JANOVICKÝ ZPRAVODAJ
občasník města Janovice nad Úhlavou
ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
V pondělí 17. října 2022 se poprvé sešlo nově
zvolené zastupitelstvo města Janovice nad
Úhlavou, a to na tzv. ustavujícím veřejném
zasedání. Úkolem tohoto zasedání bylo zvolit
starostu, místostarostu, předsedy a členy
finančního a kontrolního výboru. Od 17.10.2022
tedy zastupitelstvo města funguje takto:
Mgr. Michal Linhart – starosta
MVDr. Ladislav Vyskočil – místostarosta
Bc. Libor Čech – předseda finančního výboru
Petr Kresl – člen finančního výboru
Tomáš Jiřík – člen finančního výboru
Alena Nosálová – předsedkyně kontrolního
výboru
Mgr. Ingrid Kasíková – členka kontrolního
výboru
Lucie Boudová – členka kontrolního výboru
Václav Keřlík – člen zastupitelstva
Další jednání, již běžné pracovní veřejné
zasedání, se konalo v pondělí 7.11.2022. Na
tomto zasedání bylo projednáno:
Zastupitelstvo
vzalo
na
vědomí
zprávu
kontrolního
výboru,
zprávu
o
vydaných
rozhodnutích starosty a zprávu o vydaných
rozpočtových
opatřeních,
v níž
bylo
konstatováno, že se městu stále daří hospodařit
podle schváleného rozpočtu.
Zastupitelstvo schválilo směnu pozemků v k.ú.
Petrovice (Osina), která proběhne mezi městem a
panem Ludvíkem Kolářem.
Zastupitelstvo opakovaně zamítlo žádost o prodej
pozemku p.č. 2407/234 v k.ú. Janovice nad
Úhlavou (Rozvojová zóna). Žadatel má zájem
umístit zde fotovoltaiku.
Zastupitelstvo vzalo bez připomínek na vědomí
výroční zprávu Masarykovy ZŠ za uplynulý rok.
Zastupitelstvo projednalo první návrh rozpočtu
města na rok 2023.
Zastupitelstvo rozhodlo, že v roce 2023 se
nebude měnit výše místních poplatků, to
znamená poplatku za odpad a poplatku ze psů.
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Pár slov o rozpočtu:
Rozpočet města je to nejdůležitější, o čem
rozhoduje zastupitelstvo města. Stejně jako každý
rok byly v průběhu září zahájeny práce na
rozpočtu města na rok 2023. V současné době je
připravena
pracovní
verze,
která
byla
projednávána
na
veřejném
zasedání
zastupitelstva města 7.11.2022. Poté budou do
rozpočtu zapracovány všechny schválené změny
a doplnění a následně bude vytvořen konečný
návrh rozpočtu na rok 2023. Konečný návrh bude
zveřejněn po dobu minimálně 15ti dnů na úřední
desce města a pak projednán finančním výborem.
Konečné rozhodnutí o podobě rozpočtu je pak
v pravomoci zastupitelstva, které jej projedná na
posledním veřejném zasedání v letošním roce.
Tvorba rozpočtu města je v současné době velmi
složitá a jeho podobu ovlivňují především změny
v cenách elektřiny a plynu. Město bude hledat
úspory a snižovat výdaje všude, kde to jen trochu
půjde, ale vždy s podmínkou, aby se to výrazně
nedotklo občanů města. Uděláme vše pro to, aby
případná úsporná opatření výrazně nenarušila
chod obce. Mírná omezení se dotknou mateřské
a základní školy, nižší budou i příspěvky na
spolkovou činnost, kulturní a společenské akce a
sport. V návaznosti na rostoucí ceny energií bude
potřeba zjistit potřebu změny vytápění veřejných
budov. Zvažovali jsme i některá opatření, o
kterých často slyšíme v médiích, jako např.
omezení provozu veřejného osvětlení nebo
zrušení vánoční výzdoby. K tomu zatím
přistupovat nechceme, protože zrovna např.
vánoční výzdoba mnohé z nás potěší a úspora při
jejím zrušení není až tak zásadní.
Podrobnější a konkrétnější informace se o
rozpočtu města na rok 2023 dozvíte, až bude
připraven jeho konečný návrh.
ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU
od 1. listopadu 2022
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.30 – 11.30
ZAVŘENO
7.30 – 11.30
ZAVŘENO
7.30 – 11.30

12.30 – 17.00
12.30 – 16.00
12.30 – 17.00
12.30 – 16.00
12.30 – 14.00

BLAHOPŘEJEME
Vítáme vás do Janovic nad Úhlavou a přejeme
co nejvíc štěstí a zdraví:
Markéta Motyčková
Adéla Bohuslavová
Anna Šobková
Lukáš Čermák
Přejeme hodně radosti, štěstí, a hlavně zdraví
všem, kteří v měsících září a říjen 2022 oslavili
svá životní jubilea:
František Kalivoda
Václav Pachman
Karel Baštář
Ludvík Kolář
Helena Lomová
Václav Viták
Václav Voráček
Hedvika Kurcová
Josef Grőssl
Štěpánka Smolíková
Milada Hessová

Jaké jsou tedy jeho hlavní přednosti? Žáci mohou
sledovat aktuální změny v rozvrzích, objednat si
obědy ve školní jídelně, procvičit si učivo
zábavnou interaktivní formou, sledovat dění ve
škole (fotografie z akcí, výzvy, zajímavosti) a
mnoho dalšího.
Mgr. Klára Marušková, ředitelka školy

70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
75 let
75 let
80 let
80 let
85 let
92 let

NÁŠ NOVÝ KOLEGA ÁMOS
příspěvek Masarykovy ZŠ
Do týmu Masarykovy základní školy v průběhu
měsíce září přibyl nový kolega. Jmenuje se
Ámos. Pojďme si jej společně představit.

