VRCHOTOJANOVICKÝ
měsíčník

4/2022
SLOVO STAROSTKY
Vážení sousedé,
jak jistě víte, současný ředitel ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice oznámil, že se k 30.06.2022
vzdává funkce ředitele. Městys proto neprodleně činil kroky k výběru nového ředitele či
ředitelky tak, aby nové vedení školy mohlo převzít svou funkci neprodleně a škola nezůstala
bez vedení.
Bylo nám velmi milé, že konkursní komise mohla vybírat ze čtyř velmi kvalitních kandidátek,
které se do konkursu přihlásily. Tak široká účast nebývá při konkursech na ředitele obvyklá.
Při konkursu pak komise určila pořadí jednotlivých kandidátek a na prvním místě doporučila
Mgr. Ivu Chwastkovou. Rada městyse poté po projednání a seznámení se s materiály
z konkursu Mgr. Chwastkovou jmenovala ředitelkou ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice od 1.7.2022.
Nová paní ředitelka je velmi aktivní při seznamování se s chodem zdejší školy a školky a věřím,
že s ochotnou pomocí stávajícího vedení bude předání funkce ředitele bezproblémové. Pevně
věřím, že Janovická škola a školka se bude i dále těšit z přízně žáků i rodičů a bude pro naše
děti opravdu pevným základem jejich života.
Evergreenem se stalo vjíždění a parkování na předdvoří u zámku. V současné době
dosáhlo takové intenzity, že už není možné jej přehlížet jako drobná přestoupení pravidel.
Z předdvoří se stalo spíše parkoviště. Není to hezké napohled, ale co hůř, rozhodně to není
bezpečné. Po předdvoří se pohybují chodci a s nadcházející turistickou sezónou jich bude
přibývat. Ale především je to nebezpečné pro děti z naší školky. Protože všechny apely na
rozum selhaly, bude nutné trvalé uzamčení vrat, což se neobejde bez investice do jejich
úpravy.
A přiznávám, velmi mě mrzí, že nestačí prosba a nutné budou zámky…
Dovoluji si vás požádat a to v souvislosti s celospolečenským děním i tím, co se děje u
nás v obci, zvažujte, zda informace, které k vám proudí, jsou vždy ověřené a pravdivé.
Nejjednodušeji se odpovědi na otázky dostane tomu, kdo se přímo zeptá. Ne vždy je to možné,
a právě proto bychom měli využívat každé příležitosti, kdy to jde.
Přeji hezké jaro a vše dobré

SAMOSPRÁVA
Z rady městyse
Rada městyse mimo bodů doporučených zastupitelstvu
 se ztotožnila se závěrem konkursní komise a na vedoucí pracovní místo ředitelky
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Vrchotovy Janovice jmenovala k
datu 1.7.2022 Mgr. Ivu Chwastkovou
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 souhlasila s provedením rozpočtového opatření č. 2 k rozpočtu městyse Vrchotovy
Janovice na rok 2022 (rozpočtové opatření je zveřejněno na webových stránkách
městyse)
 souhlasila se žádostí o propůjčení Letního kina dne 23.07.2022 SDH Vrchotovy Janovice
na letní pouťovou zábavu
 souhlasila se zajištěním odborných zahradnických služeb u společnosti Futura academica
z.s. – následná péče o vysázené stromy na Šancích
 neakceptovala jednostranné oznámení o změně náležitostí plánovací smlouvy v lokalitě
Z 26 II. etapa I. část
 vzhledem k narůstajícímu zvyku parkování na předdvoří a absolutnímu nerespektování
dopravní značky zákazu vjezd, rada zadá práce vedoucí k pevnému uzamčení brány na
předdvoří
 souhlasila s propůjčením prostor zasedací místnosti v termínu od 25.8. do 12.9.2022
a souhlasila s poskytnutím dotace Českému svazu včelařů z.s. za předpokladu
dorozpočtování finančních prostředků zastupitelstvem obce
 souhlasila s podáním žádosti o dotaci na opravu fasády a výměny výplní otvorů v budově
č.p. 2 ve Vrchotových Janovicích
 dále se zabývala zahájením zjišťovacího řízení na protihlukový val v lokalitě Z 26
 projednávala návrhy na rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D 3 a žádosti o
vyjádření k územnímu řízení na stavbu D3 0304 Václavice - Voračice

Z ÚŘADU MĚSTYSE
Místní poplatky
Místní poplatky za komunální odpad a psy jsou splatné do 30.04.2022
bezhotovostním převodem na účet, nebo v pokladně městyse v úředních hodinách,
tj. v pondělí a ve středu od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 17.00. Platbu je v pokladně možno
provést v hotovosti nebo platební kartou. Platební údaje pro bezhotovostní převod je možno
si vyžádat u Úřadu městyse na tel. 317 835 136.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů v roce 2022 činí:
800,- Kč za osobu s trvalým pobytem v městysu
800,- Kč za nemovitost, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu
Při uhrazení poplatku za komunální odpad obdrží občané známku na sběrnou nádobu.
