
   JANOVICKÝ ZPRAVODAJ 

občasník města Janovice nad Úhlavou únor 2023

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

V pondělí 13. února 2023 se konalo první letošní 
veřejné zasedání zastupitelstva města. 

Zastupitelstvo projednalo a zamítlo žádost o 
odkoupení budovy a pozemku v Janovicích nad 
Úhlavou – v Rozvojové zóně. Žadatelem byl pan 
Jan Tureček. 

Zastupitelstvo rozhodlo, že odkoupí od České 
republiky (Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových) pozemek p.č. 2559/2 v k.ú. 
Janovice nad Úhlavou. Pozemek nabídla ČR 
městu jako nepotřebný majetek za 15 000,- Kč a 
město nabídku přijalo, protože má v sousedství 
další pozemky.  

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o 
bezpečnosti a kriminalitě za rok 2022. Zprávu 
předložilo Obvodní oddělení Policie ČR v Nýrsku. 

Zastupitelstvo schválilo podle nařízení vlády ČR 
měsíční odměny pro neuvolněné členy 
zastupitelstva města. 

Zastupitelstvo města schválilo znění smlouvy o 
budoucí smlouvě kupní, která bude předkládána 
zájemcům o koupi stavebních parcel v lokalitě 
„Pod Vodárnou“. 

Veřejné zasedání 13.2.2023 bylo pro město velmi 
důležité, protože po dlouhých letech práce, ale i 
po dlouhých letech námitek a odvolání, byl 
konečně rozhodnutím zastupitelstva schválen a 
vydán ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA JANOVICE NAD 
ÚHLAVOU.  

 
JAK JSME VOLILI PREZIDENTA 

27. a 28. ledna 2023 proběhly v České republice 
volby prezidenta. Pro informaci uvádíme, jak se 
volilo v obou volebních okrscích v Janovicích nad 
Úhlavou. 

CELKOVÝ VÝSLEDEK 

Petr Pavel  51,73 %  644 hlasů 

 
Andrej Babiš  48,27 %  601 hlasů 

 

Okrsek č. 1 
Volební účast v 1. kole = 65,55% 
Výsledky 1. kola: 
Andrej Babiš  327 hlasů 38,79% 
Petr Pavel  288 hlasů 34,16% 
Danuše Nerudová 119 hlasů 14,11% 
Pavel Fischer    33 hlasů   3,91% 
Jaroslav Bašta   30 hlasů   3,55% 
Marek Hilšer    26 hlasů   3,08% 
Karel Diviš    17 hlasů   2,01% 
Tomáš Zima      3 hlasy   0,35% 
 
Volební účast ve 2. kole = 68,01% 
Výsledky 2. kola: 
Petr Pavel  465 hlasů 51,60% 
Andrej Babiš  436 hlasů 48,39% 
 
Okrsek č. 2 
Volební účast v 1. kole = 70,00% 
Výsledky 1. kola: 
Andrej Babiš  135 hlasů 40,41% 
Petr Pavel    95 hlasů 28,44% 
Danuše Nerudová   48 hlasů 14,37% 
Pavel Fischer    22 hlasů   6,58% 
Jaroslav Bašta   15 hlasů   4,49% 
Marek Hilšer    10 hlasů   2,99% 
Tomáš Zima      5 hlasů   1,49%  
Karel Diviš      4 hlasy   1,19% 
 
Volební účast ve 2. kole = 71,52% 
Výsledky 2. kola: 
Petr Pavel  179 hlasů 52,03% 
Andrej Babiš  165 hlasů 47,96% 

 

PODĚKOVÁNÍ 
Vážení občané, dovolte, abych se ještě na 
skok vrátil k loňským vánočním svátkům a 
touto cestou velmi poděkoval panu Petru 
Říhovi z Dolní Lhoty za výjimečně krásný 
strom, který byl ozdoben na náměstí 
v Janovicích nad Úhlavou. 

Děkuji!!! Michal Linhart, starosta města 



JAK TO BUDE S OPRAVOU SILNICE II/191? 

Silnice II/191 byla opravena v úseku Klatovy – 
Janovice nad Úhlavou a v úseku Janovice nad 
Úhlavou – Nýrsko. Z nepochopitelných důvodů 
byl vynechán průjezd městem Janovice nad 
Úhlavou. Předpokládali jsme, že tento úsek bude 
dodělán dodatečně, ale nestalo se tak. Vzhledem 
k této situaci byl 30.11.2022 odeslán dopis na 
ředitelství Správy a údržby silnic Plzeňského 
kraje, která má ve správě silnice Plzeňského 
kraje.  

A zdá se, že se „ledy pohnuly“. 9. ledna 2023 
proběhlo jednání za účasti města, SÚS a 
projektanta. Na této schůzce bylo sděleno, že 
v roce 2023 proběhnou přípravné práce 
(projektování) a v roce 2024 by mohlo ?!? dojít 
k realizaci. Pro město by to znamenalo provést 
revizi kanalizace, vodovodu a chodníků a také 
provést případné úpravy parkování.  

