
 
1 

VRCHOTOJANOVICKÝ 

                            měsíčník 
           1/2022 

 

SLOVO STAROSTKY 
 
Na začátku roku s tím krásným i zvláštním číslem (tři dvojky v letopočtu my už nikdy 

neuvidíme) chci všem spoluobčanům popřát především zdraví, pak trochu štěstí a také 
spoustu pohody i drobných radostí. Ať je pro nás všechny tento rok rokem o moc 
příjemnějším, než jaký byl rok 2021. 

Uplynulý rok nám všem přinesl mnoho pandemických nepříjemností, se kterými jsme 
se byli nuceni vyrovnávat, každý jak sám nejlíp uměl. Byl ale také rokem, ve kterém se nám 
jako obci vcelku dařilo, zejména po stránce realizování akcí s přispěním dotací. 
Největší z nich – rekonstrukce budovy základní školy – je těsně před dokončením. V této 
chvíli je třeba zbývají maličkosti a směrovat rekonstrukci ke kolaudaci, aby budova mohla 
být žákům a učitelům předána a aby alespoň část školního roku mohli absolvovat v novém 
prostředí.  

V prvním pololetí roku 2021 pokračovala také rekonstrukce v hasičské zbrojnice 
v hospodářském dvoře. Zdárně byla dokončena v červnu a v červenci byly prostory 
slavnostně předány Sboru dobrovolných hasičů. Veřejnost měla příležitost se této malé 
slavnosti zúčastnit a upravené prostory si prohlédnout. O tom, že současné uspořádání je 
velmi pěkné a splňuje podmínky nové normy pro hasičské zbrojnice, se přesvědčili i pozvaní 
hosté z okolních sborů i zástupci vyšších hasičských orgánů. Milými hosty byli i pan senátor 
a starosta obce Petrovice Petr Štěpánek a radní pro oblast regionálního rozvoje 
Středočeského kraje pan Jiří Snížek. Hasiči také při té příležitosti všem představili svou 
rekonstruovanou požární techniku včetně pokřtěné T 138 – dostala jméno Jarda. 

Zázemí zbrojnice (klubovnu a příslušenství) v současné době využívá 4. třída ZŠ jako 
náhradní učebnu. Podle ohlasů jsou tam spokojeni. 

V průběhu roku se podařilo realizovat ještě dvě další akce. První z nich byla „kalová 
koncovka na ČOV“, díky které se nám daří snáze řešit co s kaly. Dříve se složitě, a především 
draho kalové vody vyvážely na jiné, větší ČOV ve Voticích nebo v Sedlčanech, nyní se 
odstřeďují na místě a zbylá sušina se odváží na „bioplynku“ v Přibyšicích. Dotace na tuto akci 
činila 1.226.259,81 Kč, podíl městyse byl třeba ve výši 314.536,50 Kč 
Druhou akcí bylo pořízení „vybavení sběrného dvora“, což představuje několik plechových 
kontejnerů na bio odpady, několik kontejnerů a popelnic na ostatní odpady, zejména 
separované, dále sklad s vybavením pro sběr nebezpečných odpadů, nedílnou součástí je i 
buňka pro obsluhu zařízení i např. váha pro možnost vážení předávaného odpadu. Zařízení 
je na místě, zbývá „doladit“ podmínky provozu a zařízení bude našim občanům k dispozici, 
od středy 16. února bude možné na sběrné místo dovážet a ukládat odpady, které se nedají 
dát a nedávají do popelnic nebo do barevných kontejnerů na separovaný odpad a 
samozřejmě průběžně odpad velkoobjemový. Obsluha místa bude přítomna vždy ve středu, 
a to od 13 do 17 hodin. Doba otevření místa se bude moci změnit, čas a potřeby nám napoví 
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jak. Dotace ze Státního fondu životního prostředí na tuto akci činila 757.438,25 Kč, městys 
přispěl částkou 367.363,23 Kč. 