V případě, že k 1.5.2022 nebude známka na popelnici vylepena, sběrná nádoba nebude
součástí svozu.
I nadále nebudou sváženy pytle, krabice apod. přiložené ke svozové nádobě.
Společnost Compag sveze pouze pytle s logem Compag, které je možno zakoupit v pokladně
úřadu za cenu 10,- Kč/ks.
Poplatek ze psů činí v roce 2022: 100,- Kč za prvního psa,
300,- Kč za druhého a dalšího psa

```
Sběrný dvůr ve Vrchotových Janovicích
Každou středu odpoledne od 13 do 17 hodin otevřen SBĚRNÝ DVŮR u Nádraží. Bližší
informace podá pan Hruška tel. 727947660.
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Důrazně žádáme, aby nebyl odpad odkládán před zamčená vrata Sběrného dvora.

```
Odečty vodoměrů k 1.5.2022
Pravidelné odečty vody k datu 1. května provádí odběratelé sami a stavy hlásí úřadu městyse
nejpozději do 8. května. Pro nahlášení lze využít přiloženého lístku, lze jej zaslat elektronicky
na adresu sluzby@mestysvrchotovyjanovice.cz, popř. údaj nahlásit SMS zprávou panu
Hruškovi na tel. 727 947 660.
Připomínáme, že s platností od 1.5.2022 dochází k navýšení vodného z 31,00 Kč/m3 na 38,00
Kč/m3 bez DPH a stočného z 34,00 Kč/m3 na 41,00 Kč/m3 bez DPH.
ÚM

```
Napouštění bazénů
S blížícími se teplými měsíci roku upozorňujeme odběratele pitné vody z obecního vodovodu
na zákaz většího denního odběru vody bez předešlé dohody s provozovatelem vodovodu.
Jedná se především o napouštění a dopouštění bazénů.
V případě, že bude jednorázově bez upozornění odebráno větší množství pitné vody, může
dojít k přerušení dodávek pitné vody v celé obci.
Pro dohodu o vhodném termínu kontaktujte pana Miroslava Hrušku, tel. 727 947 660.
Zvažte prosím, zda je nutné napouštět bazény pitnou vodou, která prochází náročným
a drahým procesem přečišťování.
ÚM

MOHLO BY SE HODIT
Jazykovka Votice nabízí anglický příměstský tábor
pro děti 4 – 7 let v termínu o 1.8. do 5.8.2022
pro děti 7 – 10 let v termínu od 18.7. do 22.7.2022
pro děti od 10 do 16 let v termínu od 22.8. do 26.8.
Bližší informace na www.jazykovkavotice.cz

ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
MY SE ŠKOLY NEBOJÍME – 1. SETKÁNÍ
Dne 11. 4. proběhla první lekce projektu ,,My se školy nebojíme“, který má žákům
usnadnit adaptaci na školní prostředí.
Během prvního setkání jsme se seznámili s prostředím 1. třídy. Předškoláčci si
vyzkoušeli sezení v lavicích, kde tvořili RYBIČKU, na které si procvičili jemnou motoriku a
pozornost.
