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VRCHOTOJANOVICKÝ 

                            měsíčník 
           02-03/2023 

 

SLOVO STAROSTKY 
 

Příjemné jarní dny všem. 
Nevím jak vám, mě radost dělají nové dva záhony (na zkoušku), které vypadaly jako 
odkladiště štěrku, ale napověděly první sněženky, že se máme na co těšit. A teď? Rozkvétají 
krokusy, narcisy, tulipány a jiné cibuloviny se derou na světlo a za sluníčkem a snaží se nám 
ukázat svou krásu. Později se přidají i další zatím skryté nebo jen nesměle se na povrch 
deroucí „prostorové“ polštářky. Prosím, obdivujte je tiše i nahlas, ale chraňte je. Před 
čtyřnohými miláčky především, protože jestli na záhonu není něco hezkého, je to jen 
zapomenutá psí hromádka. 
 
 

SAMOSPRÁVA 
 

Zastupitelstvo městyse na svém 3. zasedání dne 30.3.2023 schválilo 

 navýšení odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva od 1.4.2023 

 rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu městyse na rok 2023 

 navýšení ceny vodného a stočného od 1.5.2023 (podrobnosti níže) 

 poskytnutí dotace TJ Sokol Vrchotovy Janovice ve výši 103.118,00 Kč 

 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v lokalitě Z26 

 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v Mrvici 

 prodej pozemku p.č. 1268/339 a pozemku p.č. 1268/305, oba v k.ú. Vrchotovy Janovice 
o celkové výměře 33 m2 v lokalitě u Lihovaru 

 prodej pozemku p.č. 1336/4 v k.ú. Vrchotovy Janovice o výměře 46 m2 u Obůrky 
``` 

Rada městyse mimo bodů doporučených zastupitelstvu 

 souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemků s panem Zbyňkem Dvořáčkem 

 nesouhlasila s návrhem na  prodej pozemku p.č. 114 v k. ú. Vrchotovy Janovice 

 nesouhlasila s poskytnutím náhrady za vytopení sklepního prostoru č.p. 80 – událost 
nebyla způsobena jednáním, ani zanedbáním ze strany městyse, jednalo se o živelnou 
událost. Případná škoda má být řešena z pojistky nemovitosti 

 souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (IZ-12-
6003396/2) BN-Vrchotovy Janovice–přeložka SR502/R306 – lokalita u Lihovaru 

 neakceptovala nabídku sekání veřejných prostranství a údržbu techniky 

 schválila dodatek č. 1 směrnice o zdravotní způsobilosti zaměstnanců 

 schválila účetní závěru příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice za rok 2022 

 souhlasila se zadáním vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci fasády, 
střechy a nového zdroje vytápění č.p. 105 ve Vrchotových Janovicích 

 nesouhlasila se zrušením přejezdu P6069 na komunikaci mezi Vrchotovými Janovicemi 
a Radotínem 
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Z ÚŘADU MĚSTYSE 
 

Místní poplatky 
Místní poplatky za komunální odpad a psy jsou splatné do 30.04.2023 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 2023 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 1.5.2023 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 

``` 

Zvýšení vodného a stočného od 1.5.2023 
Na 3. zasedání Zastupitelstva městyse bylo s platností od 1. května 2023 schváleno navýšení 
vodného z 38,00 Kč/m3 na 41,00 Kč/m3 bez DPH a stočného ze 41,00 Kč/m3 na 44,00 Kč/m3 bez 
DPH. K tomuto kroku zastupitelstvo přistoupilo vzhledem k vysokým nákladům, které souvisí 
s provozem veřejného vodovodu a kanalizace s ČOV.  Za poslední sledované období 11/2021-
10/2022 doplácí obec na vodné a stočné celkem Kč 845.181,46. V níže uvedené tabulce jsou 
uvedeny náklady, výnosy a doplatek obce rozdělené na vodné a stočné. 

