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V Červených Janovicích dokončili řadu investičních akcí, připravují další a dokáží se i bavit

Na louce u hřbitova pokračuje příprava a montáž vodojemu před vztyčením. Foto: -pra-

Zajímavou historii, ale i současnost, má obec Červené Janovice. Během letních prázdnin se
tu rozhodně nenudili a realizovali dokonce tři investiční akce
najednou. Tento rok byl zároveň i ve znamení oslav.
Druhá etapa vodovodu
vyvrcholí vztyčením vodojemu
Vztyčením vodojemu v lokalitě u hřbitova vyvrcholí v Červených Janovicích druhá etapa
výstavby vodovodu. I když
má obec vlastní studny, kvalita vody v nich není podle slov
starosty Bc. Miroslava Ptáčka
ideální a rozbory vodu navíc
prodražují. Proto se v obci již
těší, až z kohoutků poteče pitná
voda zajišťovaná VHS Vrchlicí
Maleč. První etapa, zkolaudovaná v září 2011, řešila sedmikilometrový přivaděč z Lomce,
přes Korotice, Opatovice I až
do Červených Janovic. Druhá
etapa zahrnuje výstavbu vodovodního řadu od bytovek, kde
skončila první etapa, směrem ke
hřbitovu. Řad pokračuje kolem
hlavní silnice a fotbalového
hřiště. „Na tuto velkou investiční akci se nám podařilo získat dotaci Ministerstva zemědělství a Středočeského kraje.
V současné době se už budují
přípojky k nemovitostem. Na
louce u hřbitova je montován
vodojem, na jehož vztyčení jsou
zvědaví místní občané i vodohospodáři z okolí. Spojíme to s
malou oslavou, protože takové
věci se v dějinách obce stávají

z nich byla rekonstrukce již
nevyhovující elektroinstalace
v základní škole, na kterou se
obci podařilo získat dotaci na
základě žádosti z roku 2012.
K realizaci však Červenojanovičtí po nezbytných přípravách přistoupili letos. „Bylo to
náročné, protože práce musely
být dokončeny tak, aby v září
mohl být zahájen nový školní
rok. Souběžně s rekonstrukcí
elektroinstalace ve škole probíhala i výměna zařizovacích
předmětů WC. Balík peněz na
tuto akci byl omezený a tak

dokončení rekonstrukce a vítání
deseti prvňáčků.
Dětské hřiště po rekonstrukci splňuje všechny parametry
V letošním roce byla obec
úspěšným žadatelem o dotaci
na rekonstrukci dětského hřiště
v areálu školy. Soutěž vyhrála
firma Herold. Projekt v celkovém nákladu 120 tisíc korun
byl zaměřen na rekonstrukci

nice zahájí kraj ještě na podzim, nebo na jaře. Myslím,
že bylo do obce investováno
nemálo peněz a další investice
nás čekají. Škola i školka prošly rekonstrukcí, dokončujeme
vodovod, kolaudace bude ještě
letos, máme hezky opravenou
věž kostela sv. Martina. Až bude
vodovod v zemi, opraví se rozkopané komunikace, dokončí
se rekonstrukce silnice, podaří
se zateplit obecní úřad, věřím,
že Janovice dostanou novou,
hezčí tvář. Ještě se pokusíme
získat dotaci na investici do
hasičské zbrojnice a když se to
vše v příštím roce podaří realizovat, budu spokojený.
Hodně se teď diskutuje o
politice a předčasných volbách.
Nechci hodnotit bývalou vládu,
ale za schválené rozpočtové
určení daní, které posílilo příjmy menších měst a obcí, jim
jako starosta děkuji. Díky tomu
se podaří na obcích realizovat menší investiční akce, které
budou sloužit občanům.
Obec usiluje i o dotaci na
výstavbu kanalizace
Dalším velkým investičním
záměrem, který si vyžádá investici kolem 55 milionů korun, je
i plánovaná výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod.
„Máme připravenu projektovou

