VRCHOTOJANOVICKÝ
měsíčník

3/2022
SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, sousedé,
dne 7. března 2022 mi bylo ctí i milou povinností přivítat u budovy základní školy
ve Vrchotových Janovicích čestné hosty pana senátora Petra Štěpánka, starostu nedalekých
Petrovic u Sedlčan a pana poslance Jiřího Slavíka, starostu města Votice, pedagogy školy
ve Vrchotových Janovicích a především její žáky a další hosty, kteří se zúčastnili slavnostního
otevření nově zrekonstruované budovy školy.
Zcela záměrně jsem použila spojení „u budovy základní školy“, přestože mnohý z vás
ví, že se do současné podoby postupně dostala spojením tří subjektů - původní „stará“ škola,
přístavba a jídelna s kuchyní. Do té nejstarší chodili už moji rodiče a vlastně ještě i já, u
stříhání pásky pro otevření přístavby v září roku 1982 byli myslím dnešní padesátníci. A nová
školní jídelna s kuchyní se otevřela v září 1996, takže si událost pamatuje generace dnešních
třicátníků. Čas kráčí mílovými kroky, hodně rychle ubíhá a doba se neskutečně rychle mění.
Dovolte mi několik připomenutí a pro mě podstatných dat:
Budova základní školy byla rekonstruována celá – od sklepa až po půdu.
Myšlenka rekonstrukce budovy základní školy vznikla už před 8 léty, postupně od projektu
k dokončení tedy uběhlo už vody dost. Výsledek snad stojí za pochlubení se. Vlastní práce
na poslední a nejrozsáhlejší části rekonstrukce byly zahájeny v dubnu 2021 a skončeny
v únoru 2022. Nejvíc vidět je obálka budovy – byla sjednocena, zateplena, provedena
výměna oken a třešničkou na dortu jsou na fasádě umístěné hodiny.
Krom toho uvnitř budovy byly vyměněny všechny rozvody, doplněny podhledy a nové
osvětlení, na většině podlah i nové podlahové krytiny. V suterénu byla zrušena kotelna na
pevná paliva a vybudována nová plynová kotelna, na střeše školní jídelny byly umístěny
solární panely, které zajišťují ohřev teplé vody pro školní kuchyni i ostatní prostory školy.
V místě bývalé kotelny vznikla nová učebna dílen. Všechny učebny jsou vybaveny
rekuperačními jednotkami. V novém podkroví vznikla krásná učebna pro výtvarné výchovy
a kabinet pro doučování. Myslím, že lze použít spojení – škola jako nová.
Vždycky jsme se snažili využít možnost získání nějaké dotace. Zpočátku se nedařilo,
část prací jsme v roce 2017 a pak v roce 2019 provedli za vlastní ušetřené peníze, v roce 2020
se nám podařilo získat dotaci z Ministerstva financí ve výši 20 mil. Kč. Navíc jsme mohli
z prostředků Středočeského kraje získat prostředky na dofinancování v objemu cca 4,4 mil.
Kč a v roce 2022 máme ještě podanou žádost opět do Fondu kraje na dofinancování ve výši
cca 3,2 mil. Kč. Zbývající prostředky pak jsou naše vlastní, tedy podíl městyse.
Celková částka vychází cca na 40,5 mil. Kč. Suma ještě není konečná, zbývá doplatit
třeba pronájem náhradních učeben, apod., je třeba ještě provést doplňkové práce
na úpravách okolí školy, které nebyly součástí projektu.
Potěšitelné je, že z důvodu prováděné rekonstrukce žáci výuku nijak nezameškali.
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Na konci školního roku 2020-2021, kdy covidová situace nutila některé žáky pracovat doma
a některým umožnila být ve škole pouze každý druhý týden, byly v budově školy využity dvě
učebny, pro další žáky byly připraveny náhradní učebny - na úřadu městyse, v sokolovně TJ,
požární zbrojnici nebo tělocvičně spol. Monou. Od září pak byly pro plnohodnotnou výuku
pro 6 tříd zajištěny montované náhradní učebny a pouze tři třídy se učily v klubovně
sokolovny, v klubovně hasičské zbrojnice a v zasedací místnosti úřadu městyse. Nyní,
po jarních prázdninách, se mohli žáci vrátit do lavic v „nové“ budově základní školy.