Poté jsme si společně zahráli tři hry zaměřené na rozvoj sociálních dovedností. Rozvoj
sociálních dovedností je velmi důležitý, protože pokud pomůžeme dětem při budování
sociálních dovedností, umožníme jim rozvinout rovnováhu mezi vytvářením zdravých vztahů
a osobní autonomií.
První hra, kterou jsme si vyzkoušeli, byla ZAPAMATUJ SI MĚ. Všichni jsme se posadili
do kruhu a jeden po druhém jsme říkali své jméno, které jsme doprovázeli vytleskáváním.
Cílem hry bylo: seznámit se, naslouchat, soustředit se, spolupracovat a trénovat paměť.
Důležitou funkci zde měla i rytmizace.
Druhá hra nesla název PLACHTA. Všichni jsme se rozestoupili do kruhu a každý se
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chytil kousku plachty, na které byl míček. Míček jsme museli bezpečně ,,dokutálet“ po
plachtě ke konkrétnímu kamarádovi, jehož jméno bylo řečeno. Cílem hry bylo: naslouchat,
soustředit se, kooperovat, pozorovat a také koordinovat své pohyby.
Na závěr jsme si zahráli VÍM O TOBĚ VÍC. Při této hře jsou dětem kladeny různé
jednoduché otázky, tak abychom se dozvěděli o kamarádech víc (jejich zájmy, stručné
informace o rodině atd.). Cílem hry bylo: naslouchat, komunikovat, soustředit se a
prohloubit vztahy.
První setkání jsme si všichni užili. Zažili jsme spoustu legrace a celá lekce byla ve velmi
přátelské atmosféře. Třídu jsme opouštěli s úsměvem na tváři, což je to nejdůležitější.
Mgr. Kateřina Dvořáková

PLÁNOVANÉ AKCE
Pálení čarodějnic na Šancích
pořádá SDH Vrchotovy Janovice
dne 30.04.2022
začátek v 18. hodin – soutěže pro děti
upálení čarodějnice po setmění
občerstvení zajištěno, pro děti buřtík zdarma
S "pálením čarodějnic" 30. dubna souvisí ohlašovací povinnost vůči příslušnému operačnímu
středisku hasičského záchranného sboru. Ohlašování pálení provádějte výhradně
prostřednictvím internetu na stránkách www.hzskladno.cz.

```
Středa 4.5.2022, 13.30, Zasedací místnost ÚM: KLUB DŮCHODCŮ
Setkání v klubu důchodců se uskuteční v zasedací místnosti Úřadu městyse Vrchotovy
Janovice, všichni, kdo mají čas, jsou srdečně zváni.

```
Zájezd na výstavu Hobby do Českých Budějovic
Místní skupina Českého červeného kříže Vrchotovy Janovice pořádá
v sobotu 14.05.2022 zájezd na výstavu Hobby v Českých Budějovicích.
Přihlášky u Čiperů. Odjezd je v 7.00 hod. od školy. Příspěvek na
dopravu 200,- Kč (platba v autobuse).
Hobby České Budějovice nabízí sazenice, vybavení a techniku pro
zahradu, dílnu a volný čas, zavlažovací systémy, motorové pily,
křovinořezy, sekačky, zahradí nábytek, skleníky, krby apod. Dále pak
bohatý doprovodný kulturní a odborný program
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Pochod Praha – Prčice
55. ročník Pochodu Praha – Prčice se uskuteční v sobotu
21.05.2022. Více informací na www.praha-prcice.cz.

```
Řetězové provádění
Navštivte další ročník projektu Řetězové provádění na zámku Vrchotovy Janovice, který
spočívá ve výměně rolí, kdy skupina žáků se na krátkou dobu stává řadou na sebe
navazujících průvodců. V zámeckých sálech Vám vážně i hravě přiblíží život našich předků
v nedávném 19. století.