Dětské hřiště v areálu školy

Budování vodovodních přípojek pokračuje

nedošlo na kompletní rekonstrukci sociálních zařízení, ale
byla instalována nová umyvadla, pisoáry, záchodové mísy a
udělali jsme částečnou výměnu
obkladů. Byla provedena také
oprava okapové římsy na škole.
Nad rámec dotace jsme se rozhodli ve škole vymalovat. Bylo
to hektické a konec prázdnin
se nezadržitelně blížil. Práce
prováděla firma ve spolupráci

stávajících herních prvků a
demontáž těch, které již nevyhovují platným normám a zároveň doplnění novými. Bylo
nutné vybudovat dopadové plochy kolem nich a částečně se
udělalo i nové oplocení. Hřiště
nyní splňuje všechny bezpečnostní parametry a má svůj
provozní řád. Využíváno bude
dětmi z mateřské, základní
školy i veřejností.
Rekonstrukci obecního
úřadu zahájí příští rok
„Říká se, že o prázdninách je
okurková sezona, ale my jsme
se tady rozhodně nenudili a realizovali vlastně tři dotační akce

Kraj plánuje opravu vozovky

dokumentaci. Jednáme s Ministerstvem životního prostředí
o možnostech dotace, ale je to
běh na dlouhou trať a prostě
nelze vše dělat najednou,“ řekl
o tomto záměru starosta.
Kolem osmdesáti seniorů se
společně bavilo až do noci
Obyvatelé Červených Janovice však žijí nejen prací, ale
i společenským životem. „Se
stále větší oblibou se například setkává již tradiční setkání
s důchodci, které obec Čer-

Děti v mateřské škole využily v rámci olympijského týdne
nové sady sportovních prvků

pro kapelu a tanečníky,“ podotkl starosta, který si setkání s
občany velmi oblíbil.
Fotbalisté oslavili návrat
do třetí třídy
Návrat do III. třídy slavil
koncem června místní fotbalový
klub. „Spadli do čtvrté třídy a
návrat zpět bývá často složitý.
Červenojanovickým fotbalistům se to však podařilo během
jednoho roku. Slíbil jsem, že
když se jim to podaří, něco od
obce dostanou,“ řekl starosta
s tím, že nechybělo přivítání a
společný přípitek na radnici a
oslava pak dlouho pokračovala
na místním hřišti.
Na oslavy hasičů přijel i
hejtman Středočeského kraje
Výročí 135 let od založení si
připomněl Sbor dobrovolných
hasičů v Červených Janovicích. „Spolky jsou pro život v
obci důležité a hasiči pak dvojnásob. Je to dobrovolný spolek, který neřeší pouze případné
požáry a povodně, ale jeho
členové pomáhají všude tam,
kde je třeba. A zajišťují i některé kulturní akce v obci. Rád
bych, jako starosta obce, hasičům poděkoval, i když to klukům říkám celkem pravidelně,
jelikož jsem zároveň velitel
jednotky,“ pousmál se Mirek
Ptáček a dodal, že mezi sebou
rádi uvítají i mladší zájemce,
kteří by chtěli rozšířit jejich
řady. Součástí oslav výročí
byl 31. května „Den otevřených dveří“, kterého se zúčastnily děti ze základní a mateřské školy i široká veřejnost.
Pozváni na posezení byli i nejstarší hasiči, kteří jako poděkování za jejich činnost obdrželi
pamětní medaili. „Bez nich

a zaplavil řadu míst v regionu. Také červenojanovičtí
hasiči vyrazili na pomoc lidem
zasaženým povodněmi. „V
pondělí 3.6. jsme pomáhali v
obcích Křečkov na Nymbursku
a Starý Kolín, kde jsme odčerpávali vodu. Dva dny po oslavách to byl návrat do reality, do
všední práce hasičů. Jsem rád,
že jsme mohli přiložit ruku k
dílu a pomoci lidem ve složité
situaci,“ konstatoval starosta.
Mateřská škola Červené
Janovice se účastnila olympiády
„Olympiáda mateřských
škol - sportování nejen pro
radost“ byl název zajímavého
projektu MAS Lípa pro venkov o.s., do kterého se zapojila
spolu s dalšími jedenácti mateřskými školami z Kutnohorska
i MŠ Červené Janovice. Projekt zaměřený především k rozvíjení pohybových schopností
předškolních dětí a zlepšení
jejich fyzické kondice poutavou
formou doprovázelo koncem
června sportovní klání, které se
konalo na letišti ve Zbraslavicích. „Byla to velmi vydařená
akce. Děti měly možnost reprezentovat svoji školku a vyzkoušet nové sady dětských sportovních prvků. Ty mohou následně
zúčastněné školky postupně
využívat v rámci olympijského
týdne. Právě v týdnu od 9. do
13. září bylo sportovní náčiní
sloužilo dětem v mateřských
školách Zbraslavice a Červené
Janovice,“ upřesnil starosta s
tím, že dále vybavení putuje do
dalších školek, které se olympiády účastnily a patří pod záštitu
MAS Lípa pro venkov o.s. a to
do mateřských škol Církvice,