11/2021-10/2022 Náklady Výnosy Doplatek obce 

Vodné 1.188.239,10 799.003,25,00 389.236,26 

Stočné 1.609.784,25 1.153.839,05 455.945,20 

Cenu vodného a stočného ovlivňují výše uvedené provozní náklady, tedy ceny elektřiny, 
materiálu i služeb. I přes současné navýšení vodného a stočného bude obec na provoz nadále 
doplácet nemalou finanční částku. 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 nelze použít výnosy z vodného a stočného, protože tyto nekryjí ani celé 
náklady a musí být použity zdroje jiné.         ÚM 

``` 

Plánovaná odstávka elektrické energie 
Dne 11.4.2023 od 8.00 do 13.00 je plánována odstávka elektřiny v lokalitě Vrchotovy Janovice 
č.p. 105, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 149, 156-182, 188, 189, 190, 
220-234, 242, 243, 244, 245, 253. Dále parc. č. 1306/11, 1315/93 a 1315/106 v k.ú. Vrchotovy 
Janovice. 
Více informací na www.bezstavy.cz nebo na www.vrchotovyjanovice.eu. 
 
 

http://www.bezstavy.cz/
http://www.vrchotovyjanovice.eu/
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Svozy komunálního odpadu v roce 2023 
Svozy komunálního odpadu v roce 2023 budou realizovány v zimní období každý týden, 
v letním období (od poloviny května do poloviny září) jednou za 14 dní. 

``` 

Provoz sběrného dvora od dubna 2023 
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 

 Nová informace – nepotřebný nábytek  nebude třeba odložit nutně do sběrného dvora, 
využitelný může ještě sloužit – Nábytková banka Středočeského kraje, z.s. IČ 17875803 
se sídlem v Benešově, Čechova ulice 1247, vznikla na začátku roku 2023, kontakt zatím 
nemáme, kdybyste ho zaznamenali, napovězte a předáme ostatním.  

``` 
 

Havárie v budově úřadu městyse: 
O víkendu 25/26.února v 1.poschodí budovy praskla přívodní hadička u nádržky WC. 

Protože v budově nikdo nebyl, o tom, že voda teče nekontrolovaně, první věděli hosté 
restaurace. Díky jejich pohotovému zásahu a vcelku rychlému nástupu pracovníků 
a dobrovolníků bylo zabráněno ještě větší škodě, než jaká vznikla. Poškozeny byly v 1.patře 
podlahové krytiny v několika místnostech, zdi nasákly vodou, do přízemí prosakující voda 
poškodila v přízemí sociální zařízení u zasedací místnosti, vstupní prostor k zasedačce 
a ke školce a zejména strop v zasedací místnosti. Se sádrokartonem jsou poškozena i světla 
a projektor, zařízení v místnosti bylo vyklizeno, ale silně poškozeny byly i stoly. Děkuji touto 
cestou všem dobrovolníkům z řad SDH Vrchotovy Janovice i ostatním, kteří v neděli odpoledne 
(někteří i místo oběda) pomohli s likvidací této nepříjemné události. 

Cesta k obnovení prostor bude náročná. Už proto, že je zatím stále zima, venku vlhko. 
Místnosti se vyvětrat dají, ale větrání samo nepomáhá. Velkými pomocníky nám jsou 
vysoušeče, které jsme si mohli vypůjčit. Teprve až prostory vyschnou, budou moci být zahájeny 
další práce jako oprava omítek, bílení, oprava podlahových krytin, oprava stropu. Jak dlouho 
tohle bude trvat, v současné chvíli nejde ani odhadnout, natož říci nějaký termín. Faktorů, 
které to mohou ovlivnit, je velmi mnoho.     Marcela Čedíková 

 

ZMĚNY V DOPRAVĚ 
 

Uzavírka ve Vrchotových Janovicích 
Od 29.03.2023 do 04.04.2023 bude na silnici III. třídy č. III/00331 v obci Vrchotovy Janovice 
opravován bude úsek cca od konce obce Vrchotovy Janovice po výjezd na silnici 1. třídy č. I/18 
ve směru Voračice. Více informací na www.vrchotovyjanovice.eu 

http://www.vrchotovyjanovice.eu/
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Změna tarifů PID 
Od 1.4 dochází ke změnám tarifních pásem PID – tedy změnám jízdného. 
Více informací na www.pid.cz 

 
 

ZE ŠKOLY A ŠKOLKY 
 

Klub mladých diváků 
Klub mladých diváků, to je pro vrchotojanovickou základní školu opravdu tradice. 

Od roku 1996 se mohou naši žáci stát členy tohoto klubu a navštívit během školního roku čtyři 
divadelní představení v různých pražských divadlech. Jedná se o volnočasovou aktivitu, takže 
představení navštěvujeme odpoledne, večer, nebo o víkendu. Napadlo mě spočítat, kolik 
představení jsme za ty roky viděli. Blížíme se stovce…Pokud je žák členem od 6. do 9. třídy, vidí 
za čtyři roky 16 her, pozná několik pražských divadel. Těší mě, když bývalí žáci vzpomínají na 
pěkné zážitky. Dnes jsou mnozí z nich už rodiče našich současných žáků… 

V roce 2020 se objevil covid a na dva roky téměř zastavil kulturu. Opravdu mě těší, že 
po dvou „covidových“ letech pokračuje naše dlouholeté členství v Klubu mladého diváka. 
Přihlásilo se 25 žáků. V listopadu jsme zhlédli představení Petr Pan v divadle ABC a máme 
čerstvé zážitky z minulého týdne. Divadlo Bravo! nabízí opravdu skvělý zážitek, akrobatický 
muzikál Nebesa, plný obdivuhodných akrobatických cviků, kvalitních pěveckých výkonů i živé 
hudby. A Jiří Korn v jedné z hlavních rolí exceloval. 

A co nás čeká příště? Smolíkovi a jejich podivuhodné dobrodružství ve Studiu dva. Zase 
se máme na co těšit.       Mgr. Yvona Kohoutková 

