
Individuální přístup k žá-
kům, lepší soudržnost kolek-
tivu a blízký kontakt s přírodou 
jsou hlavní přednosti vesnic-
kých škol. Stejně tomu tak je i 
v Základní škole Červené Jano-
vice, která má v obci dlouho-
letou tradici. V současné době 
však bojuje stejně jako jiné 
vesnické školy s nedostatkem 
dětí, od  roku 2009 funguje jako 
malotřídka. První až pátý roč-
ník  navštěvuje 33 dětí z Červe-
ných Janovic, ale i Petrovic I.a 
přilehlých obcí Vilémovic, Lán 
a Zhoře. „Červené Janovice 
byly spádovou oblastní a měly 
pod sebou několik větších obcí 

– Úmonín, Opatovice I., Pet-
rovice I., Paběnice, Třebětín a 
Vickovice. Nižší počet žáků se 
odvíjí od toho, že po „sametové 
revoluci“minulá vedení obce  
nesjednala smlouvy s těmito 
okolními obcemi  a také z toho 
důvodu, že rodiče dojíždějí za 
prací do Kutné Hory, Čáslavi a 
děti vozí tam,“ uvedla ředitelka 
školy Mgr. Marie Nulíčková. 

Předností je individuální pří-
stup učitelů k jednotlivým žá-
kům, kteří však přitom nejsou 
ochuzeni o vymoženosti, které 
mají městské školy - interak-
tivní tabuli, diaprojektor s plát-
nem v jedné ze tříd, PC učebnu, 

výuku anglického jazyka, kva-
litní vybavení školní knihovny 
atd.  Žáci  sklízejí úspěchy ve 
vědomostních i sportovních 
soutěžích, i když z důvodu 
nižšího počtu  mají občas pro-
blém sestavit smíšená družstva, 
která jsou k účasti podmínkou 
(v páté třídě jsou tři chlapci a 
jedna dívka), proto škola pořádá 
i vlastní sportovní soutěže. Při-
pravena je celá řada dalších akcí 
a projektových dnů, recitační, 
hudební soutěže, výtvarné 
a čtenářské dílny. „Měsíčně 
máme minimálně jednu, vět-
šinou dvě akce, které se odvíjí 
od školního vzdělávacího pro-
gramu,“ poznamenala ředitelka 
školy a pokračovala: „Žáci se 
zapojují do akcí pořádaných 
obcí, se kterou teď velmi úzce 
spolupracujeme a která  nám 
vychází vstříc.“ Při příležitosti 
vysvěcení kostela se do oslav 
v obci zapojila i škola a připra-
vila výstavu dětských prací. Ta 
se ze školních prostor přesu-
nula do kostela, kde je vysta-
vena dlouhodobě. Každý rok se  
koná zpívání dětí pod obecním 
vánočním stromem a letos spo-
lečně s dětmi z místní mateřské 
školy se konal velký vánoční 
koncert v kostele Sv. Martina v 
Červených Janovicích.  

„S pomocí obecního úřadu 
jsme vybudovali malou nauč-
nou stezku v lesíku u školy, 
která je využívána v rámci 
výuky prvouky, přírodovědy 
a ekologie. S dětmi stromy 
měříme a pečujeme o ně. Na 
informační tabuli je seznam 

dřevin, který je průběžně aktu-
alizován, když nějaký nový 
strom zasadíme. Dvakrát ročně 
pořádáme v lesíku společnou 
brigádu rodičů s dětmi,“ podo-
tkla Marie Nulíčková s tím, že 
škola spolupracuje s Ekodomo-
vem, ČHJ Červené Janovce, ZŠ 

Zbraslavice, místní organizací 
Svazu tělesně postižených v Č. 
Janovicích a dalšími spolky. 

V těsné blízkosti je školní 
jídelna, zastávka autobusu 
a školní družina. Rodiče si 
mohou pro své děti vybrat z 
široké nabídky mimoškolních 
činností (sportovní, hudební, 
cizojazyčný, výtvarný kroužek, 
hra na flétnu, atd)

 Již čtvrtým rokem se stal 
tradicí jakýsi „předzápis“ pro 
předškoláky, aby si děti mohly 
vyzkoušet, co je ve škole čeká, 
seznámit se s prostředím, used-
nout do školní lavice. Přeci 
jen přechod z mateřské do 
základní školy je velká změna. 
„Předzápis se uskutečnil kon-
cem listopadu 2011 a při-
šlo osm dětí.  Zápis do 1. roč-
níku se bude konat v úterý 7. 
2. 2012 od 16 hodin v budově 
školy,“ upřesnila Marie Nulíč-
ková.   Více informací o akti-
vitách školy naleznou zájemci 
na www.zscj.kh.cz.          –pra-
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Výstavba vodovodu bude 
pokračovat na jaře

