JANOVICKÝ ZPRAVODAJ
občasník města Janovice nad Úhlavou

září 2022

OHLÉDNUTÍ 2019 – 2022
PŘÍSPĚVEK STAROSTY MĚSTA
Vážení občané,
veřejným zasedáním, které se konalo v pondělí
29.8.2022, v podstatě skončilo volební období
stávajícího zastupitelstva města.
Nedělám si iluze o tom, že se nám podařilo uspokojit
všechna vaše přání a představy o rozvoji města, ale
doufám, že jsme úplně nezklamali.
I přesto, že jsme při své činnosti byli omezeni výší
rozpočtu, který nikdy není takový, aby se dalo udělat
vše, co by bylo potřeba, snažili jsme se po celé čtyři
roky rozhodovat smysluplně podle „zdravého
selského rozumu“.
Sami zhodnoťte, zda práce končícího zastupitelstva
měla nějaký smysl.
Jako starosta města si touto cestou dovolím veřejně
poděkovat všem členům zastupitelstva města za
odvedenou práci a vám všem (občanům Janovic nad
Úhlavou i všech přilehlých obcí) veřejně poděkovat,
že jste to s námi vydrželi.
Vážení občané,
dovoluji si vám touto cestou oznámit, že i nadále se
budu ucházet o funkci starosty města a společně se
svými „spolukandidáty“ na kandidátce sdružení
JANOVICKO se budeme snažit získat ve volbách
vaše hlasy. A to i přesto, že o ně nebudeme s nikým
soupeřit. Sdružení JANOVICKO je totiž jedinou
volební stranou, která podala kandidátku do letošních
komunálních voleb v Janovicích nad Úhlavou.
Nevím, proč tomu tak je, ale je to zkrátka fakt.
I přesto, že jsme jediní, kteří „nesou svoji kůži na trh“,
budu velmi rád, když k volbám půjdete. S podporou
vašich hlasů to bude rozhodně lepší.
Michal Linhart, starosta města

PODĚKOVÁNÍ
V souvislosti s končícím volebním obdobím mi
dovolte, abych poděkoval panu
Karlu Altmanovi
z Janovic nad Úhlavou za dlouholetou práci pro
město, kterou vykonával jako člen finančního výboru.
Děkujeme!
Michal Linhart, starosta města

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Poslední veřejné zasedání volebního období
2019 – 2022 proběhlo v pondělí 29.8.2022 a na
programu bylo především předložení povinných
zpráv o kontrole plnění přijatých usnesení, o
vydaných rozpočtových opatřeních a o vydaných
rozhodnutích starosty. Následně bylo provedeno
zhodnocení uplynulých čtyř let a zasedání bylo
ukončeno.

Zde je pro připomenutí souhrn těch největších
investic a rozsáhlejších oprav, které byly
realizovány
na
základě
schválení
zastupitelstvem v minulém volebním období
v letech 2019 – 2022:
ROK 2019
 Dokončení oplocení areálu mateřské školy.
 Odvodnění obecního domu čp. 315 (u
koupaliště).
 Hřbitov – výměna oken a dveří ve smuteční
síni, nátěr plotu, nová vstupní vrata a vrátka a
výsadba nové zeleně kolem celého areálu.
 Vypracování projektových dokumentací na
výměnu inženýrských sítí v základní škole, na
výstavbu parcel v lokalitě Pod Vodárnou, na
výstavbu kruhového objezdu u hasičské
zbrojnice (tato stavba bohužel nebude
realizována, protože nová okružní křižovatka
by
nesplňovala
z hlediska
hlučnosti
hygienické podmínky).
 Výkup pozemků od církve a soukromých
vlastníků – příprava na výstavbu parcel
v lokalitě Pod Vodárnou.
 Kompletní
rekonstrukce
městského
koupaliště.
 Oprava opěrného zdiva proti záplavám na
Spůlském potoce.
 Vybavení dětského hřiště v Petrovicích
herními prvky.
 Rozšíření
veřejného
osvětlení
v obci
Hvízdalka.
 Výsadba zeleně na veřejném prostranství
(bývalý rybník) v obci Veselí.
 Odvodnění
místní
komunikace
v Ondřejovicích (místní část Rameno).
ROK 2020
 Rekonstrukce místní komunikace Příkopy
včetně výměny dešťové kanalizace. Společně
s touto akcí byl upraven povrch „rejny“ mezi
ulicemi Příkopy a Hradčanskou.
 Vybudování nových sociálních zařízení
v objektu bývalého lihovaru.
 Pořízení nového traktoru zn. Kubota.
 Pořízení hasičských dopravních automobilů
Citroën Jumper pro hasičské jednotky
v Dubové Lhotě a Ve Spůli.
 Oprava místní komunikace v Petrovicích.
 Oprava můstku pro pěší přes Spůlský potok.
ROK 2021
 Dokončení stavebních úprav v budově
městského úřadu včetně nového vstupu do