Ne nevýznamnou byla i malá akce, díky které se podařilo zachránit chátrající kapličku. 
Z dotačních prostředků Ministerstva zemědělství ve výši 67.981,- Kč byla opravena kaplička 
s křížem, kterou dala postavit Amálie Nádherná, vdova po baronu Janu Nádherném a 
letopočet 1895 připomíná rok jeho úmrtí. V roce 2021 byla kaplička vrácena na původní 
místo, kde stála. Historické fotografie jsou toho důkazem. 1957 je druhý letopočet na 
kapličce uvedený, pravděpodobně je to rok, kdy byla kaplička přemístěna z obecního na 
soukromý pozemek. Rok 2021 do žádného kamene vytesán nebyl, zato bylo velmi pěkně 
upraveno okolí kapličky, vysázeny byly sloupovité tisy, krásné hortenzie, čemeřice a další 
keře a květiny, které budou postupně nakvétat a okolí kapličky bude celý rok moc hezké. 
Poděkovat na tomto místě musíme soukromým osobám, které poskytly městysi staré cihly, 
díky kterým je vzhled stavby tak věrný stavbě původní. Až počasí dovolí, budou ještě 
provizorně umístěné kameny nahrazeny obrubníky, aby prostor nesváděl motoristy využívat 
volné místo mimo asfaltem vymezenou vozovku. 
 Je stále co dohánět, co zlepšovat, ale i opravovat. Rádi bychom v letošním roce využili 
některou z dotačních výzev a zkusili …. 
O tom až příště. Opatrujte se. 

 
 

SAMOSPRÁVA 
 

Městys Vrchotovy Janovice, usnesením Rady městyse Vrchotovy Janovice č. 3/2022 ze dne 
24.01.2022 v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vyhlašuje 

konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola Vrchotovy Janovice 

257 53  Vrchotovy Janovice 95, IČ 750 33 402 
Požadavky: 

 splnění předpokladů pro výkon pozice ředitele/ředitelky školy stanové § 5 zákona 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů (zákon o pedagogických pracovnících) 

 znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů  

 základní ekonomické znalosti 

 organizační a řídící schopnosti 

 nadstandardní komunikační schopnosti 

 orientace v příslušných dotačních titulech 

 občanská a morální bezúhonnost 

 aktivní vedení školy k účasti na společenském životě v obci 

 znalost místní problematiky výhodou 
Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 01.07.2022 
Uzávěrka přihlášek na pracovní místo ředitele/ředitelky: 28.02.2022 
 

Kompletní znění oznámení o vyhlášení konkurzu s podmínkami je zveřejněn na úřední 
desce úřadu městyse http://www.mestysvrchotovyjanovice.cz/cz/aktualne.html 
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Z rady městyse 
Rada městyse mimo bodů doporučených zastupitelstvu 

 rada městyse schválila rozpočtové opatření č. 12 k rozpočtu na rok 2021 a částečnou 
změnu rozpisu rozpočtu na rok 2021 

 schválila rozpis rozpočtu na rok 2022 

 schválila závazné ukazatele rozpočtu na rok 2022 pro ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice  

 schválila Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organice Základní škola a mateřská 
škola Vrchotovy Janovice na rok 2023 a 2024 a schválila rovněž rozpočet této příspěvkové 
organizace na rok 2022 

 souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu technického dozoru investora 
na stavební akci „Revitalizace ZŠ Vrchotovy Janovice“ 

 souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě na zajištění buněk jako náhradních 
prostor na výuku s Algeco s.r.o. 

 souhlasila s uzavřením dodatku ke smlouvě o zpracování odpadů s Anaerobic Power 
Biogas Benešov. Jedná se o smlouvu na zpracování dehydratovaných kalů z ČOV 
Vrchotovy Janovice. 