Jsem velmi ráda, že se tak náročná akce, která v historii Vrchotových Janovic nemá
obdobu, podařila, dokončila a že jsme jí slavnostně předali k dalšímu využití. Doufám, že si
všichni, kdo do školy chodí a budou chodit i ti, kteří tu učí a budou učit, budou práce těch,
kdo se na rekonstrukci podíleli, vážit.
Poděkování patří vybranému zhotoviteli stavby stavební společnosti HOSS Benešov i
jejím subdodavatelům, poděkování patří i technickému dozoru investora, který zajišťoval
pan Ing. Hlavín. Pan projektant Ballek byl s realizací spokojen, kolaudace proběhla v pořádku,
kolaudační souhlas byl vydán.
7. březen 2022 je v dějinách městyse dalším historickým mezníkem, od něhož se bude
psát další kapitola života základní školy Vrchotovy Janovice. Vím, že kdyby to bylo možné,
rádi by byli u slavnostního otevření s námi i bývalí ředitelé pan Dr. Kukla, pan Mgr. Jiroušek,
Jaroslav Kruchňa, nebo Karel Kolář, z učitelského sboru i paní učitelky Kuklová, Bláhová
a další. Snad i oni by dílo pochválili.
Přeji všem žáků, učitelům a učitelkám, i dalšímu personálu, aby se s učením
„prali“ vždycky na výbornou, nám přeji, aby se nic nepokazilo a všechno jako nové dlouho
vydrželo.
Přátelé, bylo mi ctí být při tom!

SAMOSPRÁVA
18. zasedání zastupitelstva městyse, které se uskutečnilo v pondělí 7. března 2022
v zasedací místnosti ÚM od 18 hodin:
 schválilo program zasedání
 schválilo předloženou zprávu o činnosti rady od posledního zasedání Zastupitelstva
 vzalo na vědomí rozpočtové opatření č 12 k rozpočtu městyse na rok 2021. Dále
souhlasilo s rozpočtovým opatřením č. 1 k rozpočtu městyse na rok 2022.
 schválilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Revitalizace základní školy Vrchotovy Janovice
– dofinancování“, evidenční číslo projektu ISF/ŠKO/047648/2022.
 stanovilo od 1.5.2022 cenu vodného na 38,- Kč/m3 bez DPH a cenu stočného
na 41,- Kč/m3 bez DPH – více v článku níže
 souhlasilo s poskytnutím dotace Tělovýchovné jednotě Sokol ve výši 61.400,- Kč
 souhlasilo s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. UZSVM/SBN/714/2022 –SBNM
na pozemek p.č. 1016/3 v k.ú. Šebáňovice
 neakceptovalo návrh KSÚS a nesouhlasí s převodem silnice č. III/00332 do majetku
městyse
 souhlasilo s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 2290/13 o výměře
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26 m2 za cenu 150,- Kč/m2
 souhlasilo s uzavřením kupní smlouvy dle předloženého návrhu na prodej pozemků
parc.č. 460 o výměře 1218 m2, parc.č. 459 o výměře 151 m2, parc. č. 476/1 o výměře
56 m2 a parc. č, 476/2 o výměře 402 m2, všechny v k.ú. Manělovice, celkem 1.827 m2
za cenu 150,- Kč/1m2
 zrušilo své usnesení č. 177/17/2021 a schválilo smlouvu o zrušení věcného práva –
předkupní právo k poz. p.č. 1268/100 v k.ú. Vrchotovy Janovice a smlouvu o zrušení
věcného práva – předkupní právo k poz. p.č. 1268/101 v k.ú. Vrchotovy Janovice
Z rady městyse
Rada městyse mimo bodů doporučených zastupitelstvu
 souhlasila s poskytnutím dotace organizaci Myslivecký spolek Vrchotovy Janovice ve výši
15.000,- Kč, organizaci Junák – český skaut, středisko Úsvit Votice z.s. ve výši 5.000,- Kč,
organizaci Alternativa středočeské D3 z.s. ve výši 2.000,- Kč a Michale Dvořákové
na pohádkový příběh Strašidelný hrad ve výši 5.000,- Kč
 souhlasila s poskytnutím příspěvku do tomboly na ples TJ Sokol a SDH Šebáňovice
ve formě dárkového balíčku ve výši 1.000,- Kč
 vybrala jako dodavatele stavebních úprav Vrchotovy Janovice – oplocení ZŠ, chodník,
společnost HOSS a.s. se sídlem Pavlíkova 466, Benešov, za celkovou cenu 998.645,00 Kč
bez DPH a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo
 konstatovala, že nezamýšlí prodej pozemků, které jsou veřejnými komunikacemi
a nesouhlasila s e zveřejněním záměru na odprodej části pozemku p.č. 282/14 v k.ú.