V termínu od 4. do 8.5.2022 (9.00-12.00 a 13.00-17.00) provádí žáci tercie Gymnázia Opatov
v Praze a v termínu od 17. do 21.5.2022 (9.00-12.00 a 13.00-17.00) provádí žáci devátých
tříd 2. ZŠ Propojení ze Sedlčan.

```
Víkend otevřených zahrad
V sobotu 11.6.2022 se v zámeckém parku uskuteční další ročník Víkendu otevřených zahrad.
Od 11.00 do 17.00 můžete po parku cestovat s mapkou v ruce a sedmkrát se ohlédnout
za Sidonií Nádhernou z Borutína.
Ve 13.00 hodin je připravena komentovaná prohlídka parku formou procházky s rozhovorem.
Další informace na: www.vikendotevrenychzahrad.cz
Upřesnění programu: www.nm.cz

OHLÉDNUTÍ
Pochod za velikonočním zajíčkem
První ročník pochodu pro rodiny s dětmi od 2 do 10 let proběhl 16. dubna
v dopoledních hodinách, s délkou trasy přibližně 2 km napříč naším městysem. Na trase byly
připraveny především vědomostní a výtvarné disciplíny s velikonoční tématikou. Děti na
trase malovaly, poznávaly jarní květiny, hledaly vajíčka, vyráběly si a vázaly „pomlázku“ a
zhostily se i dalších aktivit. V cíli čekala na každé dítě odměna a diplom. Na konci trasy pak u
zámku na děti čekal velikonoční zajíček, který jim nadělil něco sladkého. Ačkoliv nám počasí
moc nepřálo, na trasu se vydalo 77 dětí.
Doufáme, že i přes chladné počasí a červené nosy, zmrzlé prsty všech malých a velkých
účastníků se Vám tato zábava líbila. Věříme, že jsme děti naladily na velikonoční vlnu a
zpříjemnily jim tak čekání na pomlázku.
Za spolek žen bychom chtěly poděkovat všem, kteří se do této nové akce zapojili a
věnovali přípravám svůj čas – našim členkám a ženám na stanovištích, ale i žákům ze základní
školy. Ti vytvořily krásné billboardy a další předměty, a to pod vedením naší výtvarnice Báry
Bláhové, které tímto také moc děkujeme. Poděkovat chceme také dvornímu řezbáři našeho
zajíčka panu Suchanovi.
A jestli se i Vám akce líbila, příští rok akci rády zopakujeme.
Spolek žen Vrchotovy Janovice
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Z naší pošty k tématu:
Krásný den všem,
chci poděkovat všem šikovným a úžasným organizátorkám (i organizátorům)
sobotního Pochodu za velikonočním zajíčkem. Akce se moc povedla, naše děti byly
nadšené a je fajn, že jste to všichni nejen vymysleli, ale hlavně zrealizovali. Bylo to
- ústy dětí - velmi zábavné dopoledne. Díky.
Jiřina Vrbová
babička tří účastnic - Karolínky, Aničky a Evičky

```
Hasíkovo dobrodružství Střezimíř 9.4.2022
Když jsem v sobotu ráno vstala a podívala se z okna ven, kde ležel poprašek sněhu a
další mokrý padal, v hlavě mi běžela myšlenka, zda vůbec nějaký pochod bude? Přeci
nemůžeme děti v takovém počasí vyhnat ven, do mokra, bláta… mně samotné se moc
nechtělo… Ale spolu s pozvolna vykukujícími se slunečními paprsky, se zlepšovala má vidina
krásné procházky s partou fajn dětí a vedoucích za poznáním něčeho nového.
V 11:00 hodin jsme se nakonec sešli v počtu 14 dětí a 4 dospělých a hasičskými vozy jsme
vyrazili směr Střezimíř. I když cesta netrvala ani půl hodiny, vystřídalo se nám za tu dobu
počasí od sluníčka, deště, přes sníh, vítr a zase sluníčko. Prostě pravé aprílové počasí. A právě
to hrálo celou dobu prim na našem výletě – Hasíkově dobrodružství. Trasa byla zkrácena
z původních cca 6 km na pouhé 2 km, ale i tak jsme cestou poznali zajímavá fakta a historii
hasičů ve Střezimíři a další informace o obci. Dokonce jsme si zatancovali i mazurku
s místními tanečnicemi ze sboru Labutěnky. Všichni dostali na cestu něco dobrého na zub a
v cíli párek v rohlíku. Tam na děti také čekal doprovodný program s několika soutěžemi.