 Souhlasila s uzavřením dodatku č. 3 k SOD z 30.09.2020 na stavební akci „Revitalizace ZŠ 
Vrchotovy Janovice“ 

 
 

Z ÚŘADU MĚSTYSE 
 

Zastavování ranního vlaku č. 26104 v zastávce Vrchotovy Janovice 
Na základě žádosti studentů, kteří se potřebují dostat do Sedlčan na vyučování 

na nultou hodinu, městys už 30.9.2021 požádal IDSK s.r.o., aby ranní spoj č. 26104 zastavoval 
ve Vrchotových Janovicích v režimu „na znamení“. 

Tomuto požadavku bylo vyhověno a dopisem ze dne 7.1.2022 nám bylo sděleno, že 
od 13.03.2021 v rámci změny jízdního řádu 2021/2022 bude ranní vlak v Janovicích 
zastavovat. 

Současně jsme byli informováni, že od prosince 2022 dojde k úpravě provozního 
konceptu na trati 223 Olbramovice – Sedlčany v souvislosti s novým provozním konceptem 
rychlíků linky R17 Praha – Tábor – Veselí nad Lužnicí / České Velenice. Návrh nového jízdního 
řádu na rok 2022/2023 bude zveřejněn v červnu 2022 na stránkách Správy železnic. 
Připomínky k tomuto návrhu bude možné podat i prostřednictvím městyse. Neváhejte, 
všechny nám nebo tvůrcům JŘ včas předejte. 
 

  
 

Kácení stromů 
Opětovně upozorňujeme, že kácení stromů i na vlastní zahradě, mimo ovocných 

stromů, podléhá povolení v případě stromu s obvodem kmene 80 cm (ve výšce 130 cm nad 
zemí), nebo v případě zapojených prostorů dřevin s celkovou plochou porostu 40 m2. 

Kácení je možno provést mimo vegetační dobu, tedy v období od 1.11. do 31.3. Žádost 
o povolení je posuzována ve správním řízení, které trvá minimálně 30 dní. 

Podejte žádost na úřad včas! 
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Daň z nemovitosti 
Finanční úřad pro Středočeský kraj zveřejnil telefonní čísla, na kterých nabízí 

informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, aby občané 
nemuseli podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a 
jeho územním pracovišti.  
Územní pracoviště Benešov, Tyršova 2074, 256 01 Benešov: tel. 317 759 374 

tel. 317 759 383 
Pracovníci správce daně se budou občanům ve věci daně z nemovitých věcí věnovat 

od 3.1. do 7.2. na uvedených telefonních číslech každý pracovní den, vždy minimálně v době: 
 pondělí a středa  8.00 – 16.30  úterý a čtvrtek 8.00 – 14.30 
       pátek   8.00-13.30 
 

  
 

Rozšíření provozní doby testovacího centra v Sedlčanech 
Nemocnice Sedlčany rozšířila provozní dobu testovacího centra (testy antigenní i PCR) 

v KDJS Sedlčany (vchod do kina) na šest dnů v týdnu. 
pondělí – pátek  8.10 – 11.00  11.30 – 15.00 
sobota  8.10 – 13.00 
 

  
Reakce v integrované dopravě Středočeského kraje na nárůst Omikronu 

Vzhledem ke včerejšímu dramatickému nárůstu incidence mutace COVID – 19 
Omikron v populaci, která se týká i řidičů autobusů a členů vlakových čet na železnici, rozhodl 
Středočeský kraj o systémovém opatření, kterým se zajistí maximální možná míra 
zabezpečení provozu veřejné hromadné dopravy na území kraje. 

Absolutní prioritou zůstávají školní spoje a spoje v dopravních špičkách do a ze 
zaměstnání. 

