
JANOVICKÝ ZPRAVODAJ 

občasník města Janovice nad Úhlavou červen 2022 

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

V pondělí 20. června se konalo další 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 dvě žádosti o prodeje 
nemovitostí. První žádost podala Ing. Šárka 
Hostková, která měla zájem o odkoupení části 
pozemku sousedícího s její zahradou. 
Zastupitelstvo v tomto případě rozhodlo 
požadovanou část pozemku prodat. 
Druhou žádost si podal pan Jiří Viták, který měl 
zájem koupit od města dva pozemky, které 
historicky užívá. Po drobných úpravách rozhodlo 
zastupitelstvo žádosti vyhovět. 
V této části programu ještě zastupitelstvo vzalo na 
vědomí informaci o zájmu spol. ARBO rozšířit své 
plochy v Rozvojové zóně. 
Zastupitelstvo vydalo novou obecně závaznou 
vyhlášku o úplném zákazu hazardních her na 
území města. Jednalo se vlastně o úpravu dosud 
platné vyhlášky tak, aby byla v souladu s platnou 
legislativou. Cílem této vyhlášky je omezení 
negativního vlivu hazardních her, ochrana sociálně 
slabých, snadno ovlivnitelných nebo duševně 
nevyzrálých osob před důsledky plynoucími z 
účasti na hazardních hrách a předcházení 
záporných jevů spojených s hraním hazardních 
her, které ve svých důsledcích mohou vést k 
narušování veřejného pořádku a ke zvýšení 
kriminality a dalších patologických jevů. 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s tím, v jaké fázi se 
v polovině roku nachází realizace schválených 
investic a velkých oprav. 
Hlavním bodem veřejného zasedání bylo 
projednání závěrečného účtu města a zprávy 
auditora o kontrole hospodaření města v roce 
2021. Protože podle zprávy auditora nebyly 
zjištěny žádné nedostatky, schválilo zastupitelstvo 
celoroční hospodaření města v roce 2021 bez 
výhrad. 
 

 
 

JAK SE DAŘÍ PLNIT REALIZACE 
SCHVÁLENÝCH INVESTIC A OPRAV 

Jak bylo zmíněno v předchozím článku, 
zastupitelstvo bylo seznámeno s tím, jak jsou ke 
konci pololetí plněny úkoly schválené v rámci 
rozpočtu na rok 2022. Jedná se o investiční akce 
a velké opravy. 
Abyste byli informováni i vy, přinášíme vám 
přehled, který byl předložen zastupitelstvu. 
Nejprve akce, které jsou již hotovy: 

 demolice staré hasičské zbrojnice 
v Dubové Lhotě 

 výměna dlažby na tribuně fotbalového 
hřiště v Janovicích nad Úhlavou 

 areál bývalého lihovaru v Janovicích nad 
Úhlavou – výměna další části střechy, 
drobné terénní úpravy nádvoří, rozšíření 
rozvodů elektřiny 

 
 oprava cesty v místní části Osina 

V současné době probíhá: 
 rekonstrukce sociálních zařízení v hlavní 

budově základní školy 
 novostavba hasičské zbrojnice v Dubové 

Lhotě 

 

Pozor! 30. června je poslední možnost 
zaplatit místní poplatky! 



 opravy dešťové kanalizace v Plešinech 
včetně zavezení bývalé požární nádrže 

 
 stavební úpravy hasičské zbrojnice ve 

Spůli – vnitřní práce (stěny, stropy, 
podlahy, elektřina) jsou hotovy, zbývá 
výměna střešní krytiny 

 vybavení dětského hřiště v Petrovicích – 
dětské herní prvky jsou objednány a jsou 
ve výrobě 

A nakonec – co ještě plánujeme: 
 oprava lávky pro pěší na Náměstí Karla 

Pacnera 
 vydláždění štěrkového parkoviště v areálu 

mateřské školy 
 drobné opravy místních komunikací 
 a spousta dalších drobností …  

 
 