Jediné, co se změnilo oproti původním plánům, je 
řešení křižovatky u hasičské zbrojnice (křížení 
silnice II/191 a místní komunikace Klenovská). 
Původní verze okružní křižovatky je nahrazeno 
křižovatkou se semafory. Navíc je ještě 
zvažována možnost umístění semaforů na 
přechodu u restaurace Kulatá bába. 

Držme si společně palce, aby se vše povedlo a 
naplánované termíny byly dodrženy.  

A JAK TO BUDE S OPRAVOU 
SPŮLSKÉHO POTOKA? 

Podobný osud jako dlouho neopravovaná silnice 
II/191 má také Spůlský potok. Vlastníkem tohoto 
vodního toku je státní podnik Povodí Vltavy a 
zejména při pohledu na část protékající návsí 
naší největší spádové obce se asi nedá říct, že se 
vlastník stará s péčí správného hospodáře. Po 
několikaletém naléhání se zdá, že i zde se snad 
bude něco dít. Po posledním dopise, který jsme 
zaslali 30.11.2022, svitla naděje na lepší zítřky. 
Městu byla zaslána odpověď, v níž je přislíbeno, 
že v roce 2023 bude provedena údržba porostů 
v úseku podél koupaliště. Co se týče 
neupravených úseků toku podél silnice a přes 
náves, bude podle vyjádření Povodí Vltavy snaha 
provést úpravy v co nejbližší době. Nezbývá, než 
čekat a věřit. Snad se dočkáme. 

OTEVŘENÝ DOPIS STAROSTY  

Již poněkolikáté bylo město upozorněno jednou a 
tou samou osobou ve věci údajného zbytečného 
kácení stromů v Janovicích nad Úhlavou. Dočkali 
jsme se návštěv, stížností, dokonce i oznámení, 

že porazíme-li ještě jediný strom, bude povolána 
televize, která natočí reportáž s názvem (cituji 
stěžovatelku) „Masakr motorovou pilou 
v Janovicích“. Protože s touto osobou nesdílím 
stejné názory a byl bych rád, kdybyste je znali i vy 
ostatní, rozhodl jsem se zaslat své vyjádření 
formou následujícího otevřeného dopisu. 

Vážená paní „Ochránkyně všech janovických 
stromů“, 

velmi oceňuji Vaši starostlivost a péči o veškerou 
zeleň v Janovicích nad Úhlavou. Jako osoba 
zodpovědná v podstatě za vše, co se stane 
v celém správním obvodu města, Vás chci ujistit, 
že i mojí snahou je, aby obec, ve které žiji 
společně s Vámi a dalšími cca 2 198 obyvateli, 
byla příjemným prostředím pro nás pro všechny, 
a to včetně stromů, květin, keřů, zkrátka zeleně 
kolem nás. Nemám naprosto nic proti tomu, aby 
zeleň byla chráněna, ale také se držím staré 
pravdy, že nic se nemá přehánět.  

Nemyslím si totiž, že přírodu zachráníme tím, že 
neporazíme jediný strom. Ano, pojďme se o 
přírodu starat, pojďme ji chránit, ale také si přitom 
uvědomme, že lidská sídla nejsou tvořena jen 
zelení.  

Ale vraťme se do Janovic nad Úhlavou. 
Vykonávám zde funkci starosty již dvacátý první 
rok a co se týče rozvoje veřejné zeleně, mám 
naprosto čisté svědomí. Samozřejmě, že 
porážíme stromy, ale vždy se jedná o stromy 
staré, nemocné nebo ohrožující okolí. A hlavně 
vždy je tato zeleň postupně nahrazována zelení 
novou. Bylo tomu tak v minulosti a bude tomu tak 
i v případě, který je vám trnem v oku v současné 
době – při obnově zeleně na janovickém hřbitově.  

Vážená paní,  

jsem si jistý, že Vás ani tento dopis nepřesvědčí o 
tom, že mým cílem a cílem města Janovice nad 
Úhlavou není ničení veřejné zeleně, ale její 
údržba a starost o ni. Pokud i nadále považujete 
za přínosné rozesílat stížnosti (nehezkým slovem 
se říká udání) při každém poražení stromu, nelze 
Vám v tom bránit, je to Vaše právo. Chci Vás jen 
ujistit, že žádný „masakr“ se nikdy nekonal a 
konat nebude. 

A prosím Vás, abyste si před návštěvou úřadu a 
psaním stížností, zjistila všechny informace. 

Michal Linhart, starosta města 

Vážení spoluobčané, omlouvám se, ale z důvodu 
ochrany osobních údajů, nelze uvádět ani jména 
žádných osob a raději ani názvy poražených 



stromů. A ještě Vás chci ujistit, že tento dopis 
není výrazem pohrdání ani snahou o 
zesměšňování. Je pouze snahou sdělit nejen 
stěžovatelce, ale Vám všem, svůj názor. 

