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V Červených Janovicích usilují o to, aby se tam lidem líbilo i žilo dobře

Mezi nejvýznamnější inves-
tiční akce novodobé historie Čer-
vených Janovic patří výstavba 
vodovodu, která vyvrcholila v 
říjnu 2013 vztyčením vodojemu. 
Obec v současné době pokračuje 
ve splácení desetimilionového 
úvěru, proto se zaměřila více na 
menší akce a s realizací větších 
počítá, až nastane ten správný 
čas. „Myslím si, že zadlužení obce 
na úkor vodovodu, bylo správné 
rozhodnutí. Loňské suché léto mě 
přesvědčilo, že mít vodovod je pro 
obec strategicky velmi důležité,“ 
uvedl starosta Červených Jano-
vic Bc. Miroslav Ptáček s tím, že 
v minulosti měla obec problémy 
nejen s kvalitou vody ve studních, 
ale i kolísáním spodní vody. Na 
vodovod je spolu s řadou domác-
ností napojena škola, školka, 
obecní úřad, zdravotní středisko i 
firma Agro Podlesí, která je nej-
větším odběratelem. Kanalizace 
prozatím v obci chybí. „Budeme 
muset ještě chvíli vydržet. Jak 
uvedl při nedávné schůzce Ing. 
Štěpán, ředitel VHS Vrchlice 
Maleč Kutná Hora, s výstavbou 
kanalizace v naší obci vodohos-
podářská společnost výhledově 
počítá až v roce 2021,“ podotkl 
starosta. 

Rekonstrukcí chodníků ke 
zvýšení bezpečnosti občanů i 
bezbariérovosti

„Co cítím jako dluh obča-
nům jsou chodníky v obci. Něk-
terým se snad ani nedá říkat 
chodníky. Jsou porostlé trávou 
a udržujeme je sekáním. Jelikož 
výstavba kanalizace je zatím v 
nedohlednu, nemá smysl s rekon-
strukcí chodníků, které přispějí 
ke zvýšení bezpečnosti i bezba-
riérovosti, déle otálet,“ konsta-
toval starosta a vysvětlil, že pro-
jekt na chodníky byl připraven a 
vydáno už i stavební povolení, 

v současné době se na projektu 
intenzivně pracuje tak, aby spl-
ňoval veškeré náležitosti a bylo 
možné ještě letos podat žádost o 
dotaci ze státního fondu dopravní 
infrastruktury. Pokud obec 

uspěje, s realizací počítá v příš-
tím roce. Předpokládané náklady 
na kompletní rekonstrukci chod-
níků v Červených Janovicích se 
pohybují kolem 4 milionů korun. 
Poté, co byla Středočeským kraje 
dokončena rekonstrukce silnice 
II/339, zajistila obec pro větší 
bezpečnost dětí a občanů, kteří 
využívají autobusovou dopravu, 
výstavbu nového chodníku k 
základní škole.  

U školy vyroste multifunkční 
hřiště 

Obci Červené Janovice se 
podařilo získat devadesáti-
procentní dotaci Stč. kraje na 
výstavbu multifunkčního hřiště. 
Předpokládané náklady se pohy-
bují kolem 1,4 milionů korun. 
„Hřiště, které vznikne v těsné blíz-
kosti školy, bude využíváno dětmi 
ze školy, školky, ale i sportovními 
kluby (máme tu basketbalisty, fot-
balisty, tenisty) i veřejností.  Jaký-
koli krok, který se udělá pro to, 
aby se dnes  děti vytáhly od počí-
tačů, je určitě fajn. Těšíme se, 
že uděláme slavnostní otevření. 
Navíc hřiště s umělým povrchem 
je bezúdržbové a nebude nás 
zatěžovat sekáním,“ pochvaloval 
si starosta Červených Janovic. 
To, že v obci pamatují na vhodné 
využití volného času dětí, svědčí 
i to, že před třemi lety za pomocí 
dotace obec zrekonstruovala a 
doplnila nové hrací prvky na dět-
ské hřiště mezi základní a mateř-
skou školou. 

„Ke spokojenosti občanů je 
důležitý i společenský a kul-

turní život,“ říká starosta Čer-
vených Janovic

„Nejen dotacemi a investicemi 
je obec živá. Aby byli lidé spo-
kojeni, je velmi důležitý kulturní 
a společenský život,“ řekl sta-
rosta Mirek Ptáček a pokračoval: 
„Proto jsem rád, že máme aktivní 
spolky, které s podporou obce 
pořádají různé kulturní akce. 
Například tělocvičná a tělový-
chovná jednota Sokol za podpory 
obce vrátily do naší vesnice tra-
dici Staročeských májí. Konají 

se tu posvícenské zábavy, letos 
se konal již třetí ročník obnovené 
tradice pálení čarodějnic. I když 
konkurence ve Zbraslavicích a 
Štipoklasech je velká, této akce 
se účastní kolem 150 občanů.“  
S velkým ohlasem veřejnosti se 
setkává tradiční setkání se seniory, 
které obec pořádá ve spolupráci s 
firmou Agro Podlesí. „Letošního 
setkání, které se konalo začátkem 
května, se účastnilo kolem stovky 
seniorů. Budova školní jídelny 
už nám začíná být malá,“ řekl s 
úsměvem Miroslav Ptáček s tím, 
že díky tomu, že se tou dobou 
blížilo mistrovství světa juniorů 
v kaprařině a světoznámý rybář 
a cestovatel Jakub Vágner pobý-
val na Katlově, přijal i pozvání k 
účasti na tomto setkání. „Ve svém 
pozdravu mimo jiné konstatoval, 
že procestoval celý svět a Katlov 
patří mezi ty nejkrásnější místa 
na zemi. Dokonce se zapojil i 
do předávání kytiček všem pří-
tomným ženám a dárků nejstar-
ším občanům. Součástí programu 
bylo vystoupení dětí ze základní 
a mateřské školy, zahrála kapela 
Slávka Ryšánka z Chlístovic,“ 
řekl starosta. 