``` 
 

Lyžařský kurz na Monínci 13. 2.  - 17. 2. 2023 
Jako každoročně, tak i tento rok proběhl ve Skiáreálu Monínec pětidenní lyžařský kurz 

včetně výuky snowboardu pro zájemce z řad dětí naší školy. Celkem se kurzu zúčastnilo 46 dětí.  
34 žáků z 1., 2., 3., 4. a 5. třídy a poprvé s námi letos jelo i 12 předškoláčků z mateřské školy. 
Přes prvotní rozpaky a obavy, že nebude sníh, vše dopadlo dobře. I počasí nám přálo. 

Děti si během pěti dnů osvojily základy lyžařských a snowboardových dovedností. 
Některé děti překonaly samy sebe a přes počáteční obavy pokročily ve svých dovednostech 
o jednu či více úrovní, z čehož jsme měli pochopitelně velkou radost nejen my, ale hlavně ony 
samy. Velkou pochvalu zaslouží naši nejmenší, předškoláčci z MŠ a děti 1. a 2. třídy. Některé 
děti stály na lyžích poprvé. Na konci kurzu již zdatně sjížděly obloučky malou sjezdovku. 
Opomenout nesmíme ani starší děti, které se na konci kurzu proháněly na velké sjezdovce. 
Vrcholem výcviku byly páteční závody, na které se mohli přijet podívat i rodiče. Děti si mohly 
ověřit své dovednosti v soutěžních podmínkách. Odměnou jim byly medaile a diplomy. 

 Na závěr bych chtěla poděkovat našim dětem, že nám zase připomněly, jaké je to mít 
radost z prostých okamžiků, tak jak to řekl francouzský filozof Jean de La Bruvere: 

Děti neznají ani minulost, ani budoucnost a - co nám dospělým se stává jen zřídka - 
užívají si přítomnost.      Vedoucí kurzu: Mgr. Zdeňka Holá 

``` 
 

Školní kroužky 
Pro zvídavé žáky nabízíme kroužek "malý zkoumálek", jenž nabízí nejrůznější pokusy, 

objevování, zkoumání a další vědeckou zábavu. Vyráběli jsme si například Nenewtonovskou 
kapalinu, dokazovali pH nejrůznějších látek, vyráběli octovou raketu a nyní se věnujeme 
zkoumání lidského těla. 
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Pro malé neposedy je tu veselé tancování, kde tančíme, skotačíme, hrajeme nejrůznější 
pohybové hry a užíváme zábavy.        Mgr. Sandra Janská 