I když počasí bylo, jaké bylo, výlet byl moc povedený a těšíme se na další!
Děkujeme hasičům ze Střezimíře za skvělou organizaci a pohoštění a také Cukrárně
Janský Sedlčany za výborné koláče, kterými nás vybavili na cestu!
Za SDH Vrchotovy Janovice, kroužek mladých hasičů, Dita Ježilová

DOTACE NA VÝMĚNU KOTLŮ
Změny v kotlíkových dotacích: O 50 tisíc korun navíc na tepelná čerpadla a omezení
podpory plynových kotlů
Ministerstvo životního prostředí reaguje na doporučení Monitorovacího výboru OPŽP a
posiluje snahu ČR i členských
států
EU
zvýšit
svou
energetickou
bezpečnost
snížením
závislosti
na
dodávkách plynu z Ruska. Dnes
proto dochází k úpravě
podmínek kotlíkových dotací
pro nízkopříjmové domácnosti,
konkrétně k navýšení dotace TČ
o 50 tisíc korun, tedy na
celkových 180 000 Kč. Zároveň
vstupuje v platnost časové
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omezení podpory směrem k plynovým kondenzačním kotlům, a to i v programu Nová
zelená úsporám. Ministerstvo bude u kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti
garantovat úhradu způsobilých výdajů u plynových kondenzačních kotlů pouze v případě, že
již byla jejich výměna realizována, případně byla na jejich pořízení vystavena závazná
objednávka, a to v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022.
„Vysíláme signál směrem ke všem zájemcům o
kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti a
zároveň informujeme kraje, které je administrují.
Přistupujeme k omezení podpory pro plynové
kondenzační kotle, a to zcela ve shodě se snahou
Evropské komise, která se snaží najít cesty, jak se co
nejrychleji zbavit závislosti na ruském plynu. Omezení
podpory pro plynové kotle chceme ale žadatelům
vykompenzovat právě vyšší podporou pro tepelná
čerpadla. Obnovitelné zdroje jsou totiž v daný
okamžik – spolu s energetickými úsporami – nejčistší,
nejlevnější a nejrychlejší cestou, jak urychlit odklon od
drahých fosilních paliv, primárně od ruského
plynu,“ říká ministryně životního prostředí Anna
Hubáčková (za KDU-ČSL).
Ministryně Hubáčková pokračuje: „MŽP jde v tuto
chvíli ještě dál a v nejbližší době se chystá předložit na jednání vlády novelu zákona o ochraně
ovzduší, která by znamenala posun termínu zákazu provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy o 2 roky,
tedy k 1. září 2024. Myslíme tak zejména na české domácnosti, které v dnešní době pociťují
finanční dopady covidové pandemie, bezprecedentní růst cen energií a také důsledky ruské
agrese na Ukrajinu. To vše se promítá v nejistotě dostupnosti zdrojů tepla, jejichž
prostřednictvím lze povinnost splnit, paliv, tedy zejména zemního plynu a služeb spojených s
instalací nových zdrojů. Odkladem zákonného termínu jim chceme vyjít vstříc. Zároveň nám
leží na srdci, aby kraje neodkládaly vypisování výzev kotlíkových
dotací, aby všichni, kdo výměny již provedli, nebo mají již promyšlenou
výměnu, a chtějí ji zrealizovat co nejdříve, mohli zažádat o nabízené
dotační prostředky.“
Kotlíkové dotace nebyly pro nízkopříjmové domácnosti nikdy
výhodnější, a byla by škoda, aby si tuto příležitost nechaly utéct.
Bližší informace najdete na stránkách města Votice
Odbor výstavby, územního plánování a životního
prostředí
Milan Kratochvíl, 317 830 134,
milan.kratochvil@votice.cz
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