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VRCHOTOJANOVICKÝ 

                            měsíčník 
           5/2022 

 
 

SAMOSPRÁVA 
 

POZOR ZMĚNA TERMÍNU - 19. zasedání zastupitelstva se z důvodu termínu závěrečné 
kontroly hospodaření uskuteční v pondělí 13.6.2022 od 19.00 v zasedací místnosti Úřadu 
městyse Vrchotovy Janovice. 
 
Z rady městyse 
Rada městyse mimo bodů doporučených zastupitelstvu 

 schválila 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 

 souhlasila s udělením výjimky v počtu dětí ve třídě MŠ na školní rok 2022/2023 z důvodu 
nedostatečného zabezpečení po stránce hygienické a sociální na 1 dítě 

 souhlasila s udělením výjimky v počtu žáků ZŠ na třídu na školní rok 2022/2023. Zřizovatel 
se zavazuje, že v případě nutnosti uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy nad 
výši stanovenou normativem 

 vybrala jako dodavatele opravy 2 křížů společnosti RE-IN s.r.o. se sídlem Náměstí obětí 
nacismu 646. Mladá Vožice, IČ 48409339 za celkovou cenu 84.0444,00 bez DPH. Městys 
na akci obdržel dotaci z rozpočtu Ministerstva zemědělství ve výši 70 % způsobilých 
výdajů. 

 vybrala jako dodavatele stavebních úprav pošty společnosti HOSS a.s., Pavlíkova 466, 
Benešov, IČ 26211726, za celkovou cenu 195.851,00 bez DPH za předpokladu 
dorozpočtování finančních prostředků Zastupitelstvem městyse 

 schválila smlouvu o odběru biologicky rozložitelného odpadu s Družstvem Džbány, 
Husova 809, Votice 

 souhlasila s obnovením studánky na pozemku p.č. 2301 v k.ú. Vrchotovy Janovice 
Mysliveckým sdružením Vrchotovy Janovice 

 

Z ÚŘADU MĚSTYSE 
 

Hospodaření s pitnou vodou 
V minulém čísle měsíčníku, na našich webových stránkách i Facebooku jsme opětovně 
zveřejnili upozornění na zákaz většího denního odběru vody bez předešlé dohody 
s provozovatelem vodovodu. 
Bohužel, jak už bývá zvykem, o třetím květnovém víkendu, se zvedla spotřeba vody takovým 
způsobem, že v pondělí hrozilo vypnutí dodávek vody v celých Janovicích. 
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Pitná voda je drahá a čím dál tím více vzácná surovina. V Janovicích máme zatím díky místním 
geologickým podmínkám velké štěstí, že netrpíme jejím nedostatkem. Nicméně i z vývoje 
počasí letošního jara je zřejmé, že půdní sucho se stále prohlubuje. Platí okamžitý zákaz 
napouštění bazénů a podobných vodních nádrží.  
 

``` 

 

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. 
Důrazně žádáme, aby nebyl odpad odkládán před zamčená vrata Sběrného dvora.  

 

``` 

 

Volby do zastupitelstev obcí 
Prezident republiky vyhlásil na dny 23. a 24. září 2022 volby do zastupitelstev obcí 
rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb. 
Na červnovém zasedání zastupitelstva bude schválen počet členů zastupitelstva městyse 
Vrchotovy Janovice pro příští volební období. 
Konec lhůty pro podávání kandidátek na registračním úřadě (ORP Votice) je úterý 19.7.2022. 
Jednotlivé subjekty kandidující ve volbách do obecního zastupitelstva ve Vrchotových 
Janovicích se mohou prezentovat v srpnovém čísle měsíčníku. Podklady ke zveřejnění 
v rozsahu maximálně dvou stran je nutno zaslat do 15.8.2022 na adresu 
matrika@vrchotovyjanovice.eu. 
Více informací k volbám naleznete na webu Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/volby. 
 

``` 

 

Pošta partner Vrchotovy Janovice 
Od 25.7. do 12.8. je plánována rozsáhlá rekonstrukce prostor Pošty Partner ve Vrchotových 
Janovicích. Z důvodu bezpečnosti není možné provoz pošty v náhradních prostorách, a proto 
bude provoz Pošty Partner ve Vrchotových Janovicích v termínu od 25.7. nejdéle do 12.8. 
přerušen.  
 