``` 
Masopust ve Vrchotových Janovicích 

V pondělí 20. února se ve Vrchotových Janovicích konal ve spolupráci s městysem školní 
masopustní průvod. Akce se zúčastnili žáci 1.stupně základní školy a děti z mateřské školky. 
Průvod vyšel od školy už v půl desáté ráno. K vidění byly krásné masky, nechyběl medvěd, kůň, 
šašek, smrtka a mnoho dalších.  Za doprovodu dechové hudby se průvod vydal po stanovené 
trase. Děti po cestě zazpívaly a za svoje vystoupení si vysloužily potlesk a drobné sladkosti. 
Došlo i na tanec, do kterého se pustili učitelé, děti, ale i někteří přihlížející. Po cestě se 
rozdávaly kolemjdoucím masopustní koblihy. Nálada byla úžasná, bavili se maskovaní účastníci 
i přihlížející diváci. Průvod byl zakončen sladkou tečkou v podobě sladkých koblih a teplého 
čaje.           Blanka Novotná 
 

ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB V NAŠÍ LOKALITĚ 
 

Od poloviny března začali rozvážet nákupy z rohlik.cz i do 
Vrchotových Janovic, Šebáňovic. Mrvice, Braštic, Rudoltic 
a Velké Lhoty. Díky tomu je nově možno jednoduše a 
rychle nakoupit online a nákup si do pár hodin nechat 
přivézt až ke dveřím, a to i během víkendů a svátků. 

 
 
 

PLÁNOVANÉ AKCE 
 
 

 
 
 

http://rohlik.cz/
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Zahájení 9. výstavní sezóny 
RETROAUTOMUZEUM Strandice srdečně zve na 9. sraz poválečných vozidel pořádaný při 

příležitosti zahájení 9. výstavní sezóny v sobodu 15. dubna 2023 od 11.00 hodin. 
www.retroautomuzeum.com 

 

V sobotu 22. dubna 2023  
bude provádět 

Sbor dobrovolných hasičů Vrchotovy Janovice 
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU, AKUMULÁTOROVÝCH BATERIÍ, 

dále LEDNIČEK, BOJLER“ A VŠECH OSTATNÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ 
(varné konvice, fény, toustovače, žehličky, apod.) 

SDH  laskavě žádá občany, aby staré a nepotřebné materiály v tento den připravili. 
Děkuje SDH 

 
 

Pálení čarodějnic na Šancích 
pořádá SDH Vrchotovy Janovice 

 
dne 30.04.2023 

 
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.  

 

MLADÍ HASIČI 
 

Zprávičky z činnosti mladých hasičů 
Začátek roku jsme odstartovali hned druhý víkend v lednu soutěží v uzlové štafetě 

v Ostředku. Družstva o 5 členech soutěžila ve vázání 5 uzlů na čas. Minulý rok družstvo starších 
vyhrálo 1. místo, tak jsme byli velice zvědaví, jak dopadnou letos. I tento rok se zadařilo a starší 
vyhrály 3. místo ze 17 družstev, mladší, kde většina běžela poprvé, se umístili na 4. místě z 9 
družstev. Závody byly rychlé, dobře organizované a moc jsme si je užili. Po této soutěži se hned 
několik dalších dětí začalo učit na zkoušky odbornosti. Ty letos proběhly na ZŠ v Divišově a od 
nás jelo předvést své vědomosti 6 dětí a to 1x Preventista, 1x Preventista junior a 4x Strojník 
junior. Všechny úspěšně! 

V novém roce máme za sebou již dva měsíce a hned dvě důležité akce a to je teprve 
začátek! Letos nás toho čeká opravdu hodně, a proto bych chtěla poděkovat i rodičům za jejich 
podporu a skvělý přístup, bez nich by to nefungovalo!  

Za kroužek mladých hasičů, Dita Ježilová 
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