zasedacího sálu (schodiště je vybaveno
plošinou pro invalidy).
 Úprava a zakrytí vstupu do zdravotního
střediska.
 Vybudování zpevněných ploch pod kontejnery
na tříděný odpad na sídlišti, Pod Vodárnou a
v Podsedkách.
 Oprava a zpevnění povrchu části ulice Nová.
 První
etapa
rozsáhlé
rekonstrukce
inženýrských sítí, sociálních zařízení a kotelny
v základní škole.
 Výměna střešní krytiny na první části budov
v objektu bývalého lihovaru.
 Rozšíření dětských herních prvků v městském
parku.
 Projektová dokumentace ke stavebnímu
povolení na zasíťování nových stavebních
parcel v lokalitě Pod Vodárnou.
 Oprava odvodňovací stoky v Petrovicích.
 Rozšíření veřejného osvětlení v Rohozně.
 Umístění dětských herních prvků na návsi ve
Spůli.
 Projektová dokumentace na rekonstrukci
dešťové kanalizace v Dubové Lhotě.
ROK 2022
 Pokračování v rekonstrukci inženýrských sítí a
sociálek v základní škole.
 Druhá etapa výměny střešní krytiny v objektu
bývalého lihovaru.
 Výměna dlažby na tribuně fotbalového areálu.
 Zpevnění
povrchu
parkoviště
v areálu
mateřské školy.
 Výměna lávky na Náměstí Karla Pacnera.
 Rozšíření dětských herních prvků na dětském
hřišti v Petrovicích.
 Oprava
a
zpevnění
povrchu
místní
komunikace v části Osina.
 Stavební úpravy a výměna střešní krytiny na
budově hasičské zbrojnice ve Spůli.
 Demolice staré hasičské zbrojnice v Dubové
Lhotě a výstavba nové.
 Rekonstrukce dešťové kanalizace v obci
Plešiny včetně úprav tůně a zavezení
rybníčku (požární nádrže) na návsi.
K tomu všemu samozřejmě patří např. spousta
dalších drobných oprav a dále také údržba
městského
majetku,
údržba
veřejných
prostranství a místních komunikací, provoz
školských zařízení, správa městských lesů,
podpora sportu včetně provozu sportovišť,
podpora kultury, podpora spolkové činnosti nebo
podpora sociálních služeb.
Doufejme, že v dalších letech bude mít město
aspoň tolik prostředků na svůj rozvoj jako
doposud. Bohužel je potřeba počítat s tím, že
rozpočet pravděpodobně dost výrazně zasáhne
nárůst cen energií. Ještě je toho třeba hodně
udělat. Tak si držme palce!