``` 

 

Nový web 
Městys Vrchotovy Janovice uvedl v květnu do provozu nový web obce. Na adrese 
www.vrchotovyjanovice.eu najdete aktuální informace a samozřejmě i vše, co obec 
zveřejňuje z principu. 
Snažili jsme se, aby nové stránky byly co nejpřehlednější. 
Velmi bychom uvítali připomínky, či dobré nápady k jejich dalšímu vylepšení. 
 

``` 

 

Lékárníci připomínají, že prošlé léky nepatří do popelnice 
Lidé by neměli vyhazovat léky do běžného odpadu ani je splachovat do záchodu, 

protože mohou ohrozit další osoby, zvířata nebo kontaminovat pitnou vodu. Skončit by měly 
jedině opět v lékárně, která je předá do spalovny, připomíná Česká lékárnická komora (ČLnK). 
Zásoby léků a jejich dobu použitelnosti je podle ní ideální kontrolovat dvakrát ročně. 

mailto:matrika@vrchotovyjanovice.eu
https://www.mvcr.cz/volby
http://www.vrchotovyjanovice.eu/


 
3 

"Nebudeme se tak vystavovat nebezpečí z užití znehodnoceného léku a zamezíme 
situacím, kdy například v noci při akutním nachlazení zjistíme, že je lék na snižování teploty 
prošlý, aniž bychom měli k dispozici jiný, bezpečný," uvedl prezident ČLnK Aleš Krebs. 
Vyhodit je třeba nejen léky prošlé, ale i nevhodně skladované nebo dlouho otevřená balení. 
Vyřazené pak nemají končit v běžném komunálním odpadu, ale zpět v lékárně, odkud budou 
odvezeny ke spálení. 

"Pokud léky skončí v běžném odpadu, mohou se k nim dostat jednak menší zvířata, 
v některých případech i lidé. Těm mohou způsobit při požití zdravotní problémy," uvedla 
komora. Nevhodné je i splachování léčiv do toalety, protože se jimi kontaminuje odpadní 
voda. Čistírny vody nemusí látky obsažené v léčivech spolehlivě odstranit a v řekách pak 
mohou škodit tamním živočichům. Vyčištění vody od léků, aby byla znovu pitná, je navíc 
i dražší. 

Naopak papírové obaly mohou do běžných kontejnerů na tříděný papírový odpad. 
Doplňky stravy nebo kosmetiku není nutné do lékáren vracet, ani když tam byly zakoupené. 
Na léky má každá lékárna speciální kontejner, kam odevzdaná léčiva ukládá, dokud je 
nevyzvedne firma s certifikátem na jejich likvidaci. Ve spalovně se spálí za vysoké teploty, 
kontrolují se i emise. 

"Tento způsob zamezuje dvěma největším rizikům, že se léky dostanou do rukou 
nepovolané osoby a že jejich neodborná likvidace bude mít negativní dopad na zdraví lidí či 
zvířat a na životní prostředí," doplnil viceprezident komory Martin Kopecký. Zároveň varoval 
před tím, aby lidé léky spalovali sami doma, třeba v kamnech, protože nezajistí dostatečnou 
teplotu a nevyhnou se úniku emisí do ovzduší.       ČTK 
 

ZE ŠKOLY A ŠKOLKY 
 

Úklid hrobu v Manělovicích 
Dne 5. května jsme se vydali s žáky 9. třídy uklidit místo posledního odpočinku obětí 2. 
světové války, jedná se o tradiční akci naší školy. Počasí nám moc nepřálo, od rána bylo 
deštivo, přesto jsme dorazili do cíle a dali se do práce, zaměstnanci obce nám na místo 
dopravili vše potřebné k úklidu. Zarostlé okolí se muselo vyplít, povrch hrobu bylo třeba 
důsledně umýt, připomněli jsme si při tom i smutnou historii naší vlasti a hlavně našeho 
blízkého okolí, které bylo zabráno Němci. Když jsme měli hotovo, vyždímali jsme oblečení, 
rozdělali jsme oheň a zpříjemnili si společně strávený čas opékáním buřtů. Ani počasí nám 
nezkazilo den, užili jsme si to a udělali jsme kus práce. 

Čechová Daniela 
 

``` 

 

Oznámení o provozu MŠ v průběhu letních prázdnin 
Ředitel ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice oznamuje, že provoz mateřské školy bude v době letních 
prázdnin v termínu od 18.7.2022 do 31.8.2022 PŘERUŠEN. 
 