Ámos je dotykový displej s úhlopříčkou 50“
s vysokým rozlišením a svítivostí. Panel je
chráněn nerozbitným sklem. Díky svým rozměrům
150 cm x 71 cm je dobře viditelný i z dálky a celý
design panelu je navržený tak, aby byl pro žáky
poutavý a přitahoval pozornost.

V JANOVICÍCH SE DAŘÍ VOLEJBALU
příspěvek volejbalového oddílu TJ Sokol
Milí spoluobčané,
dovoluji si touto cestou upřímně poděkovat
členům volejbalového oddílu a členům a vedení
TJ Sokol Janovice nad Úhlavou, dále týmu
mladých (náctiletých) volejbalistek a rovněž jejich
rodičům.
Ti všichni se na jaře letošního roku společnými
silami podíleli na rozšíření využívaných
venkovních ploch a úpravách potřebného
příslušenství u místní sokolovny. Konkrétně
zvládli obnovu již třetího antukového hřiště,
rekonstrukci laviček a instalaci zakoupených
odpadkových košů.
Nemalou zásluhu na vytváření příjemného
sportovního prostředí má také dlouholetý
příznivec sportu pan Karel Babka, který nám celý
areál pomáhá udržovat. Díky.
Nově upravená hřiště jsou v současné době
hojně využívaná nejen k tréninkům volejbalu,
přehazované, či tenisu, ale díky uvedeným

sluníčko a začalo se vyjasňovat. Věděli jsme, že
se akce uskuteční. Připravili jsme malé
občerstvení a hurá na louku. Bylo to jak na
objednávku, vítr foukal, až bral dětem draky z
rukou, jeden si dokonce našel místo na
nedalekém stromě. Přišlo kolem 50 dětí z Janovic
i z okolních obcí.
Celé odpoledne se vydařilo, užily si ho děti i
rodiče. Na závěr si všichni opekli špekáčky.

úpravám a několika nadšencům jsme se pustili i
do organizace sportovních akcí i pro veřejnost.
V červenci to byl „turnaj mladých a rodičů“ ve
volejbalu s večerním posezením u táboráku a
následným zakončením - nocováním ve stanech.
Na konci prázdnin jsme pořádali turnaj
v přehazované a volejbalu (st. a ml. děti) s účastí
5 týmů domácích a 2 týmů z Přeštic.
Zatím poslední povedená akce proběhla v měsíci
září 2022 a byl jím II. ročník volejbalu „Smíšené
šestky“. Svojí účastí nás poctili družstva
nadšených hráčů z Janovic i okolí a my doufáme,
že to nebyla naše akce poslední.
Držíme se hesla: „Nezáleží na tom, že nemáte
čas, jde o to, abyste si čas udělali“.
Chcete se svým časem něco udělat a máte
chuť zahrát si s námi volejbal? PŘIJĎTE!
Scházíme se každou neděli od 18.30 hod.
v sokolovně.
Pro děti od 5 let TJ Sokol nabízí i gymnastické
cvičení, které probíhá každou středu a pátek
od 17.00 - 19.00 hod.
V případě zájmu volejte na tel. č. 720 384 125.
Jste srdečně zváni a já věřím, že i Vás překvapí,
že pohyb způsobuje zdraví a radost.
Za amatérské janovické sportovce
Milena Podstatná

JAK JSME POUŠTĚLI DRAKY
příspěvek janovických zahrádkářů
V sobotu 22. 10 2022 se konala Drakiáda v
Janovicích nad Úhlavou. Počasí ráno neslibovalo
pěkný den, na obloze byly tmavé mraky a silně
pršelo. Kolem poledne se začalo ukazovat