Manělovice

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
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Sběrný dvůr ve Vrchotových Janovicích
Jak bylo avizováno v minulých číslech měsíčníku od 16.2.2022 je každou středu
odpoledne od 13 do 17 hodin otevřen SBĚRNÝ DVŮR u Nádraží.
 je třeba využívat otevírací dobu SD, pokud někomu nevyhovuje, je namístě dohoda
s panem Hruškou, tel. 727947660
 odkládání odpadu před zavřená vrata areálu je zbytečné přidělávání práce obsluze SD
a také velký nešvar, který by snad pomohla napravit jen k vjezdu umístěná kamera,
pak by si dotyční odpad zase odvezli.
 elektroodpad, který sbírá SDH, není třeba dovážet na SD, stačí buď vyčkat na sběr
šrotu a elektro, který SDH uskuteční příští měsíc nebo odpad odložit u skladu ve dvoře
domu čp. 42 (bývalá lesní správa pod úřadem městyse). POZOR neplést se dvorem u
garáží SDH! I odtud to zase musí někdo podruhé naložit a převézt.
 Do kontejnerů na bioodpad není možné odkládat větve, ale pouze větvičky do
průměru 2 cm. Ostatní větvoví má ve VJ pro odložení určené místo na Šancích,
v dalších částech městyse většinou všichni silnější větve využijí k topení

```
Zvýšení vodného a stočného od 1.5.2022
Na 18. zasedání Zastupitelstva městyse bylo s platností od 1. května 2022 schváleno
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. K tomuto kroku zastupitelstvo přistoupilo vzhledem k vysokým nákladům,
které souvisí s provozem vodovodního a kanalizačního řadu. Za poslední sledované období
11/2020-10/2021 doplácí obec na vodné a stočné celkem Kč 880.505,94. V níže uvedené
tabulce jsou uvedeny náklady, výnosy a doplatek obce rozdělené na vodné a stočné.
11/2020-10/2021
Náklady
Výnosy
Doplatek obce
Vodné
1.095.823,95
743.814,00
352.009,95
Stočné
1.539.734,63 1.011.238,64
528.495,99
Celkem vodné + 2.635.558,58 1.755.052,64
880.505,94
stočné
Cenu vodného a stočného ovlivňují výše uvedené provozní náklady, musíme si však také
uvědomit, že se do budoucích nákladů promítne zdražování elektřiny, materiálu i služeb.
Současným navýšením vodného a stočného se zvýší výnosy obce o cca 382 tis. Kč, přesto
však bude obec na provoz nadále doplácet nemalou finanční částku. A to se bavíme pouze o
nákladech na částečné pokrytí provozu, šetření finančních prostředků z vodného a stočného
je prozatím nereálné. Dle plánu financování vodohospodářského majetku, který má městys
dle zákona o vodovodech a kanalizacích schválen, je na obnovu vodohospodářské
infrastruktury roční potřeba finančních prostředků ve výši 2.162 tis. Kč. Jako zdroj těchto
finančních prostředků dle výše uvedených údajů nelze použít výnosy z vodného a stočného,
ale musí být použity zdroje jiné.
Pokud budeme chtít navýšení vodného a stočného promítnout do rodinného rozpočtu, tak
se roční náklady čtyřčlenné rodiny ve Vrchotových Janovicích s průměrnou spotřebou
120 m3 za rok navýší o 1.680,00 Kč, měsíční navýšení je tedy 140,00 Kč.
ÚM
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Pošta Partner Vrchotovy Janovice
Od pondělí 28.03.2022 do středy 30.03.2022 bude provoz pošty Partner Vrchotovy Janovice
omezen pouze na dopoledne od 8. do 11. hodin. Poskytovány budou základní poštovní a
peněžní služby. Od čtvrtka 31.03.2022 platí opět standardní provozní doba.

ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
Den otevřených dveří – informace ze školy.