PLÁNOVANÉ AKCE 
 

Středa 1.6.2022, 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. 
 

``` 
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Pohádkový les 
V sobotu 04.06.2022 se od 13.30 hodin v zámeckém parku uskuteční tradiční Pohádkový les. 
 

ZE STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
 

Středočeský kraj podporuje propojení vodohospodářských soustav tak, aby občané měli 
dostatek pitné vody. V souladu s tímto názorem rada na svém dnešním zasedání 
odsouhlasila návrh na vydání 7. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. 
Navrhované řady v rámci záměru Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3 
kraje propojují dva skupinové vodovody, a to Posázavský skupinový vodovod a Skupinový 
vodovod Javorník – Benešov s možným napojením na jihočeskou vodárenskou soustavu. 
Návrh musí ještě odsouhlasit zastupitelstvo kraje. 
„Vody začíná být nedostatek, vrty musí být čím dál hlubší a studny vysychají. Navrhovaný 
vodárenský systém umožní obcím zkvalitnění zásobení vodou v lokalitách s trvalými problémy 
s pitnou vodou a v dostatečné jakosti a v dostatečném množství. Navrhovaný systém umožní 
výhledově zásobení vodou až 20 000 obyvatel,“ potvrzuje Jiří Snížek, náměstek hejtmanky 
pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování. 
K tomu přispěje i aktualizace zásad územního rozvoje, která počítá právě s vybudováním 
připojení na Posázavský skupinový vodovod v Týnci n. Sázavou a na skupinový vodovod 
Benešov – Sedlčany v Benešově „Výstavba vodovodu přesahuje finanční možnosti kraje. 
Náklady jsou v tuto chvíli odhadovány na 1 miliardu korun. Nicméně paní kolegyně, radní 
Jana Skopalíková, aktivně pracuje na tom, aby vodovod vznikl a o případné dotaci jedná se 
státem,“ konstatuje náměstek Jiří Snížek. 
Nový vodovod bude přibližně kopírovat budoucí dálnici D3. Novinkami tedy budou přiváděcí 
řady mezi Krhanicemi, Netvořicemi a Lažany anebo mezi Václavicemi 
a Benešovem. „Počítáme s tím, že musíme při budoucí stavbě minimalizovat zásahy do 
ochranných pásem přírodní památky Minartice, přírodního parku Jistebnická vrchovina a do 
poddolovaných územích Přibyšice – Chlum a Divišovice a respektovat záplavová území 
Konopišťského a Janovického potoka a Mastníků. Zároveň nesmíme narušit podmínky 
obytného území Chlístova, Žabovřesk a Benešova,“ uzavírá náměstek Jiří Snížek s tím, že 
nové vodovody by měly vyjít na zhruba jednu miliardu korun. 
Aktualizaci zásad ještě musí posvětit krajské zastupitelstvo. 

www.kr-stredocesky.cz 
 

OHLÉDNUTÍ 
 

Zájezd na Hobby České Budějovice 
Místní akční skupina ČČK uspořádala zájezd na HOBBY České Budějovice. Počasí se 

nám vydařilo. Poděkování patří městysu Vrchotovy Janovice za grant. 
Za ČČK, Jana Kramperová 

 

MOHLO BY SE HODIT 
 

MÚ Votice – sobotní úřední hodiny 
V sobotu dne 28. května 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 25. června, 24. září, 22. října 
a 19. listopadu 2022. 
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Změna tarifu PID od 12. června 2022 
Od 12. června 2022 dochází na základě rozhodnutí Středočeského kraje k několika 

úpravám jízdného na linkách v systému PID ve Středočeském kraji. Nejvýznamnější změnou 
je zrušení bezplatné přepravy pro seniory nad 70 let v autobusech a sjednocení podmínek 
pro tuto věkovou kategorii v autobusech a vlacích PID. Senioři nad 70 let budou nově platit 
poloviční jízdné, tedy stejně jako nyní senioři od 65 let. Další novinkou je zavedení výhodných 
krátkodobých i jednodenních jízdních dokladů pro přepravu jízdních kol a speciální zlevněné 
jízdné bude zavedeno pro účastníky odboje a odporu proti komunismu a válečné veterány. 

Senioři nad 70 let již nebudou moci cestovat na území Středočeského kraje v 
autobusech zdarma, ale nově budou platit jak v autobusech, tak i ve vlacích PID poloviční 
jízdné, stejně jako nyní senioři nad 65 let. K dispozici budou jednorázové i dlouhodobé 
předplatní jízdní doklady. V Praze se výše ani rozsah slev nijak nemění. 

Jízdné pro jednotlivou jízdu je odstupňováno podle počtu tarifních pásem a časové 
platnosti. Zakoupit jej, je možné přes mobilní aplikaci PID Lítačka, u řidičů autobusů nebo v 
jízdenkových automatech, případně v pokladnách ČD ve stanicích a u průvodčích ve vlacích 
ČD, KŽCD, Arriva vlaky (jen linka S49) a Die Länderbahn. Jak v autobusech, tak v pokladnách 
a ve vlacích ČD i u většiny jízdenkových automatů je možné také platit platební kartou. 

Předplatní časové kupony jsou opět odstupňovány podle pásmové platnosti a lze je 
koupit v měsíční, čtvrtletní nebo roční variantě, a to přes mobilní aplikaci PID Lítačka, v 
elektronické podobě nahrané na Lítačku, In Kartu Českých drah nebo bankovní bezkontaktní 
platební kartu, případně v papírové podobě k průkazce PID. Elektronické kupony je možné 
zakoupit buďto on-line přes e-shop PID Lítačky, nebo ve všech prodejních místech 
Dopravního podniku hl. m. Prahy, či ve vybraných pokladnách ČD, popř. na dalších místech. 
Papírové předplatní kupony lze koupit na předprodejních místech pražského Dopravního 
podniku a také na pokladnách Českých drah. 

 
 
Od 12. června 2022 bude možné pro přepravu jízdních kol ve vlacích PID využít 

výhodné časové přepravné pro cesty na území Středočeského kraje, resp. vnějších tarifních 
pásmech. Na výběr bude mezi dvouhodinovým přepravným za 30 Kč a celodenním 
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přepravným za 80 Kč (to bude platit vždy do 4:00 následujícího dne). Tyto jízdní doklady 
budou platit s jakoukoli platnou jízdenkou PID cestujícího ve všech vlacích PID ve vnějších 
tarifních pásmech (1 až 12) a bude možné je zakoupit jak v elektronické podobě v aplikaci 
PID Lítačka, tak v papírové podobě na pokladnách ČD nebo u průvodčích ve vlacích ČD, KŽCD, 
Arriva vlaky (jen linka S49) a Die Länderbahn. Přeprava kol na území Prahy zůstane s jakoukoli 
platnou jízdenkou PID i nadále zdarma. 

Pro účastníky odboje a odporu proti komunismu a válečné veterány, kteří se prokážou 
předepsaným osvědčením nebo průkazem vydaným Ministerstvem obrany ČR, bude nově k 
dispozici speciální zlevněný roční kupon za 365 Kč platný pro vnější tarifní pásma PID pouze 
na území Středočeského kraje. Tento kupon bude možné nahrát pouze elektronicky v rámci 
PID Lítačky a vyřídit si potřebnou žádost o slevovou kategorii bude možné pouze v budově 
centrálního dispečinku Dopravního podniku hl. m. Prahy v Praze 2, Na Bojišti. Toto jízdné 
neplatí na území hl. m. Prahy (pásma P, 0 a B) a ve vnějších tarifních pásmech nacházejících 
se na území krajů sousedících se Středočeským krajem. 

 

kontakt: 
Ing. Filip Drápal, tiskový mluvčí, vedoucí odboru marketingu ROPID 
M +420 602 379 792 drapal.filip@ropid.cz 
Mgr. Oldřich Buchetka, tiskový mluvčí IDSK 
M +420 725 940 097 buchetka.oldrich@ropid.cz 
 