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2022
V pátek 23.9.2022 od 14.00 do 22.00 a v sobotu
24.9.2022 od 8.00 do 14.00 se konají volby do
zastupitelstev obcí.
Kdo může volit?
Voličem je státní občan České republiky a státní
občan členského státu Evropské unie
• který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let,
• je v den voleb ve městě přihlášen k trvalému
pobytu,
Kde probíhá hlasování?
Hlasování probíhá ve všech obcích na území ČR.
Volič může hlasovat pouze v tom volebním
okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu a kde
je tudíž zapsán ve stálém seznamu voličů.
Pozor! Hlasování na voličský průkaz ve volbách
do zastupitelstev obcí není možné.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky obdrží každý volič na adresu
svého trvalého pobytu nejpozději 3 dny před
konáním voleb.
Volební místnost
Volební místnost pro voliče obou volebních
okrsků je v tělocvičně za Městským úřadem
Janovice nad Úhlavou.
Volební okrsky
Okrsek č. 1 = Janovice nad Úhlavou.
Okrsek č. 2 = Dolní Lhota, Dubová Lhota,
Hvízdalka, Ondřejovice, Petrovice + Osina,
Plešiny, Rohozno, Spůle, Vacovy, Veselí.
Průběh hlasování
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou
totožnost a státní občanství ČR občanským
průkazem nebo cestovním pasem. Pokud tak
neučiní, nebude mu hlasování umožněno. Každý
volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Volič obdrží od volební komise prázdnou úřední
obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání
mu komise vydá i hlasovací lístek.
S úřední obálkou a hlasovacím lístkem se musí
volič odebrat do prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování
umožněno. Volič vloží do úřední obálky hlasovací
lístek, který mohl upravit následujícím způsobem:
• označit křížkem pouze jednu volební stranu
(v tom případě se již neoznačují jednotliví
kandidáti),
• označit křížkem pouze vybrané kandidáty, a
to nejvýše 9.
Pokud volič neoznačí křížkem ani volební stranu
ani jediného kandidáta, je jeho hlas neplatný.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s upraveným
hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební
komisí do volební schránky.
Podaná kandidátní listina
Jedinou kandidátní listinou, která byla podána do
voleb 23. a 24.9.2022 v Janovicích nad Úhlavou,
je kandidátní listina sdružení JANOVICKO.

A kdo se tedy bude ucházet o vaše hlasy?
1. Mgr. Michal Linhart
starosta města
2. MVDr. Ladislav Vyskočil
veterinární lékař
3. Bc. Libor Čech
soukromý podnikatel
4. Mgr. Ingrid Kasíková
lékárnice
5. Alena Nosálová
ředitelka mateřské školy
6. Tomáš Jiřík
vedoucí dopravy – dispečer
7. Petr Kresl
státní zaměstnanec
8. Lucie Boudová
učitelka základní školy
9. Václav Keřlík
logistik
BLAHOPŘEJEME
Vítáme vás do Janovic nad Úhlavou a přejeme
co nejvíc štěstí a zdraví:
Viktorie Sýkorová
Josef Duda
Ondřej Tauš
Přejeme hodně radosti, štěstí, a hlavně zdraví
všem, kteří v měsících červenec a srpen 2022
oslavili svá životní jubilea:
František Říha
70 let
Marta Havlíková
70 let
Zdeňka Šimáčková 70 let
Libuše Nováková
75 let
Miloslava Altmanová 75 let
Josef Kroupar
85 let
Božena Pachmanová 91 let
MĚSTSKÝ ÚŘAD MÁ NOVÉHO TAJEMNÍKA
Město Janovice nad Úhlavou vyhlásilo 15.6.2022
výběrové řízení na pozici tajemníka městského
úřadu. Ve třicetidenní lhůtě pro podání doručili
svoji přihlášku čtyři uchazeči.
Jmenovaná pětičlenná komise nejprve posoudila
doručené přihlášky včetně povinných příloh a
konstatovala, že všichni uchazeči splňují
požadované podmínky. Proto komise rozhodla,
že všichni uchazeči budou pozváni k ústním
pohovorům, které proběhly ve dnech 25.7. a
28.7.2022. Komise na základě výsledků pohovorů
doporučila starostovi města nejvhodnějšího
uchazeče, s jehož jmenováním v souladu se
zákonem o obcích udělila souhlas ředitelka
Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Novým tajemníkem bude od 1.11.2022 jmenován

pan Bc. Miroslav Bouda
trvale bytem v Janovicích nad Úhlavou.

SNAŽÍME SE POMÁHAT
Již dlouho jsem neviděl tolik spokojenosti, kolik jí
měli klienti DOZP Bystřice nad Úhlavou při
návštěvě janovického koupaliště. Jsem rád, že
jsme těm, kteří to skutečně potřebují, pomohli
aspoň tím, že jsme poskytli naše služby zdarma.