KANALIZACE NENÍ ODPADKOVÝ KOŠ 
Příspěvek spol. ČEVAK 

(provozovatel městského vodovodu a kanalizace) 
Jednorázové vlhčené ubrousky, papírové utěrky, 
dětské pleny, igelitové sáčky, tyčinky na čištění 
uší, zbytky jídla a další odpad z domácností se 
často objevují v kanalizační síti. Žádná z těchto 
věcí přitom do kanalizace nepatří. Může totiž 
způsobit velké problémy, a to nejen na veřejné 
části kanalizace, ale i na přípojce, která je ve 
vlastnictví majitele nemovitosti. A v neposlední 
řadě zvyšuje i náklady na čištění odpadních vod na 
čistírně.  
Nejsou totiž rozpustné ve vodě, a proto mohou 
kanalizační potrubí velmi snadno ucpat. Kromě 
toho poškozují také kanalizační čerpací stanice, 
které jsou nutné k přečerpávání odpadní vody 
cestou na čistírnu odpadních vod. 
Hygienické prostředky z domácností, mezi něž 
patří kromě vlhčených ubrousků, vatových tyčinek, 
také například dětské pleny nebo jednorázové 
kuchyňské utěrky, patří vždy do popelnic na 
komunální odpad.  
Použité tuky a oleje nebo zbytky potravin, které 
rovněž ucpávají kanalizaci a z odpadní vody se 
obtížně odstraňují, jsou navíc i vítanou potravou 
potkanů. Lidé jimi tato zvířata, která se pak musí 
pravidelně a náročným způsobem hubit, 

nevědomky živí. I použité tuky z domácností se 
přitom dají třídit. 
Stejně tak je tomu i v případě léků nebo 
nejrůznějších chemikálií, které jsou určené 
k odborné likvidaci. Na čistírnách odpadních vod 
totiž mohou toxicky působit na bakterie, které čistí 
odpadní vodu. Případě se může stát, že se 
dostanou spolu s vyčištěnou vodou do přírody.  
Společnost ČEVAK prostřednictvím vzdělávacího 
programu DOODPADU s mottem „Toaleta není 
odpadkový koš“ dlouhodobě upozorňuje na 
nejrůznější předměty a látky, které by neměly 
končit v toaletních mísách a dřezech. Jeho 
součástí jsou webové stránky www.doodpadu.cz, 
kde zájemci najdou konkrétní případy i rady, jak 
s takovým odpadem správně naložit.  

 
BLAHOPŘEJEME 

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

Jan Říha 
Anna Vondrů 
Julie Hazdrová 
 
Přejeme hodně radosti, štěstí, a hlavně zdraví 
všem, kteří v měsících květen a červen 2022 
oslavili svá životní jubilea:  

Dana Jandová, Vacovy   70 let 
Anna Vitáková, Janovice   70 let 
Milan Viták, Janovice    70 let 
Zdeněk Franc, Spůle    75 let 
Vlasta Kocfeldová, Spůle   80 let 
Vladimír Baloun, Janovice   80 let 
Květoslava Machuldová, Janovice  85 let 
Anna Mazancová, Hvízdalka   91 let 
Jaroslava Loskotová, Janovice  92 let 
Anna Polomisová, Osina   92 let 
Helena Heranová, Janovice   92 let 

 

AKTIVNÍ VČELAŘI 
Příspěvek Jiřího Tomana 

V sobotu dne 25.6.2022  se na včelnici u Tomanů 
v Petrovicích nad Úhlavou uskutečnil Včelařský 
den. Pořadatelem byl ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ 
z.s. okresní organizace Klatovy ve spolupráci se 
ZO ČSV z.s. Nýrsko za přispění města Nýrska. 
Přednášku měl odborník na včelařství pan Ing. 
Dalibor Titěra,CSc. z Výzkumného ústavu 
včelařského Dol, pozvání přijala i předsedkyně 
svazu Mgr. Jarmila Machová. 
Včelařského dne se zúčastnili včelaři ze širokého 
okolí, zástupci okresu včetně předsedy p. 
Stanislava Volfa a několik členů republikového 
výboru ČSV, kteří zastupují jednotlivé okresy 
Plzeňského kraje. 



Všichni účastníci byli velmi spokojeni s náplní dne, 
od odborné přednášky přes diskusi s předsedkyní 
svazu až po návštěvu dalšího stanoviště včel s 
hledáním trubčího shromaždiště pomocí dronu. 
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na 
zajištění celého dne. 
Těšíme se na setkání při dalších vzdělávacích 
akcích, které se zde  pořádají pravidelně již několik 
let. 

 
 

MIMOŘÁDNÝ ÚSPĚCH 
JANOVICKÝCH FOTBALISTŮ 

 
FK Dukla Janovice připravil pro své příznivce 
opravdu milé překvapení. Po výborných výkonech 
v celé sezóně skončilo „ÁČKO“ mužů druhé 
v okresním přeboru a tím získalo možnost zahrát 
si baráž o krajskou soutěž 1. B třídu. Je to po 
dlouhé době velký úspěch janovického fotbalu. 
V baráži se naši fotbalisté utkali s mužstvem 
Chodského Újezdu. V domácím utkání zvítězili po 
vynikajícím výkonu 3:2, na hřišti soupeře bohužel 
2:4 prohráli.  
Je to škoda, ale i přesto BLAHOPŘEJEME a 
děkujeme za vzornou reprezentaci města. 