Michal Linhart, starosta města 

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

Nina Ocásková 
Vlastislav Hroník 
Matěj Holý 
 

Přejeme hodně radosti, štěstí, a hlavně zdraví 
všem, kteří v měsíci lednu a únoru 2023 
oslavili svá životní jubilea:  

Melania Jelínková    70 let 
Ladislav Kurc     70 let 
Danuše Mrosková    70 let 
Jiří Šlechta     70 let 
Karel Altman     75 let 
Anna Lekavá     75 let 
Jiřina Němečková    75 let 
Anna Czannerová    80 let 
Emil Taichman    80 let 
Liliana Svobodová    85 let 
Marie Havelková    85 let 
Květuše Cihlářová    90 let 
Matylda Vácová    90 let 
Růžena Haidingerová    94 let 
 

MASOPUSTNÍ PODĚKOVÁNÍ 
V sobotu 18.2. proběhly tradiční „Vepřové hody“, 
které se letos poprvé konaly v Janovickém 
lihovaru. I přes nepřízeň počasí, především silný 
vítr, se akce velmi vydařila. Svědčí o tom 
obrovský počet návštěvníků a obrovské množství 
prodaných zabijačkových výrobků a jídla. Vše 
mohlo proběhnout díky pečlivé přípravě a 
organizaci, výbornému programu a díky vám, 
kteří se nebáli větru a strávili společně příjemnou 
sobotu. Děkujeme!!! 
A jen pro představu – např. 300 litrů polévky, 55 
bochníků chleba, 200 kg tlačenky, 250 kg jitrnic, 
150 kg jelit, 2 druhy guláše, ovar z pěti čuníků … 
a k tomu něco sladkého … atd., atd… 

Tak snad zase za rok! 
 

STAVEBNÍ PARCELY V JANOVICÍCH n./Ú. 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 

 

 

BESEDA 
středa 1. března od 18.00 hodin 

v zasedacím sále městského úřadu 

 
Beseda se spisovatelem detektivních románů ze 
Šumavy a bývalým kriminalistou Karlem Fořtem. 

 

   Volejte: 725716616 

 

Pište: starosta@janovice.cz  

Město Janovice nad Úhlavou nabízí k prodeji 
kompletně zasíťované stavební parcely 
v lokalitě Pod Vodárnou. Cena: 2 200,- Kč za 
1 m2. Pro získání veškerých informací volejte 
nebo pište na uvedené kontakty. 



JARNÍ DEKORACE 
čtvrtek 23. března od 16.00 a 18.00 hodin 

v zasedacím sále městského úřadu 

Malované kamínky, jarní zápichy a jiné jarní 
dekorace s  

Petrou Kopřivovou. 
Poplatek za výtvarný materiál je 70,- Kč. Zájemci 
se mohou hlásit v městské knihovně. 
 

BAROKNÍ PROLÍNÁNÍ 
pátek 24. března od 19.00 hodin 

ve staré radnici na náměstí 

 

Skladby A.V.Michny, J.Dowlanda, W.Crofta, 
J.B.Boismortiera, G.F.Tellemanna zazní v podání 

hudebního tělesa 
 

 MUSICA AD GAUDIUM 
Andrea Frídová  zpěv 
Dominika Zikmundová zobcové flétny, zpěv 
Jaromír Tichý   zobcové flétny 
Václav Kapusta  fagot 
Alena Tichá   cembalo 

 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ! 

 
 

 
 

ČTEME S BUBÁČKEM 
čtvrtek 30. března od 16.00 hodin 

v městské knihovně 
Společné čtení a vyprávění s Aničkou 
Bubákovou, tentokrát na velikonoční téma. 
 

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ 
probíhá v březnu a v dubnu 

Čtenářská soutěž pro děti – zajímavé knihy, 
soutěžní otázky, sladká odměna …  

Informace na www.knihovna-janovice.cz 
 

 MARIONETA, TO JSEM JÁ 
VÝSTAVA LOUTEK – MARIONET – 

SBĚRATELKY JANY TOUŠOVÉ 
výstava se koná v městské knihovně 

KROUŽKY 
Brouček: 
9.3. a 30.3. od 10.00 hodin v zasedacím sále 
městského úřadu. 
Tanečky s písmenky: 
8.3., 15.3., 22.3., 29.3. od 16.00 hodin 
v zasedacím sále městského úřadu. 
 

 
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

Téma: Rituály královských rodů 
Přednášky: 8.3. a 22.3. od 10.00 hodin 
v zasedacím sále městského úřadu. 
 

 

 
Janovičtí ochotníci 

při TJ SOKOL Janovice nad Úhlavou 
srdečně zvou na představení 

TAKOVEJ NORMÁLNÍ BLÁZINEC 

         

13., 14. a 15. 04. 2023 
(večer, večer, odpoledne, večer 

v 19.30, v 19.30, v 15.00 a v 19.30 hodin) 
SOKOLOVNA JANOVICE NAD ÚHLAVOU 

Distribuce vstupenek prostřednictvím 
jednotlivých ochotníků. 

 
 


