková, Rohozno
Václav Weber, Janovice
Josef Bouřil, Petrovice
Peter Boor, Janovice,
Hana Havlová, Janovice
Emilie Lavičková, Janovice
Marie Jaklová, Janovice
Milena Votípková, Dolní Lhota
Josef Mareš, Veselí
Antonín Burcal, Dolní Lhota
Marie Benešová, Hvízdalka
Marie Trefancová, Janovice
Anna Drhová, Janovice
Růžena Haidingerová, Dubová Lhota

70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
80 let
80 let
90 let
93 let

MASARYKOVA ZŠ SE MÁ ČÍM CHLUBIT
Moderní odborné učebny přírodních věd a jazyků.

Jsme moc rádi, že se nám podařilo díky evropskému
projektu IROP a městu Janovice nad Úhlavou
vybudovat ve škole dvě nové odborné učebny.
Jedná se o učebnu přírodních věd, která je
vybavena
nejmodernějšími
technologickými
novinkami. Žáci se v malých skupinách naučí
pracovat s odborným zařízením pro fyziku, chemii a
přírodopis. Sady PASCO pro praktické experimenty
jsou kompatibilní s moderní prezentační a digitální
technikou. Učebna je vybavena řídicím softwarem a
interaktivním displejem s úhlopříčkou 86“.

Učebna jazyková je koncipována jako multimediální
učebna. Výuka v této učebně se bude zaměřovat
zejména na poslech, práci s videy a mluvenou
stránku jazyka. Učebna je také vybavena
interaktivním displejem a řídicí stanicí pro jednotlivá
stanoviště.
Naši učitelé už se na práci v novém prostředí velmi
těší. V rámci plánovaných školení se v následujících
měsících budou učit, jak učebny vhodně využívat při
moderním vzdělávání. Pevně věříme, že práce
v novém prostředí bude žáky bavit a motivuje je
k další práci. Na jarní měsíce plánujeme také dny
otevřených dveří pro rodiče, během nichž vám rádi
naše pokroky ukážeme naživo.

Velké poděkování patří všem, kteří se na realizace
podíleli.
Mgr. Klára Marušková, ředitelka školy

BŘEZEN V JANOVICÍCH NAD ÚHLAVOU
Mikrofon má láska
Beseda s Karlem Sedláčkem o práci moderátora a
redaktora rádia Plzeň a rádia Svobodná Evropa a
také o jeho četných cestách po americkém
kontinentě.

Uličníci a snílci
aneb nevšední osobnosti janovických dějin

Vstupné dobrovolné (věnováno na pomoc Ukrajině)
Jak na dotykové mobily a tablety
Seminář s nadací Moudrá sovička - pro přihlášené
seniory.
Pátek 11. března v sále městského úřadu
1. blok 8.30 – 12.30 hodin
2. blok 13.00 – 17.00 hodin
Václav Koubek sólo
Koncert svérázného písničkáře a muzikanta, herce
a spisovatele, harmonikáře, člověka mnoha profesí.
Pátek 25. března od 19.00 hodin
v sále městského úřadu

Virtuální univerzita třetího věku
Genealogie – hledáme své předky
Přednášky 2., 16. a 30.3. od 10 hodin v sále
městského úřadu.
Kroužek Brouček
10. a 24.3. od 10.00 hodin v sále městského úřadu
a
Kroužek Tanečky
každou středu od 16.00 hodin v sále MÚ
Bližší informace na www.knihovna-janovice.cz

Janovičtí ochotníci při TJ Sokol
srdečně zvou na divadelní hru

22. 4. (od 19.30 hod.)
a 23. 4. (od 15.00 a 19.30 hod.) 2022
v janovické sokolovně.
Získání vstupenek opět pouze
prostřednictvím ochotníků,
předprodej jinou formou nebude probíhat.
Vstupné dobrovolné (věnováno na pomoc Ukrajině)

