VRCHOTOJANOVICKÝ
měsíčník

2/2022
SLOVO STAROSTKY
Milí sousedé,
dobrá věc se podařila a budova školy byla řádně zkolaudována. Vyučování a celý život
školy se tak po jarních prázdninách přesune zpět na domovskou půdu – vylepšenou a vonící
novotou. Níže naleznete pozvánku na slavnostní otevření a především na den otevřených
dveří, který se koná v sobotu 12. března, při kterém si budete moci prohlédnout, jak moc
se škola oproti původnímu stavu proměnila.
Budeme velmi rádi, pokud pozvání přijmete.
Vše dobré

SAMOSPRÁVA
18. zasedání zastupitelstva městyse se uskuteční v pondělí 7. března 2022 v zasedací
místnosti ÚM od 18 hodin. Všichni jsou k účasti srdečně zváni.
Z rady městyse
Rada městyse mimo bodů doporučených zastupitelstvu
 stanovila nejnižší cenu při prodeji obecních pozemků především pro případ uvedení
mapových podkladů do souladu se skutečností a narovnáváním majetkoprávních vztahů
v zastavěném území obce na 150,- Kč/m2
 vyhlásila konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Vrchotovy Janovice a stanovila členy konkurzní komise
 souhlasila s vyvěšením záměru prodeje pozemků p.č. 460, 459, 476/1, 476/2 všechny
v k.ú. Manělovice
 souhlasila s vyvěšením záměru prodeje části pozemku p.č. 2290/9 v k.ú. Vrchotovy
Janovice a s podáním žádosti o souhlas s dělením pozemku
 souhlasila s realizací stavby Vrchotovy Janovice – KNN – parc. č. 1486 (IP-12-6021205)
a s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí
 souhlasila s vjezdem a výjezdem vozidel nad 6 t na komunikace s p.č. 2251/1, 1363/42
a 136/35, vše v k.ú. Vrchotovy Janovice. Tento souhlas udělila do 30.11.2022 za
podmínek, že komunikace bude užívána pouze na vybudování inženýrských sítí, nebude
využívána těžkou technikou o víkendech a státních svátcích a po ukončení prací bude
uvedena do původního stavu
 souhlasila se vstupem na pozemky za účelem geotechnického (geologického) průzkumu
pro přípravu projektu výstavby dálnice 3, stavba 0305 v úseku Voračice – Nová Hospoda
 souhlasila s podáním žádosti o dotaci na dofinancování rekonstrukce budovy ZŠ
Vrchotovy Janovice z rozpočtu Středočeského kraje z Programu 2022 Středočeského

1

Infrastrukturního fondu: Tematické zadání PODPORA ROZVOJE A OBNOVY ZÁKLADNÍCH
A MATEŘSKÝCH ŠKOL

 souhlasila s pořádáním Rally Příbram v sobotu 23.7.2022 na území městyse v souladu
s návrhem trasy předloženým pořadatelem

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


Plánovaná odstávka elektrické energie
Dne 8.3.2022 od 8.00 do 16.00 je naplánována odstávka dodávky elektrické energie v části
Vrchotovy Janovice a to pro č.p. 101-105, 107-137, 140, 141, 142, 143, 145, 149, 150, 151,
154, 155, 156, 157, 159-182, 187, 188, 189, 190, 193, 220-234, 236, 242, 243, 244, 245, 251257, 260, 261, 262, 266, 267, 269. Dále pro č. ev. 1 a parc. č. 65/1, 1268/91, 1268/99,
1268/100, 1268/101, 1268/102, 1268/103, 1268/104, 1268/105, 1268/106, 1268/107,
1268/108, 1268/109, 1268/110, 1268/111, 1268/123, 1268/125, 1268/128, 1268/130,
1268/131, 1306/11, 2370.
Podrobnější informace na https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.


Sběrný dvůr ve Vrchotových Janovicích
Jak bylo avizováno v minulém čísle měsíčníku od 16.2.2022 je každou středu
odpoledne od 13 do 17 hodin otevřen SBĚRNÝ DVŮR u Nádraží.
Provozní doba se může ještě měnit v závislosti na potřebách.
V případě dotazů je možno kontaktovat pana Hrušku, tel. 727947660.
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INFORMACE ZE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Potravinová banka
Středočeský kraj podpoří Potravinovou banku. Ta nabízí pomoc potřebným už od roku 2009
Středočeský kraj poskytne v roce 2022 Potravinové bance finanční pomoc ve výši 2 miliony
korun. Rozhodli o tom krajští zastupitelé. Počet klientů, kteří banku využívají, se stále zvyšuje.
Potravinová banka pro Prahu a Středočeský kraj je pro mnoho lidí opravdovou záchranou.
Banka shromažďuje jídlo od dárců, jako jsou obchody s potravinami a výrobci potravin, třídí
je a poskytuje potřebným. Ke konci loňského roku se počet jejích klientů vyšplhal
až na 70 000. „Při mé nedávné návštěvě v Potravinové bance jsem měla možnost zblízka
vidět, jak nesmírně potřebnou pomoc Potravinová banka poskytuje, jak je odpovědně
provozována, jak nakládá s potravinami a drogerií, jak nepřijde vniveč ani zelenina a ovoce,
které jsou čerstvé, a nezvládla by se distribuce celého množství v syrovém stavu.
Zaměstnanci, z nichž je mnoho bývalých klientů banky, ve vybavené kuchyni připravují
marmelády nebo omáčky, které jsou konzervovány pro další konzumaci. Banka pomáhá
lidem bez domova, osamělým matkám s dětmi, seniorům a osobám v azylových domech,
přerozděluje potraviny od řetězců, od výrobců a soukromých dárců, vydává potravinové
balíčky pro jednotlivce i azylové domy. Všem, kteří pomáhají, patří velký dík,“ řekla
hejtmanka Petra Pecková.
Pomoc Potravinové banky vyhledává stále více lidí. Kromě velkého nárůstu počtu jednotlivců
a rodin byl zaznamenán také velký nárůst počtu organizací, které pomoc odebírají. V roce
2019 jich bylo 156, v roce 2021 už 264. Jsou mezi nimi i města a obce, které z Potravinové
banky odebírají potraviny pro své občany v nouzi, osamělé seniory nebo například matky
samoživitelky. Obce se mohou přihlásit v bance jako odběratelé potravin a pravidelně
odebírat potraviny pro své obyvatele, kteří se ocitnou v kritické situaci. Očekává se, že kvůli
pandemii, růstu cen zboží i energií bude lidí v nouzi dále přibývat.
„Jsme moc rádi, že Středočeský kraj zdvojnásobil příspěvek, který jsme dostali v minulém roce.
Je to pro nás velmi vítaná pomoc. Jsme tu od toho, abychom pomáhali potřebným. Naše
potravinová banka byla založena už v roce 2009, ale stále se setkáváme s tím, že ne každý
o nás ví. Pokud by někdo naši pomoc potřeboval, nejlepší je obrátit se na obecní úřad, kde
získá další informace, případně rovnou doporučení. Bez toho jednotlivcům potravinovou
pomoc nevydáváme,“ uvedla ředitelka Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj Věra
Doušová. Pokud by chtěl někdo začít pomáhat, může rovněž kontaktovat přímo
Potravinovou banku.
Středočeský kraj podpořil Potravinovou banku v roce 2020 dotací 550 000 Kč, v roce 2021
to byl 1 milion korun. Pro rok 2022 zastupitelé schválili příspěvek ve výši 2 miliony korun.
Potravinová banka Praha a SK byla založena v roce 2009 a je součástí České federace
potravinových bank. V současné době je největší potravinovou bankou v České republice.

