JANOVICKÝ ZPRAVODAJ
občasník města Janovice nad Úhlavou
ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
V pondělí 2. května se konalo letošní druhé
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 projednalo tři žádosti o prodeje
nemovitostí a všechny tři zamítlo. Jednalo se o
žádosti, které podali:
- Monika a Petr Cvachovcovi, kteří měli zájem o
odkoupení pozemku mezi čp. 14 a čp. 16 v obci
Vacovy;
- František Diviš, který měl zájem o odkoupení
části pozemku v Rozvojové zóně;
- Petr Dobruský, který chtěl odkoupit objekt bývalé
vodárny v Rozvojové zóně.
Dále zastupitelstvo rozhodlo, že v dalším volebním
období 2022 – 2026 (komunální volby se konají 23.
a 24. září letošního roku) bude mít zastupitelstvo
opět 9 členů. Povinnost rozhodnout o počtu členů
pro následující období ukládá zastupitelstvu zákon
o obcích.
Hlavním bodem veřejného zasedání bylo
projednání návrhů na úpravy územního plánu,
které městu předložil pořizovatel – Odbor výstavby
a územního plánování Městského úřadu Klatovy.
Jednalo se celkem o 12 návrhů, které
zastupitelstvo projednalo. Se dvěma návrhy
zastupitelstvo nesouhlasilo, se všemi ostatními
vyjádřilo souhlas (viz další článek).
VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SE JEŠTĚ ZDRŽÍ
Jak bylo zmíněno v předchozím článku,
zastupitelstvo
projednalo
návrh
úpravy
připravovaného územního plánu, který navrhl
pořizovatel - Odbor výstavby a územního
plánování Městského úřadu Klatovy.
Konkrétně se jednalo o tyto návrhy:
Petrovice, p.č. 282/5 a 282/4 (požadavek p.
Klasny) – ponecháno v zastavitelném území.
Petrovice, p.č. 1370 (požadavek města) –
ponecháno v zastavitelném území.
Dubová Lhota, p.č. 52/2 (požadavek p. Roubíčka)
– nesouhlas se zařazením do zastavitelného
území.
Rohozno, p.č. 224/2 (požadavek p. Vitáka) –
ponecháno v zastavitelném území; zastupitelstvo
respektovalo vydané stavební povolení.
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Rohozno, p.č. 266/1 a 266/2 (požadavek manž.
Bakovských) – ponecháno v zastavitelném území;
zastupitelstvo respektovalo vydané stavební
povolení.
Janovice, p.č. 133 (požadavek města) –
ponecháno v zastavitelném území, protože je zde
již vystavěn rodinný dům – vlastník Kastnerovi.
Janovice, p.č. 234 (požadavek města) –
ponecháno v zastavitelném území, protože je zde
již vystavěn rodinný dům – vlastník p. Doležalová).
Janovice, plocha mezi JZD a zahrádkářskou
kolonií (požadavek města a JZD) – ponecháno
v území s možností budování zahradních chatek).
Ondřejovice, Hvízdalka, Vacovy, Spůle a Veselí,
plochy zeleně (zahrady), které jsou na okrajích
zástavby.
Zastupitelstvo
nesouhlasilo
se
zařazením do zastavitelného území.
Rohozno, p.č. 211/4 – ponecháno v zastavitelném
území, protože je zde již vystavěn rodinný dům –
vlastník p. Pajchlová).
Ondřejovice,
objekt
nefunkčního
kravína
(požadavek města a JZD) – zastupitelstvo
souhlasilo se zařazením do zastavitelného území,
aby zde byla možnost výstavby.
Dubová Lhota, plocha pro výstavbu nové hasičské
zbrojnice – jedná se pouze o uvedení stavu do
souladu s platnou legislativou. Zastupitelstvo
souhlasilo.
Jedinou nevýhodou schválení uvedených návrhů
na úpravy, je opětovné zdržení, protože musí
proběhnout opakované veřejné projednání.
Zastupitelstvo zvážilo všechna pro i proti a
přiklonilo se k variantě, vyhovět většině požadavků
i za cenu odložení vydání nového územního plánu.
Co se týče plánovaných stavebních parcel
v Janovicích „Pod Vodárnou“, stále věříme, že se
začne stavět v roce 2023.
LIHOVAR BUDE ZASE O KOUSEK HEZČÍ