KULTURA A ZÁJMOVÁ ČINNOST
ZÁJEZD PRO SENIORY
Protivín, Linz (Horní Rakousko)
středa 14. září
Program: Protivín – krokodýlí ZOO a Linz –
prohlídka města, vrch Postlingberg s poutní
basiliku.
Vstupné: krokodýlí ZOO = 200,- Kč důchodci,
ostatní 250,- Kč
Odjezd a příjezd: odjezd v 7.30 hodin
z autobusové zastávky Janovice nad Úhlavou
(7.15 nebo 7.40 autobusová zastávka Dolní
Lhota, Vacovy), příjezd do 20.00 hodin
Cena dopravy: důchodci z Janovic a spádových
obcí mají dopravu zdarma, ostatní za 400,Kč/osobu
Přihlášky: městská knihovna 702 157 349 nebo
knihovna@janovice.cz
ZA VÍNEM DO LIHOVARU

VÝSTAVA

v zasedacím sále městského úřadu
Nauč se malovat technikou akvarelu s lektorkou
Jarkou Papežovou, malířkou Ateliéru s duší.
Přihlášky v městské knihovně (702 157 349 nebo
knihovna@janovice.cz).
Virtuální univerzita třetího věku
Přednášky: 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11. a
14.12. vždy od 10.00 hodin
v zasedacím sále městského úřadu
Zveme vás ke studiu na VU3V – téma semestru:
Čínská medicína v naší zahrádce
Dozvíte se zajímavé informace o zdraví, tradiční
čínské
medicíně,
rovnováze
člověka,
provázanosti orgánů v těle, o léčivých bylinách a
také přípravě pokrmů z nich.
Přihlášky podávejte v knihovně do konce září.
Více informací najdete www.e-senior.czu.cz nebo
www.knihovna-janovice.cz
Zájmové kroužky
Tanečky s písmenky
Tanec, písničky a hry s Terkou Stachovou pro
děti 5 – 8 let. První lekce bude 5. října od 16.00
hodin v zasedacím sále městského úřadu,
následně pak každou středu. Poplatek za lekci je
30,- Kč. Přihlášky v městské knihovně.

PŘIPRAVUJEME
Janovice pod lupou
čtvrtek 6. října od 18.00 hodin
v zasedacím sále městského úřadu
Historie města od A až do Z. Přednáška Jana
Lhotáka, historika sušického muzea Šumavy,
který zpracovával dějiny Janovic nad Úhlavou ve
své diplomové práci.
To nejlepší od B po B
pátek 14. října od 19.00 hodin
ve staré radnici na náměstí
Bach i Beatles na jednom koncertě. Trio
s nevšedním obsazením přinese posluchačům to
nejlepší z hudební historie i současnosti.
V repertoáru nechybí populární skladby baroka,
klasicismu a romantismu, ale i hity hvězd 20.
století Louise Armstronga, Franka Sinatry nebo
Beatles.
Jan Vitinger – trubka, křídlovka a průvodní slovo
Anabela Kmetíková – kontrabas
Hana Vaňková - klavír

Brouček
Cvičení, hraní a vyrábění pro děti mezi 1 a 4 roky
a jejich maminky. Lektorka kroužku Tereza
Stachová. První lekce 6.10. od 10.00 hodin
v sále městského úřadu, následně pak každý
sudý čtvrtek. Poplatek za lekci 30,- Kč Přihlášky
v městské knihovně.
Čtenářská soutěž: „Poznávej přírodu…“
Půjčujte si knížky o přírodě a vyhrajte vstupenky
do ZOO Plzeň na rok 2023.
Soutěží se do 30. listopadu!

Big Band, lampiónový průvod a ohňostroj
pátek 28. října
v Janovickém lihovaru
Tradiční oslava státního svátku – Dne vzniku
samostatného československého státu.
Tajemství akvarelu
úterý 18., 25.10. a 1.11. od 18.00 hodin
7., 8. a 22. září bude uzavřena městská knihovna.