``` 

 

Policejní prezidium nabízí možnost letní brigády: 
LETNÍ  DĚTSKÝ  TÁBOR  -  JANKOV u VOTIC: PRÁCE V KUCHYNI 
Termíny konání:  3. turnus   9.8. – 29.8.2022 
Pro každý turnus jsou stanovené 2 směny 
Každá směna má 5 pracovníků – 1 hlavní kuchař/ka a 4 pomocní/é kuchaři/řky 
Systém střídání směn – pracuje se obden  
Tzn. jeden celý den v práci od snídaně po večeři a druhý den je celý VOLNÝ 
Strava je zajištěna po celou dobu trvání turnusu – stravné v celkové výši 902,--Kč 
je hrazeno srážkou ze mzdy. 
Celkově se odstravuje denně cca 280 osob (z toho cca 200-210 dětí) 
 
Mzdové ohodnocení: 
Hlavní kuchař/ka      = 20.600,-- 
Pomocný/á kuchař/ka     = 14.700,--  
(již po sražení stravného) 

 
Volné pozice: 

3.turnus  2x hlavní kuchař/ka 
6x pomocný/á kuchař/ka 

 
Případné ubytování je zajištěno zdarma v místě. 
Kontakt: Ambrová Alena  722 417 410 

mailto:buchetka.oldrich@ropid.cz
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