V září ve škole přivítali deset „prvňáčků“. Na snímku před hodinou
TV jsou spolu se svými staršími kamarády z 2. třídy

Na oslavy hasičů přijel i hejtman Stč. kraje.
Foto: René Svoboda

jen jednou za život,“ zdůraznil
starosta Mirek Ptáček a dodal,
že potrubí chtějí mít v zemi co
nejdříve, protože krajský úřad
plánuje rekonstrukci hlavní silnice II/339, která je ve špatném
stavu.
O prázdninách dokončili
dvě další investiční akce
Díky dotacím MAS Lípa pro
venkov se během dvou měsíců
letních prázdnin podařilo v
Červených Janovicích dokončit dvě investiční akce. První

s místními živnostníky, kteří
touto školou sami v minulosti
prošli. Pevně jsem proto věřil,
že termín stihnou,“ pochválil
pracovníky starosta. Náklady
na rekonstrukci elektroinstalace
a výměnu zařizovacích předmětů se pohybovaly kolem 700
tisíc korun, z této částky dala
obec 200 tisíc z obecního rozpočtu a další desetitisíce přidala
na výmalbu prostor školy. První
školní den 2.září se ve škole
potom slavilo dvojnásobně a to

najednou,“ podotkl starosta a
navázal: „A aby toho nebylo
málo, tak jsme získali dotaci
ze Státního fondu životního
prostředí na zateplení budovy
OÚ. O prázdninách bylo nutné
vysoutěžit dodavatele stavby a
příští rok zahájíme rekonstrukci
obecního úřadu.Výměnou oken,
vstupních dveří, zateplením
budovy a výměnou kotle očekává obec úspory energií.
„Letošní rok je pro místní
občany náročný, Červené Janovice jsou teď jako staveniště.
Prosím tedy občany o trpělivost,
aby to ještě tento rok vydrželi.
Nevím, zda rekonstrukci sil-
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vené Janovice pořádá ve spolupráci s firmou Agro Podlesí.
Setkání v prostorách sálu školní
jídelny začíná vystoupením dětí
z místní mateřské a základní
školy a vedle společného oběda
je vždy připraven i další program. Obvykle akce trvala od
jedné do sedmi hodin večer.
Při posledním setkání, které
se konalo v květnu, se sešlo
už kolem osmdesáti seniorů a
zábava se jim natolik líbila, že
jsme končili až v půl jedenácté
v noci. Z důvodu velkého zájmu
důchodců se budeme muset
vypořádat s omezeným prostorem, aby bylo dostatek místa

Fotbalisté oslavili návrat do 3. třídy.
Foto: JanaVyčítalová

bychom tu neměli hasičskou
zbrojnici a řadu dalších věcí.
Patří jim velké poděkování.
Jsem rád, že pozvání na oslavy
přijal i hejtman Středočeského
kraje MVDr. Josef Řihák, který
nám předal pamětní medaili
Středočeského kraje a čestné
uznání za naši práci,“ konstatoval starosta s tím, že oslavy se
z pátku protáhly až do soboty.
Dlouhotrvající vytrvalý déšť
tehdy o víkendu rozvodnil řeky

Drobovice, Kluky, Krchleby,
Křesetice, Nepoměřice, Potěhy,
Tupadly, Vavřinec a Zbýšov.
Vyvrcholením projektu bude
26. října společné setkání všech
zúčastněných MŠ na zámku
Kačina s výstavou kreseb a
fotografií, s netradičními atrakcemi a doprovodným programem pro děti. Další informace
o dění v obci Červené Janovice
naleznete na: www.cervenejanovice.cz.
–M. Pravdová-
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