V souladu se schváleným rozpočtem města
pokračuje další část výměny střešní krytiny na
objektech bývalého lihovaru v Janovicích nad
Úhlavou. Tato etapa byla asi nejnáročnější,
protože kromě nové střechy musela být část
objektu ubourána. Naštěstí nám vyšli vstříc i
„památkáři“, kteří uznali, že téměř rozpadlou část
nemá smysl opravovat a povolili demolici. Díky
tomu bude tato část střechy stejná jako na
ostatních objektech. Po skončení této rozsáhlé
akce, bude v lihovaru provedena úprava
štěrkového povrchu nádvoří. Snad se vám bude
v létě v janovickém lihovaru líbit!
CO SE JEŠTĚ DĚJE NEBO DÍT BUDE
Kromě zmíněných úprav v lihovaru začaly probíhat
tyto
akce
schválené
v rozpočtu
2022:
- dokončena je výměna dlažby na tribuně
fotbalového hřiště;
- je hotova první část úprav hasičské zbrojnice ve
Spůli (úpravy omítek, stropu a podlahy, rozvody
elektřiny a drobné úpravy vodovodu); v létě bude
vyměněna střešní krytina – na tuto akci se podařilo
sehnat dotaci od Plzeňského kraje ve výši 300 tis.
Kč;
- právě nyní probíhá veřejná zakázka na výběr
zhotovitele akce „Novostavba hasičské zbrojnice
Dubová Lhota“, stavba by měla začít letos v létě
s dokončením do 31.12.2022;
- je podepsána smlouva o dílo na kompletní opravu
lávky pro pěší na náměstí – oprava bude probíhat
v červenci;
- na letní prázdniny je plánována další etapa
stavebních úprav v základní škole – v této etapě
dojde k rekonstrukci „sociálek“;
- v mateřské škole bude nutné vyměnit v kotelně
dosluhující expanzní nádoby a ohřívač teplé vody;
- v místní části Osina je v současné době
prováděna oprava příjezdové cesty;
- předmětem další smlouvy o dílo, která byla
podepsána, jsou úpravy dešťové kanalizace v obci
Plešiny; akce bude zahájena v nejbližší době.
BLÍŽÍ SE SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ
do 30. června!

Přejeme hodně radosti, štěstí, a hlavně zdraví
všem, kteří v měsících březen a duben 2022
oslavili svá životní jubilea:
Jana Šídlová, Janovice
Miroslav Šimáček, Janovice
Jindřich Kříšťa, Janovice
Božena Bufková
Milada Kocíková, Janovice
Petr Staněk, Veselí
Hana Belfínová, Dolní Lhota
Jaroslava Nováková, Janovice
Blahoslav Bureš, Janovice
Karel Hartl, Petrovice
Josef Fiala, Rohozno
Marie Majerová, Janovice
Bohumila Polomisová
Václav Bouda, Dolní Lhota
Helena Weinfurtnerová, Janovice
Eva Kurzová, Janovice
Eva Martinová, Janovice
Josef Kasík, Janovice

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
85 let
90 let
93 let

ZÁCHRANÁŘI V BOUŘI
Příspěvek Masarykovy ZŠ
Na naší základní škole se žákyně 6. a 7. ročníku,
jmenovitě Johana Jiříková, Justýna Jiříková, Pavla
Kolářová, Eliška Sosnová a Štěpánka Trefancová
zapojily do zajímavého celoročního projektu o
ochraně klimatu nazvaný CO2Liga a to s pomocí
paní učitelky Zdenky Všelkové. V průběhu
školního roku tento tým pod názvem Záchranáři v
bouři absolvoval čtyři mise, plné tematických
úkolů. Úkoly byly velmi pestré a praktické. Tým
pořádal pro spolužáky přednášky, dělal
průzkumné výpravy po škole, zkoumal uhlíkovou
stopu a zjišťoval, jak ji může snížit. Dále se jim
podařilo uspořádat školní akci Škola po tmě, která
měla upozornit na spotřebu elektřiny ve škole a
omezit její plýtvání. Celý projekt byl zakončen
úkolem upozornit na problém se změnou klimatu
naši obec prostřednictvím návštěvy městského
úřadu a napsáním dopisů ministrům vlády. Tým si
z projektu odnesl pocit, že s klimatickou změnou
můžeme sami něco udělat. A co vy? Víte, jaká je
vaše uhlíková stopa?

BLAHOPŘEJEME
Vítáme vás do Janovic nad Úhlavou a přejeme
co nejvíc štěstí a zdraví:
Nikol Petruška
Jáchym Kotlan
Julie Kotlanová
Miloslav Půbal
Vítek Vlasák

Příspěvek připravila Zdenka Všelková, učitelka ZŠ.

ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY
2. dubna proběhlo odhalení pamětní desky Ing.
Karlu Pacnerovi, o kterém jsme se zmínili
v minulém zpravodaji. Děkujeme všem, kteří se
zúčastnili.

MĚSTO A MĚSTSKÁ KNIHOVNA VÁS ZVOU
Kroužek Brouček
5. a 19.5. od 10.00 hodin v sále městského úřadu
Kroužek Tanečky
každou středu od 16.00 hodin v sále MÚ
Bližší informace na www.knihovna-janovice.cz
Připomínáme – zájezd pro seniory
středa 18. května 2022
Zámek Konopiště, Průhonice – park
Odjezd v 7.30, příjezd do 19.00.
Autobus je obsazen!!!
Do 16.5. bude z důvodu nemoci uzavřena
městská knihovna.

ČERVEN – PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA
Dvorské umění za vlády Jana Lucemburského
nástěnné malby v kostele
pátek 3. června v kostele sv. Jana Křtitele
Program:
18.00 soubor zobcových fléten ZUŠ Sušice
18.15 přednáška historika umění prof. PhDr.
Ing. Jana Royta, Ph.D., DSc.
19.30 Elthin – plzeňská skupina středověké
hudby
COUNTRY VEČER V LIHOVARU
sobota 11. června od 18.00 hodin
PILOUNI
koncert country kapely
UKÁZKY TANCŮ
František Čermák

od 20.00 hodin
první dáma české country

VĚRA MARTINOVÁ

V případě, že byste měli námět na příspěvek,
o němž si myslíte, že by se hodil do
Janovického
zpravodaje,
napište
na
mailovou adresu starosta@janovice.cz.