V sobotu dne 12. 3. 2022 se v nově zrekonstruované janovické škole uskutečnil den
otevřených dveří. S potěšením můžeme říci, že se velmi povedl a školu navštívilo přibližně
200 návštěvníků. Mezi nimi bylo nejen příbuzenstvo dětí, které školu již navštěvují, ale také
bývalí žáci a pedagogové, kteří si proměnu velmi chválili. Podívat se přišli i budoucí žáčci ZŠ
Vrchotovy Janovice a seznámili se tak s prostředím, ve kterém budou trávit velkou část svého
dětství. Ač v některých částech školy ještě určité vybavení chybí a očekává se jeho doručení
každým dnem, už teď můžeme z prostor školy cítit, že výuka bude probíhat v příjemném a
hlavně moderním prostředí. Děkujeme všem, kteří jste nás přišli podpořit v další
pedagogické činnosti v naší krásné škole.
Pedagogové ZŠ Vrchotovy Janovice

VČELAŘI VRCHOTOVY JANOVICE
Základní organizace Českého svazu včelařů ve Vrchotových Janovicích vytvořila a spustila
nový web včelařů Vrchotovy Janovice. Na této adrese naleznete informace o historii,
současnosti, kalendář akcí a kontakty na vedení spolku.
Záměrem tohoto webu je předávat široké veřejnosti a členům spolku informace o včelaření
v regionu.
Poděkování za tvorbu webu patří Radkovi Skřivánkovi, pokladníkovi spolku včelařů.
Tento rok oslavíme 140. výročí založení organizace, o formě oslavy tohoto kulatého výročí
budeme brzy veřejnost informovat.
www.vcelarivrchotovyjanovice.cz
ZMĚNA TARIFU PID OD 1.DUBNA 2022
Středočeský kraj – Od pátku 1. dubna 2022 dojde v návaznosti na úpravy výše státem
nařízeních slev ve veřejné dopravě pro děti, studenty a seniory ke změně tarifu PID
ve Středočeském kraji. V Praze se výše ani rozsah slev nemění!
Děti od 6 do 18 let:
Nyní sleva 75 %, nově 50 %.
Studenti od 18 do 26 let: Nyní sleva 75 %, nově 50 %.
Senioři od 65 do 70 let: Nyní sleva 75 %, nově 50 %.
Senioři nad 70 let:
Zatím nadále bezplatná přeprava v autobusech. Rada
Středočeského kraje nicméně schválila její zrušení a sjednocení s kategorií Senioři 65+,
tj. sleva 50 %. Tato změna ale 1. dubna v platnost nevejde, protože změnu musí ještě schválit
zastupitelstvo Středočeského kraje. Předpokládaný termín této změny je léto 2022.
ZTP a ZTP/P:
Nyní bezplatná přeprava pro držitele průkazky i pro průvodce.
Nově držitel průkazky sleva 75 % a průvodce 0Kč.
Invalidní důchodci III. stupně: Bohužel k této nové státem nařízené slevě od 1. dubna
nejsou zatím v žádných materiálech ke změnám tarifu potřebné informace. Na podrobnosti
se pravidelně na ROPID a IDSK dotazujeme a zveřejníme ihned, jakmile budeme vědět něco
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více.
Upozorňujeme, že z důvodu nemožnosti kompenzace nevyužitých jízdenek ze strany státu
nebude možný zpětný odkup nevyužitých jízdenek, které pozbydou po 1. 4. 2022 platnosti,
a to včetně jízdenek zakoupených v mobilní aplikaci PID Lítačka. Tyto jízdenky je nutné využít
do 31. 3. 2022. Zakoupené zvýhodněné předplatné jízdné pro děti zůstane i po změně
tarifu nadále v platnosti! Nyní je tedy nejvyšší čas si ho pořídit a odložit tak snížení státní
slevy až na pozdější dobu!
Vyplatí se vám předplatné? To snadno zjistíte v tarifní kalkulačce PID: https://pid.cz/tarifweb/calc.php Nebo do vyhledávače na internetu napište jednoduše „Tarifní kalkulačka PID“
a klikněte hned na první odkaz a můžete dále postupovat.
Jak předplatné pořídit? V mobilní aplikaci PID Lítačka, nebo na některých z kartičkových
nosičů, ideálně na LÍTAČKU. Tu zařídíte online z pohodlí domova zde: https://pid.cz/tarifweb/calc.php , nebo na pokladně Českých drah v Benešově. Mobilní aplikaci si můžete
zdarma stáhnout do vašeho mobilního telefonu a po zaregistrování můžete kupovat
předplatné. Obvykle platí pravidlo, že kdo cestuje alespoň třikrát týdně, tak pro něj je
předplatné výhodnější a může ročně ušetřit třeba i několik tisíc korun v závislosti na délce
trasy a počtu projetých tarifních pásem.