S platností od 13. 1. 2022 bude na webu Pražské integrované dopravy seznam všech 
spojů, které budou v případě velké nemocnosti řidičů v režimu mimořádného výpadku. 
Cestující tak budou mít přehled spojů, u kterých hrozí potenciální riziko zrušení i s označením 
pravděpodobnosti s ohledem na počet nemocných řidičů. Dispečink PID bude vždy ve 
spolupráci s dopravci tento seznam aktualizovat vždy v 19:00 hod. před příslušným dnem. 
- aktuální informace budou zveřejňovány denně na webu https://pid.cz/ a na facebooku, 
instagramu, twitteru (vždy opět na stránkách či kanálu PID) a na PID Lítačce, která je k 
dispozici v podobě aplikace pro mobily (IOS i Android) 
- posilujeme kapacity dispečerského řízení 

I přes takto nastavená opatření NELZE vyloučit, že v jednotlivých případech nedojde 
k neočekávanému výpadku spojů, který může vyplývat z pozitivních záchytů v rámci 
povinného testování provozních zaměstnanců při příchodu na pracoviště. 

Výše uvedená opatření budou platit do odvolání, předpokládáme cca do poloviny 
února 2022. 

Děkujeme za pochopení a všichni věříme v co nejbližší návrat k normálu. 
Oldřich Buchetka, tiskový mluvčí IDSK 

 

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpid.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR2kh1tnw4fyQSUyKk_n2-wQqoodAFQ15HRCP4yBwxjm212UPyYpu7U2zWo&h=AT1b8jnsrGizDH-aTUOD6oZJ_Rwk3uf6WyH7TXNcWc-ZrB-xXMML8DVT88vG36jRYKCFuX3gfLTdbwFFG0MhYx6hEuMa4RoH8JlaD3fl1adSeSnj_s4oE98LCrn5nl6RrfhdGm0vFGabaUKE9J7H&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT04HNNClAQ2pHYVer-FnArvdb6uLPVknvidvdVOf-dEpLzDDF65w-HimQi3bIOmfhWTRGTH7uxE7IMhsXfaGT049yBfkTzXGioVFmw0sDZgldeX_h7YNoUqlN-dYvfvW8swRHz-M2jD9uq-XAc6p4PucWy8XCygxaSUnay2AQrdkG-1qxJk
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S růstem cen energií může pomoci i úřad práce 
Lidé, kterým po změně dodavatele energií výrazně vzrostou výdaje a nemají dostatek 

finančních prostředků na úhradu základních potřeb, mohou požádat Úřad práce ČR o 
některou z nepojistných sociálních dávek. 

Konkrétně o příspěvek nebo doplatek na bydlení. V případě příspěvku na bydlení 
právě probíhá legislativní proces, jehož cílem je rozšíření okruhu příjemců. Ve vybraných 
situacích lze poskytnout také dávku mimořádné okamžité pomoci. S omezenou platností je 
možné požádat o dávku „MOP - vyúčtování DPI“. V tomto případě je ale podmínkou, že 
žadatel už přešel od dodavatele poslední instance k jinému dodavateli, a to nejpozději do 
konce roku 2021, a od DPI obdržel vyúčtování uhrazených záloh. To předloží Úřadu práce ČR 
společně se žádostí, kterou je možné podat na kterémkoli kontaktním pracovišti ÚP ČR dle 
místa, kde klient skutečně žije.  
 