 
 
 

PŘÍSPĚVEK MASARYKOVY ZŠ 
 
Dne 22.06.2022 proběhla v místním lihovaru 
zahradní slavnost Masarykovy základní školy 

v Janovicích nad Úhlavou. Na její přípravě a 
programu se podíleli především žáci závěrečných 
ročníků. Za účasti žáků a učitelů celé školy, rodičů, 
dětí z místní mateřské školy a široké veřejnosti, 
král s královnou pasovali prvňáčky a druháky na 
čtenáře. Ti nejprve slíbili, že se budou o knihy 
hezky starat a následně již přebrali z rukou třídních 
učitelek pamětní list. 
Druhou, neméně důležitou událostí, bylo 
rozloučení s žáky devátých tříd. Po slavnostním 
převzetí šerpy a rozloučení s třídními učitelkami 
proběhlo památeční fotografování. Jako 
překvapení si žáci 9.A i 9.B připravili originální 
předtančení, kterým pobavili všechny přítomné.  
Na závěr proběhla volná zábava s hudbou a 
občerstvením. Někteří tuto příležitost využili i pro 
slavnostní společné fotografování s rodiči 
v připraveném fotokoutku. 
Celá slavnost mohla proběhnout za podpory Města 
Janovice nad Úhlavou, za což velmi děkujeme. 

 
 

MĚSTO HLEDÁ NOVÉHO TAJEMNÍKA 

 
 
Aby nedošlo k šíření dezinformací, uvádíme, že 
nového tajemníka hledáme proto, že stávající 
tajemník Městského úřadu Janovice nad Úhlavou 
pan Bc. Jiří Šulc odchází k 31.1.2023 do důchodu. 
Pokud se nám podaří nového tajemníka najít, 
předpokládáme, že by nastoupil 1.11.2022 a 
listopad, prosinec a leden by se „zaučoval“. 
 
 
 



LETNÍ KONCERTY 

Sobota 2. července 

18.30 hodin 

ALEŠ BRICHTA TRIO  

Projekt českého metalového zpěváka, 
zakládajícího člena a kdysi vůdčí osobnosti 
legendární české hudební skupiny Arakain.  
 

21.30 hodin 

MŇÁGA A ŽĎORP 

Česká rocková kapela se zajímavým názvem. 
Zvláštně znějící slova „mňága“ a „žďorp“, 
pocházejí ze slezského dialektu a znamenají 
„bláto“ a „staré krámy“. Mňága a Žďorp patří mezi 
nejvýraznější hudební kapely české porevoluční 
éry. 

Sobota 30. července 

19.00 hodin 

NEBE 

2005 – 2009 Fat Skewers – 2009 se mění název a 
vzniká Caledonia – 2011 s mění název a vzniká 
NEBE = pop-rocková skupina z Havířova. Se svojí 
deskou „Legosvět“ byli v roce 2012 nominováni na 
cenu Český slavík v kategorii objev roku. 
 

21.30 hodin 

INFLAGRANTI a JOSEF VOJTEK  

Dámské smyčcové trio INFLAGRANTI přitahuje do 
koncertních sálů nejen fanoušky klasiky, ale i 
rockery, kteří si mohou poslechnout své oblíbené 
pecky v podání sexy tria a navíc ještě v doprovodu 
rockových hlasů. V Janovickém lihovaru s nimi 
zazpívá frontman skupiny Kabát Josef Vojtek. 

 

Sobota 6. srpna 

19.00 hodin 

MASH tribute 

MASH na svém webu uvádí (citujeme): „Vážení 
přátelé, naše kapela se dostala do patové situace. 
Po odchodu basáka Želvy se ukázalo, že každý 
člen souboru má odlišný názor na budoucí 
směřování kapely Mash. Z tohoto důvodu není 
možné dál pokračovat.“ (konec citace). Proto 6.8. 
vystoupí v lihovaru kapela MASH tribute. 

21.30 hodin 

EXTRABAND revival a Radek Zíka 

Extraband – škoda o nich nic nenapsat, jenže psát 
v Plzeňském kraji o Extrabandu je naprosto 
zbytečné. Všichni je znají, všichni o nich všechno 
ví.   

Sobota 20. srpna 

19.00 hodin 

CHAI 

CHAI je parta čtyř muzikantů, která předvádí 
výhradně vlastní pop-rockovou tvorbu. Přestože 
působí nejvíc v domácím Plzeňském kraji, kde se 
to hemží „pivním bigbeatem“, tak ho nehraje a 
snaží se prorazit svými melodickými písničkami. 

21.30 hodin 

KRAUSBERRY 

Jistota rockové scény, masivně burácející zvuk, 
výborní sólisté … Ale především Martin Kraus – 
famózní zpěvák s hlasem jak řeřavé uhlíky, 
frontman kapely, který nemá na české hudební 
scéně obdoby, protože dokonale ovládá jeviště i 
hlediště. Zkrátka, Janovický lihovar přivítá další 
českou hudební legendu.  

 