Jan Vachtl

DOTACE NA VÝMĚNU KOTLŮ
Dotace na výměnu kotlů
Od 1. září 2022 začne platit zákon, kterým vstoupí
v platnost zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy.
Vesměs jde o kotle na tuhá paliva – (často
kombinace uhlí a dřevo) s ručním přikládáním.
Každému, kdo bude tyto kotle používat po zákonem
stanoveném termínu, hrozí pokuta až 50 000 Kč.
Ptáte se, co je na kotlech 1. a 2. emisní třídy
špatného? Proč budou mít tyto kotle zákaz
používání v domácnostech? Jsou neekologické
a velmi neefektivní. Staré kotle zkrátka netopí
dobře, a přitom mají vysokou spotřebu. Hlavním problémem těchto kotlů je, že do ovzduší
vypouští vysoké množství CO2, a proto nesplňují aktuální ekologické standardy a normy.
V praxi to znamená, že na tyto kotle nepůjde vystavit revizní zprávu. Revizní zpráva kotlů
(KTSP –kontrola technického stavu a provozu) je povinná od roku 2016 každé 3 roky.
Využijte dotace
Cena výměny kotle je finančně náročná, a proto využijte nabízené možnosti dotace.
Domácnosti s nízkým příjmem a důchodci mohou požádat o Kotlíkové dotace. Týká se
to rodin, kde průměrný roční čistý příjem na jednoho člena domácnosti nepřesáhne
170 900 Kč. Získat lze až 95 % relevantních nákladů. Tato podpora bude spuštěna od konce
jara roku 2022, ale již probíhá průzkum počtu zájemců v rámci Středočeského kraje, který
bude zajišťovat administraci.

6

Pro ostatní zájemce, kteří nebudou splňovat podmínky pro Kotlíkové dotace, je určen
program Nová zelená úsporám (NZÚ) výzva č.1/2021, kde se finanční podpora pohybuje
až do 50% způsobilých výdajů v maximální výši dotace. Tato výzva začala 12.října 2021 a její
administraci provádí SFŽP MŽP (Státní fond životního prostředí Ministerstva životního
prostředí). Příjem žádostí na výměnu kotlů končí již 31.srpna 2022, proto
neváhejte.
Bližší informace najdete na stránkách města Votice
Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí
Milan Kratochvíl, 317 830 134, milan.kratochvil@votice.cz
Přehled zdrojů tepla pro domácnosti, na které je možné
získat dotaci
Typy podporovaných produktů v „Kotlíkové dotaci“
Tepelné čerpadlo (TČ)
Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva)
Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) vč. akumulace
Plynový kondenzační kotel

max.
max.
max.
max.

Typy podporovaných produktů v „Nové zelené úsporám“
Typ zdroje tepla
Plynový kondenzační kotel
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva vč. akumulační nádrže
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
Kotel na biomasu se samočinnou dod. paliva s celosezónním zásob. Pelet
TČ s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody
TČ s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody
připojené na FV systém
TČ s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody
TČ vzduch-vzduch
Napojení na soustavu zásobování teplem
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla
a teplovodním výměníkem
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla

130.000,- Kč
130.000,- Kč
130.000,- Kč
100.000,- Kč

(max.) RD_
35.000,-Kč
80.000,- Kč
80.000,- Kč
100.000,-Kč
100.000,- Kč
140.000,- Kč
80.000,- Kč
60.000,- Kč
40.000,- Kč
45.000,- Kč
30.000,- Kč

Administrace výzvy NZÚ probíhá a bude probíhat i u Kotlíkové dotace jen v elektronické
podobě. Není možné použít tištěnou formu komunikace. V případě, že nebudete mít
možnost podat žádost elektronicky (PC), je možné využít osobní návštěvu na Mikroregionu
Voticko, jejichž kanceláře jsou ve druhém patře Městského úřadu Votice, kde mají
zkušenosti s touto službou pro veřejnost.
Ing. Eliška Melicharová
tel.: 739 622 776
melicharova@mikroregionvoticko.cz
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MOHLO BY SE HODIT
V sobotu dne 26. března 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
23. dubna, 28. května, 25. června, 24. září, 22. října a 19. listopadu 2022.
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