Chceme poděkovat za spolupráci městu Janovice
nad Úhlavou, zemědělskému družstvu, které nám
povolilo akci na jejich pozemku a SDH Dubová
Lhota za
pomoc
a
požární
dozor.
Za ZO ČZS Milena Míšková, předsedkyně
DOPISY, KTERÉ POTĚŠÍ
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
ÚSTECKÉHO KRAJE
Vážený pane starosto, vážení členové sboru
dobrovolných hasičů,
jménem Hasičského záchranného sboru Ústeckého
kraje bych Vám tímto rád vyslovil své poděkování za
Vaši spolupráci a mimořádné nasazení při zásahu na
požár v Národním parku České Švýcarsko.
Likvidace požáru, který dne 24.7.2022 zachvátil jeden
z nejkrásnějších přírodních celků na našem území a
rozšířil se na více než 1000 ha lesů, byla vpravdě
složitým úkolem, a to nejen svým rozsahem, ale
zejména pak vzhledem ke složitosti a nepřístupnosti
terénu. Všichni zúčastnění si sáhnuli na dno svých sil a
společně dosáhli něčeho, co se chvílemi jevilo jako
nemožné, požár byl v těch nejsložitějších myslitelných
podmínkách dne 12.8.2022 úspěšně zlikvidován. Dne
31.8.2022 byla následně ukončena také technologická
pomoc Národnímu parku české Švýcarsko.
Klimatické změny na naší planetě pravděpodobně
budou i nadále směřovat k tomu, že dlouhotrvající suché
a teplé počasí bude i v naší zemi běžným jevem a riziko
podobných mimořádných událostí v budoucnu vzroste.
Věřím, že zásah na požár v Národním parku České
Švýcarsko
ukázal,
že
složky
integrovaného
záchranného systému jsou společně s Armádou České
republiky a ostatními zúčastněnými subjekty připraveny
efektivně zasáhnout na tento typ mimořádné události a
zkušenosti získané při zásahu nám pomohou učinit
v budoucnu zásah ještě účinnějším.
Účast a mimořádné nasazené sil a prostředků jednotek
sborů dobrovolných hasičů byla pro Hasičský záchranný
sbor Ústeckého kraje neocenitelnou pomocí, bez níž by
bylo zvládnutí této mimořádné události nemožné. Věřím,
že lví podíl jednotek sborů dobrovolných hasičů na
likvidaci mimořádné události tohoto rozsahu neprojede
bez povšimnutí ani na vládní úrovni a v budoucnu bude
kladen větší důraz na zabezpečení činnosti jednotek
sborů dobrovolných hasičů.
Děkuji Vám za Vaši obětavost a nasazení.
plk. Ing. Roman Vyskočil
ředitel HZS Ústeckého kraje

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
PLZEŇSKÉHO KRAJE
Vážený pane starosto,
touto cestou bych chtěl jménem Hasičského
záchranného sboru Plzeňského kraje poděkovat
Vám a členům Vámi zřizované jednotky požární
ochrany za spolupráci při likvidaci požáru
v Národním parku České Švýcarsko.
Členové Vaší jednotky sboru dobrovolných
hasičů byli součástí odřadu, který organizoval
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje. Ve
složitém a nepřístupném terénu, kdy požár
zachvátil více než 1000 ha lesa, přispěli
s obrovským nasazením k zamezení rozšíření
požáru do dalších oblastí národního parku a
k jeho zdárnému uhašení.
Děkuji za obětavost Vašich členů jednotky sboru
dobrovolných hasičů a za Vaši vstřícnost při
řešení mimořádné události. Velmi si vážím
vzájemné spolupráce.
brig. gen. Ing. František Pavlas
ředitel HZS Plzeňského kraje
Za Město Janovice nad Úhlavou se
k poděkování samozřejmě velmi rád připojuji.
Michal Linhart, starosta města

PŘEDBĚŽNĚ INFORMUJEME,
NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT V PROSINCI
4. prosince VÁNOČNÍ JARMARK
od 14.00 do 18.00 v Janovickém lihovaru
vystoupí Hlasoplet, děti ZŠ, Formani, Andělé na
chůdách a proběhne Mikulášská show
6. prosince VÁNOCE S VŮNÍ KÁVY
od 18.00 v knihovně – komentovaná prohlídka
výstavy o kávě
od 18.30 v zasedacím sále Měú – beseda o
starých vánočních zvycích
7. prosince

SETKÁNÍ SENIORŮ
SE STAROSTOU
od 17.00 v zasedacím sále Měú

8. prosince OZDOBY Z KORÁLKŮ
od 18.00 v zasedacím sále Měú – tvůrčí dílna
11. prosince MUSICA IMPERFECTA
adventní koncert
od 17.30 ve staré radnici
18. prosince NEZMAŘI
vánoční koncert
od 17.00 v kostele sv. Jana Křtitele
JANOVIČTÍ OCHOTNÍCI OPĚT NA SCÉNĚ

PŘIPOMÍNÁME,
CO SE JEŠTĚ BUDE DÍT V LISTOPADU
16. listopadu SALOME
koncert písní Karla Kryla
od 19.00 v zasedacím sále městského úřadu
20. listopadu SETKÁNÍ SENIORŮ
talkshow Josefa Dvořáka
Plzenští Pepíci
od 14.00 v tělocvičně města
22. listopadu MALOVANÉ SVÍCNY A KAMÍNKY
tvůrčí dílna
od 16.00 v zasedacím sále městského úřadu
24. listopadu ČTEME S BUBÁČKEM
čtení a vyrábění pro děti
od 16.00 v městské knihovně
27. listopadu ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
od 17.00 na náměstí
od 16.30 do 17.30 hraje kapela ŠTREKA

Pro velký zájem přidávají janovičtí ochotníci
ještě jedno představení:
čtvrtek 1.12. od 19.30 hodin.

