
   JANOVICKÝ ZPRAVODAJ 

občasník města Janovice nad Úhlavou říjen 2022 

 
 

JANOVICE POD LUPOU 
čtvrtek 6. října od 18.00 hodin 

v zasedacím sále městského úřadu 

 
 

PO STOPÁCH PŘEVADĚČŮ 
sobota 8. října 

Zájemci o tuto akci se vydají okolo Javorné a 
vycházku zakončí v Muzeu železničních drezín 
v Čachrově. Průvodcem bude Jan Jirák, archivář 
klatovského muzea. Trasa je dlouhá 15 km. 
Bližší informace a přihlášky v městské knihovně. 
 

TO NEJLEPŠÍ OD „B“ PO „B“ 
Bach i Beatles na jednom místě 
pátek 14. října od 19.00 hodin 

v zasedacím sále městského úřadu 
Trio s nevšedním obsazením přináší 
posluchačům to nejlepší z hudební historie i 
současnosti. V repertoáru tria tak nechybí 
populární skladby baroka, klasicismu a 
romantismu, ale i hity muzikantských hvězd 20. 
století - Louise Armstronga, Franka Sinatry či The 
Beatles.  

 
 

TRADIČNÍ OSLAVY STÁTNÍHO SVÁTKU 
pátek 28. října od 17.30 hodin 

v Janovickém lihovaru 

 



VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
středa 5. října od 10.00 hodin 

v zasedacím sále městského úřadu 
Téma: Čínská medicína v naší zahrádce.  
Další přednášky: 19.10., 2.11., 16.11., 30.11. a 
14.12. vždy od 10.00 hodin 
Zájemci se stále mohou přihlašovat ke studiu 
nebo přijít na první přednášku, podívat se a pak 
se rozhodnout.  
 

TAJEMSTVÍ AKVARELU 
výtvarný kurz 

lekce: 18.10., 25.10. a 1.11. od 18.00 hodin 
v zasedacím sále městského úřadu 

Jak malovat technikou akvarelu se dozvíte ve 
třídílném kurzu pod vedením Jarky Papežové 
z Ateliéru s duší. Poplatek za kurz je 300,- Kč. 
Přihlášky podávejte v městské knihovně. 
 

MALOVANÉ KAMÍNKY 
výstava a sbírka 
do konce října 

v městské knihovně 
 

Malované kamínky Petry Kopřivové, to je výstava, 
která je otevřena v městské knihovně do konce 
října. Sami čtenáři mohou nosit své namalované 
kamínky, které přidáme k výstavě pro potěchu 
všech. 
Vystavené kameny jsou na prodej a výtěžek 
věnujeme nadačnímu fondu „Šance onkoláčkům“, 
dětí, které se léčí s rakovinou. Děkujeme za váš 
zájem a podporu. 
 

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY 
Brouček 
Cvičení, hraní a vyrábění pro děti od 1 do 4 let a 
jejich maminky. Lektorka kroužku Tereza 
Stachová. První lekce 6.10. od 10.00 hodin v 
zasedacím sále městského úřadu, následně pak 
každý sudý čtvrtek. Poplatek za lekci je 30,- Kč. 
Přihlášky v městské knihovně. 
 
Tanečky s písmenky 
Tanec, písničky a hry s Terkou Stachovou pro 
děti od 5 do 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. 
 
Čteme s Bubáčkem 
Ve čtvrtek 27. října od 16.00 hodin proběhne 
v městské knihovně společné čtení a vyprávění 
na téma broučků s Aničkou Bubákovou. Určeno 
pro děti od 5 do 9 let.  

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

 
23. a 24. září proběhly komunální volby, do 
kterých se v Janovicích nad Úhlavou bohužel 
přihlásilo jediné volební uskupení, a to sdružení 
nezávislých kandidátů JANOVICKO. Žádné 
politické strany nebo jiná sdružení nenabídly 
občanům ani jednoho kandidáta. Vzhledem 
k tomu bylo všech devět kandidátů sdružení 
JANOVICKO zvoleno do zastupitelstva města. 
A kdo tedy bude členem zastupitelstva v letech 
2022 – 2026: 

1. Mgr. Michal Linhart  428 hlasů 
2. MVDr. Ladislav Vyskočil 344 hlasů 
3. Alena Nosálová  334 hlasů 
4. Bc. Libor Čech  319 hlasů 
5. Petr Kresl   315 hlasů 
6. Mgr. Ingrid Kasíková  309 hlasů 
7. Václav Keřlík   309 hlasů 
8. Lucie Boudová  293 hlasů 
9. Tomáš Jiřík   288 hlasů 

Na ustavujícím zasedání v říjnu si toto 
zastupitelstvo zvolí starostu a místostarostu. 

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

 
                                         
Tradiční podzimní sběr 
odpadu bude letos 
v týdnu  

od 24. do 30.10. 
Průběh bude stejný 
jako každý rok. 
Od pondělí se budu 
navážet velkoobjemové 
kontejnery a v sobotu 
bude v jednotlivých 

obcích vybírán a odvážen nebezpečný odpad. 