Výstavba vodovodu pro Čer-
vené Janovice po dokončení 
první etapy, sedmikilometro-
vého přivaděče z obce Lomec, 
přes Korotice, Opatovice až do 
Červených Janovic, zkolaudo-
vaného v září 2011,  bude na 
jaře pokračovat druhou etapou. 
Ta zahrnuje výstavbu vodovod-
ního řadu od bytovek, kde práce 
skončily, směrem ke hřbitovu, 
kde bude stát vodojem. Řad bude 
pokračovat podél hlavní silnice a 
kolem hřiště. „Náklady potřebné 
na druhou etapu, kterou bychom 
chtěli realizovat s pomocí dotace 
Ministerstva zemědělství a pří-
spěvku Stč. kraje, se pohybují 
kolem dvaceti milionů korun. 
Bez dotace bychom se do tak 
velké investiční akce nemohli 
pustit. Vodu potřebujeme. Máme 
vlastní studny, ale kvalita vody 
není ideální a neustálé rozbory 
vodu prodražují, proto bude lev-
nější vodu kupovat,“ vysvětlil 
starosta obce Bc. Mirek Ptáček s 
tím, že předpokládané dokončení 
druhé etapy prací je léto 2013. 

Kanalizaci v obci brzdí nevy-
řešené majetkoprávní vztahy

Projektová dokumentace 
na výstavbu kanalizace a čis-
tírnu odpadních vod pro Čer-
vené Janovice je před dokonče-
ním. Uzavření projektu podle 
slov starosty obce Bc. Mirka 
Ptáčka brzdí majetkoprávní 
vztahy u příjezdové cesty k plá-
nované čistírně odpadních vod. 
„Jelikož  se nejedná o obecní 
pozemky, ale soukromých vlast-
níků, musíme problém vyřešit, 
aby bylo možné projekt dokon-
čit a žádat o případné dotace. 
Připravili jsme proto smlouvy o 
smlouvě budoucí s jednotlivými 
majiteli pozemků,“ vysvětlil 
starosta. 

Červené Janovice plánují 
investici do základní školy

Rekonstrukci elektřiny a vod-
ního řadu v základní škole plá-
nuje obec Červené Janovice. 
Zastupitelé jednohlasně schválili 
podat žádost o dotaci MAS Lípa 
pro venkov ještě v lednu. Předpo-
kládané náklady se budou pohy-
bovat zhruba kolem 1,2 milionů 
korun. 

Zateplení obecního úřadu by 
přineslo úspory

Energetický audit na budovu 
obecního úřadu si nechala zpra-
covat obec Červené Janovice. 
Výměnou oken, zateplením 
budovy a výměnou kotle za eko-
logický by mělo dojít k úsporám 
energie. „Podali jsme žádost o 
dotaci z fondu životního pro-
středí Zelená úsporám. Uvidíme, 
zda uspějeme,“ konstatoval Mi-
rek Ptáček.

V kopuli věže kostela je i  člá-
nek z Obzorů Kutnohorska

Velkolepými oslavami si loni 
připomněli občané a rodáci sto 
let od vysvěcení kostela sv. Mar-
tina v Červených Janovicích. 
Dominanta obce se nyní pyšní 
novou zrekonstruovanou věží, na 
kterou Římskokatolická farnost 
Červené Janovice získala dotaci 
MAS Lípa pro venkov. Kontrol-
ních dnů na stavbě se pravidelně 
účastnil také starosta obce Bc. 
Ptáček, který pomáhal farnosti 
se získáním dotace. „Do kopule 
ve věži ve výšce kolem 45 metrů 
jsme do měděného tubusu umís-
tili vzkaz dalším generacím 
- platné mince, dobové doku-
menty i stránku z Obzorů Kut-
nohorska o naší obci, kde si 

naši potomci za sto, dvě stě let 
budou  moci dočíst, jaké měla 
obec plány a cíle,“ řekl starosta 
Bc. Mirek Ptáček s tím, že díky 
tomu, že se kostel stal  kulturní 
památkou, otevírají se další mož-
nosti pro získání dotací. „Farnost 
má v plánu za pomoci dotace z 
fondů Ministerstva kultury a Stč. 
kraje pokračovat v rekonstrukci 
- opravě lodi, střechy a fasád,“ 
dodal starosta.