Hasičské cisternové auto  

z Červených Janovic bude 
sloužit na Vysočině

Starší ze dvou cisternových 
hasičských vozidel, CAS 25 - 
Škoda 706 z roku 1969, které 
místní hasiči jen udržovali, ale již 
nevyužívali, bylo převezeno do 
nového působiště - na Vysočinu 
k SDH Daňkovice. „Naplnilo 
se tak přání místních dobrovol-
ných hasičů, aby stará cisterna 
i nadále sloužila a hlavně pomá-
hala lidem,“ řekl starosta obce a 
zároveň starosta místních hasičů s 
tím, že vozidlo naposledy zahou-
kalo v obci 7. 5. v 12.30 hodin. 
„V Daňkovicích se nám dostalo 
velice vřelého přijetí, samotné 
předání hasičského auta bylo 
slavností a setkáním sborů SDH 
i starostů obcí,“ dodal Miroslav 
Ptáček.

Výměna oken v objektech, 
které jsou v majetku obce, 
pokračuje

 „Kompletní výměnu si loni 
vyžádal havarijní stav oken v 
bytě ve zdravotním středisku.  Z 
jedné třetiny byla vyměněna okna 
ve školní jídelně. Některá z nich 
nešla už ani otevírat. Hlavním 
důvodem výměny není ani tak 
úspora energií, jako spíše hava-
rijní stav. Tyto investice mají 
určitě smysl a hradíme je z roz-
počtu obce,“ řekl Miroslav Ptá-
ček. V letošním roce má obec v 
plánu pokračovat  ve výměně 
oken v další části školní jídelny, 
kde jsou velká špaletová okna.  
„Objekt základní a mateřské 
školy je již vyřešený, po dokon-
čení výměny ve školní jídelně 
máme výhledově v plánu výměnu 
vchodových dveří do školy a 
školní jídelny.  Investice se vždy 
musí dobře promyslet, aby dávaly 
smysl,“ doplnil starosta. 

V Lánech a Vilémovicích 
odbahnili požární nádrže a 
rekonstruovali osvětlení

Obec Červené Janovice inves-
tovala z obecního rozpočtu 
odbahnění požárních nádrží a 
rekonstrukce veřejného osvět-
lení v obcích Lány a Vilémovice, 
které spadají pod Červené Jano-
vice. Ve Zhoři byla upravena plo-
cha kolem zvoničky a pomníku.

Na podzim s pomocí dotace 
chtějí vysadit 70 nových 
stromů

Dalším záměrem obce je 
obnova ovocné a lipové aleje 
podél polní cesty k Pohanu smě-
rem na Opatovice, kde jsou dva 

pomníky obětem válek. „Podali 
jsme žádost o dotaci, stromy by-
chom chtěli vysadit letos na pod-
zim,“ řekl starosta Červených 
Janovic. „Pokud se to podaří, 
spojíme to opět s nějakou osla-
vou. Bude to návrat stromů do 
krajiny za ty, které musely být z 

bezpečnostních důvodů na hřbi-
tově pokáceny,“ podotkl Mi-
rek Ptáček s tím, že zvažuje i 
úpravy náměstíčka v obci, kde 
stromy byly v minulosti vysá-
zeny náhodně, bez koncepce. 
„Bohužel naše náměstí tvoří z 
větší části asfaltová plocha, kde 
je autobusová zastávka, čekárna. 
Mezi požární nádrží je zóna, 
kde by mohlo vzniknout pří-
jemné posezení. To bychom do 

budoucna chtěli zlepšit. Rádi by-
chom také dali kontejnerovým 
stanovištím hezčí vzhled vybu-
dováním přístřešků. Pokusíme se 
získat dotaci,“ poznamenal sta-
rosta.     

„Mojí snahou bylo, aby obec 
získala novou, hezčí tvář. Na 
tom stále trvám,“ řekl starosta

„Mojí snahou bylo, aby obec 
získala novou, hezčí tvář. To 
jsem říkal už několikrát a pořád 
na tom trvám. Postupnými kroky 

se to daří, nejde to lusknutím 
prstu, otočením kouzelného prs-
tenu. Vše potřebuje čas,“ řekl 
starosta a připomenul, že v roce 
2014 byla pomocí dotace ze stát-
ního fondu životního prostředí 
obnovena fasáda obecního úřadu 
včetně zateplení, výměny oken, 
kotle, topení. V roce 2015 byly 
za pomocí krajské dotace prove-
deny stavební úpravy a výměny 
oken a dveří hasičské zbrojnice. 

Postupně pokračují opravy kos-
tela. Obec má vodovod. „Kdyby 
se nám v letošním roce poda-
řilo postavit multifunkční hřiště, 
obnovit ovocnou a lipovou alej, 
připravit rekonstrukci chodníků v 
obci, vyřešit lepší vzhled kontej-
nerových stanovišť buď s pomocí 
dotace či postupně z vlastních 
zdrojů, budu spokojený člověk,“ 
uzavřel starosta Červených Jano-
vic Miroslav Ptáček.                         

–M. Pravdová-
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Cisternové hasičské vozidlo z Červených Janovicích bude sloužit na 
Vysočině. Doma naposledy zahoukalo 7. 5. ve 12.30 hodin.  Foto: ou

Jakub Vágner a Miroslav Ptáček 
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