Doporučený postup a další informace 
1. Neprodleně požádejte o uzavření smluv na běžnou dodávku energií, tzn. přejděte z režimu 
DPI do standardního režimu a požádejte DPI o vyúčtování reálné spotřeby. Jak na to, se 
dozvíte např. na webových stránkách Energetického regulačního úřadu. Najdete zde 
nejčastější otázky a odpovědi. 
2. Uzavíráte smluvní vztah. Pokud víte, že nejste reálně schopni hradit měsíčně stanovenou 
částku, předneste novému dodavateli své možnosti. 
3. Pokud už máte stanovené měsíční zálohy a ty převyšují vaše finanční možnosti, plaťte, co 
Vám váš rodinný rozpočet dovolí. Dlužnou částku uhradíte v rámci vyúčtovaného nedoplatku. 
4. MOP není možné poskytnout na úhradu záloh na plyn a elektřinu. Úřad práce ČR může 
přiznat na pokrytí zvýšených nákladů domácnosti „MOP - vyúčtování DPI“. Tato speciální 
dávka je časově omezená. Je možné o ni žádat jen po předložení vyúčtování od DPI.  
5. O „klasickou“ MOP můžete požádat tehdy, pokud nebudete mít objektivně dostatek 
prostředků na pokrytí nákladů spojených s případným výdajem a vaše příjmové, sociální a 
majetkové poměry Vám neumožní tuto situaci překonat vlastními sila  
6. O „klasickou“ MOP můžete požádat i tehdy, když Vám po zaplacení stanovených záloh 
chybí peníze na zajištění výživy a ostatních základních životních potřeb. Každou žádost tak 
úřad posuzuje s ohledem na individuální situaci  
7.    Další podrobnosti, včetně nejčastějších otázek a odpovědí, najdete i na webových 
stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí 
8.  Další možností je požádat o opakované dávky ze systému státní sociální podpory 
(příspěvek na bydlení) nebo hmotné nouze (doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí). 

Úřad práce a Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 

  
 

Kraj chce i v letošním roce přispět na zajištění lékařské pohotovostní služby 
Téměř 43 milionů korun chce Středočeský kraj uvolnit na zajištění lékařské 

pohotovostní služby na rok 2022. Rada kraje dnes dotaci schválila, konečné slovo bude mít 
krajské zastupitelstvo. V případě schválení zastupitelstvem následně kraj zveřejní síť 
pohotovostních služeb pro rok 2022. 

Naprostou většinu kapacit lékařské pohotovostní služby ve Středočeském kraji 
zajišťují poskytovatelé akutní lůžkové péče, tedy nemocnice, kde mohou pacienti v případě 
potřeby využít navazující odborná vyšetření. Výjimkou je z důvodu specifičnosti služby 
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pohotovost v oboru zubní lékařství, kde je služba zajištěna zejména přímo ve smluvních 
ordinacích. Přidělení dotace ještě podléhá schválení zastupitelstvem. 
 

ZE ŠKOLY A ŠKOLKY 
 

Lyžařský výcvik pro 2. stupeň ZŠ  
 Dne 17.1. 2022 se natěšení žáci 2. stupně sešli na parkovišti ve Vrchotových Janovicích. 
Autobus se naplnil zavazadly a mohli jsme se vydat na cestu směr Krkonoše na Benecko. 
Hned po příjezdu jsme se ubytovali a šli si pochutnat na dobrém obědu. Odpoledne 
následovala procházka horskou přírodou, která nás dovedla do samotného srdce Benecka, 
kde jsme si v místních obchodech zakoupili upomínkové předměty. Všichni si cestou plnými 
doušky užívali sněhových radovánek a těšili se na večeři, po které se žáci mohli zúčastnit 
večerního lyžování.  

Následující den nás přivítalo slunečné počasí s oblohou bez mraků. A začal všemi 
očekávaný lyžařský a snowboardový výcvik. Žáci se rozřadili dle výkonnosti a zaměření do 
skupin ke svým instruktorům. Po rozcvičce jsme všichni vyjeli lanovkou na vrchol sjezdovky 
Kejnos, kde si každá skupina vybrala vhodnou sjezdovku pro výcvik. Výcvik byl rozložen do 
dvou etap, mezi kterými byl oběd a polední klid. Po večeři následoval čas pro společenské 
hry a zasloužený odpočinek.  

Další den proběhl ve stejném stylu. S naší pomocí si žáci 9. třídy připravili večerní 
program, a to bojovou stezku „Sněžného muže“, která byla plná stanovišť s úkoly.  