CO SE DĚJE U JUNÁKŮ
VZPOMÍNKOVÝ DEN
Den sesterství neboli den zamyšlení. A po anglicku World Thinking Day
Jeden ze dvou důležitých skautských svátků. Jeho podstatou je přátelství, proto
i tento mezinárodní svátek slaví skautky a skauti celého světa 22. února. Říká se mu tak proto,
že během něj skautky a skauti myslí na svoje sestry a bratry ve světě a oslavují naše
mezinárodní hnutí. Den zamyšlení slavíme již od roku 1926, kdy ho ustanovila světová
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skautská konference. Mezinárodní svátek přátelství, který má skautům připomínat, že je jich
na celém světě hodně a že všichni jsou si bratry a sestrami bez ohledu na barvu kůže,
národnost či věk.
Proč v tento den? Toho dne se narodili zakladatel skautingu, sir Robert Baden-Powell
(22. února 1857) a jeho žena Olave Baden-Powell (22. února 1889). Toho dne skauti přemýšlí
o sobě, vzájemně si přejí, organizují různé hry v terénu nebo se setkávají u ohňů. Některé
skautské organizace tento den využívají ke sbírce peněz na nějaký charitativní účel, např. pro
nemocnici či dětský domov v místě svého působiště.
Zkusme se v této nelehké době zamyslet. Pojďme udělat někomu radost. Občas stačí
i maličkost :)
Junák VJ a Vo

CO SE DĚJE U HASIČŮ
Odborné zkoušky mladých hasičů
Život mladého hasiče není jen o soutěžích, ale také o doplňování si vědomostí
souvisejících s hasičskou činností. Jednou ročně děti tedy čeká odborná zkouška
tzv. „Odborky“.
Preventista, Strojník, Velitel, Cvičitel, Instruktor, Kronikář – to je výčet okruhů, které
lze v rámci odborek splnit. Letos jsme na zkoušky přihlásili celkem 6 dětí (3 starší – všichni
Preventista, 3 mladší – 2x Strojník junior, 1x Preventista junior). Děti byly dobře připravené,
a tak se nyní každý z této šestice pyšní na své uniformě novým odznakem.
Moc děkujeme rodičům za domácí přípravu s dětmi a doufáme, že i příští rok bude tak
úspěšný!
Za SDH Vrchotovy Janovice, kroužek mladých hasičů, Dita Ježilová

PLÁNOVANÉ AKCE
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Milí spoluobčané,
snad nám bude letos štěstí více přát a život v Janovicích se vrátí zpět do svých kolejí.
Spolek žen se proto rozhodl uspořádat letos již jednou plánovanou akci, která ovšem
neproběhla. Zveme všechny děti od 2 do 10 let na pochod za velikonočním zajíčkem, který
proběhne v sobotu 16.dubna. Malé děti by měly přijít s doprovodem dospělého. Vše
zahájíme na nádvoří a děti půjdou podle mapy. Na trase je bude čekat několik stanovišť
s jednoduchými úkoly. Postupně budou sbírat razítka a na konci dostanou odměnu. Trasa
nebude delší, než 2km. Povede směrem k fotbalovému hřišti, kolem kaskády rybníků, přes
Pacián, kolem parkoviště a cíl bude opět na nádvoří. Chystáme tedy pěknou velikonoční
procházku. Zápis bude od 9:30 do 10:30 a konec ve 12:30.
Redakční rada spolku žen

MOHLO BY SE HODIT
V sobotu dne 26. února 2022
bude
od 8.00 do 11.00 hodin otevřen
Městský úřad Votice.
V této době si budou moci občané vyřídit své záležitosti
na všech odborech úřadu.
Městský úřad bude pro veřejnost následně otevřen v sobotu 26. března,
23. dubna, 28. května, 25. června, 24. září, 22. října a 19. listopadu 2022.
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