Čtvrteční den byl velmi mrazivý, ale ani to nás neodradilo a vyrazili jsme v kompletní 
sestavě na svah. Tento den se podařilo téměř všem začátečníkům zdolat obtížnější sjezdovku 
Kejnos. Den jsme zakončili večerním lyžováním, po kterém jsme společně zhodnotili lyžařský 
výcvik. Poté jsme se mohli věnovat večernímu programu, kterým jsme zakončili poslední den 
pobytu.  

V pátek ráno jsme se po snídani připravili na příjezd autobusu, rozloučili se společnou 
fotografií a plní zážitků se vydali na cestu domů. Doufáme, že se příští rok sejdeme opět 
v hojném počtu a kdo ví, na jaké místo nás cesta zavede.  

Mgr. Andrea Vodičková, Rozálie Bochinová 
 

HASIČI 
 

My Vám ty medaile přivezeme! 
S dětmi jsme se snažili od listopadu trénovat na uzlovou štafetu, ale bohužel kvůli častým 
karanténám a celkově situaci, která už delší dobu je, jsme se nescházeli v takovém počtu, 
jaký jsme potřebovali. Mohli jsme jen doufat a přát si, abychom odjeli v sestavě, kterou jsme 
složili. Naštěstí při nás stál svatý Florián a na soutěž, konanou dne 8.1.2021 v Ostředku, jsme 
odjeli bez problémů.  A na co jsme se to vlastně vydali? Jedná se o závody ve vázání uzlů na 
čas. Každý účastník (celkem 5 v jednom družstvu) si vylosuje jeden uzel a v jasně daném 
pořadí se soutěžící střídají ve vázání. Tým s nejlepším časem vyhrává – k času se ale mohou 
také přičíst trestné vteřiny např. za špatně uvázaný uzel či brzký výběh spoluhráče. Vázání 
uzlů je část toho, co se děti na hasičském kroužku učí a je to i jedna z disciplín na ostatních 
soutěžích.  
SDH Vrchotovy Janovice reprezentovala dvě družstva, jedno v kategorii mladších (celkem 6 
týmů) a jedno v kategorii straších (celkem 5 týmů). Družstvo mladších bylo trochu nervózní, 
ale nebylo se čemu divit. Jelo na zkušenou, menší děti totiž byly na takovéto soutěži poprvé. 
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Za to ostřílené družstvo starších se moc těšilo.  Jak jsem již psala, jelikož možností trénování 
nebylo opravdu mnoho, odjeli jsme na soutěž s pocitem, že se s dětmi v dnešní době alespoň 
někam podíváme a umístění je vedlejší. O to víc jsme je obdivovali a byli nadšeni (dokonce 
víc jak děti), když mladší obsadili 5. místo a starší dokonce 1. místo! Ještě jednou bychom 
chtěli všem dětem moc poděkovat za reprezentaci našeho SDH a moc pogratulovat. Začátek 
roku nemohly začít lépe! 
Zároveň také děkujeme za výbornou organizaci pořadatelům a pořádajícím (OSH Benešov a 
SDH Ostředek). Organizátoři měli vše krásně přichystáno a i s přísnými opatřeními proti 
Covid-19 proběhla soutěž bez větších potíží. 

 
Za SDH Vrchotovy Janovice, kroužek mladých hasičů, Dita Ježilová 

 
 
 

CO SE DĚJE U JUNÁKŮ 
 

Praha plná strašidel  
V sobotu 8. 1. 2022 jsme se sešli na Uhelném trhu na Starém městě v Praze. Startovní 

místa na nás ještě zbylo. V 15 h vyrazila první družinka hledat strašidla, která našla jen, když 
správně vyluštila název ulice, ve které měla hledat. Pro nás mimopražské, to nebylo zrovna 
jednoduché. Zorientovat se v mapě, luštit a hledat v uličkách, které vypadají jako bludiště, 
kličkovat mezi turisty… 

Na předních příčkách jsme se sice neumístili, ale velmi jsme si to užili. Naučili jsme se 
novým věcem, poznali krásy Prahy a unavení a plní zážitků jsme se vrátili domů.  

Junák VJ a Vo 
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