Ještě předtím, než se kraj 
pustí do opravy silnice, chtějí 
položit sítě

„Podle informací krajského 
zastupitele a senátora Jaromíra 
Strnada má Stč. kraj v plánu  
rekonstrukci silnice mezi Čáslaví 
a Zbraslavicemi, která prochází 
naší obcí,“ říká Mirek Ptáček 
s tím, že je to zároveň výzvou 
usilovat o zahájení vodovodu a 
kanalizace tak, aby se později 
nemuselo kopat do nového povr-
chu. „Čeká mě tak řada jednání 
nejen o vodovodu, kanalizaci, 
ale také o investicích do základní 
školy, obecního úřadu, pokračo-
vání rekonstrukce kostela. Máme 
před sebou velké plány a kdyby 
se povedla třeba i jen polo-
vina, budu spokojený.  Všechno 
vyžaduje pečlivou přípravu a 
věřím tomu, že za námi zase 
bude vidět kus práce a občany to 
snad potěší. Když jsem nastoupil 
do funkce starosty, pustil jsem se 
s vervou do práce a pak přemýš-
lel o tom, kdy mě to počáteční 
nadšení začne pozvolna opouš-
tět. Zatím se tak nestalo a dou-
fám, že mi to ještě nějaký čas 
vydrží,“ dodal s úsměvem sta-
rosta Bc. Mirek Ptáček.     –pra-

Plánují vodovod, kanalizaci i další investice

Základní škola Červené Janovice poskytuje žákům  individuální přístup i moderní zázemí

Po honu pořádají myslivci již tradiční ples
Slavnostním uzavřením sezony 

2011 Mysliveckého sdružení  
Červené Janovice se stal poslední 
hon pořádaný 26. 12. na  sv. 
Štěpána. I když nebylo pravé 
vánoční počasí se sněhem, hon 
se vydařil. Již 28. ledna 2012 od 
20.00 hodin pořádá Myslivecké 
sdružení tradiční myslivecký 
ples v místní sokolovně. K tanci 
a poslechu bude hrát Hudba For-
tuna Ledeč nad Sázavou. Připra-
vena je bohatá tombola. Před-
prodej vstupenek od 14. ledna 
u pana Vavřiny na tel. čísle 608 
319 465. Více informací  o aktivi-
tách spolku naleznou zájemci na 
webových stránkách obce www.
cervenejanovice.cz.   –web, pra-

Aktuální zpravodajství ze zbraslavické radnice
ZO Zbraslavice schválilo 

NÁKUP VYSOKOTLAKO-
VÉHO ČISTIČE pro potřeby 
OÚ za cenu 12.900  Kč vč. DPH. 
Obec Zbraslavice se připojí  k 
INSOLVENČNÍMU ŘÍZENÍ 
proti firmě Forest gamp s.r.o., 
Horka nad Sázavou ve věci své 
pohledávky.  ZO Zbraslavice pro-
jednalo návrh NA PROVEDENÍ 
AKCÍ V ROCE 2012 v působ-
nosti obce Zbraslavice: střecha 
+ štít čp. 41 Zbraslavice, osvět-
lení komunikace kolem domu 
pí. Fialové na novou zástavbu, 
obložit schody u nádraží, nová 
střecha stodola dvůr radnice, 
nová střechy stodola u klubovny 
Rápošov, dotace ROP – rekon-
strukce místních komunikací, 
dotace MF – rekonstrukce míst-
ních komunikací Ostrov, dotace 
MAS – rekonstrukce hasičské 
zbrojnice, dotace MAS – soci-
ální zařízení ZŠ Zbraslavice. 
Obec požádá o KOMPLEXNÍ 
POZEMKOVOU ÚPRAVU 
zbylých obcí  v působnosti OÚ 
Zbraslavice: Rápošov, Malá a 
Velká Skalice, Krasoňovice, 
Hodkov, Lipina, Útěšenovice. 
Starosta obce Zbraslavice podal 
informaci o eventuálním jed-

nání, které proběhlo  k STAVBĚ 
SOCIÁLNÍCH BYTŮ V ARE-
ÁLU ZÁMKU VE ZBRASLA-
VICÍCH. Do všech domů a 
chat v působnosti OÚ míří leták 
„JAK A KAM S ODPADY V 
OBCI ZBRASLAVICE“. Obsa-
huje  termíny svozu velko-
objemového  a nebezpečného 
odpadu. Po odpečetění poklad-
niček TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 
byl sečten výtěžek (12.565 Kč) a  
odeslán Oblastní charitě Kutná 
Hora.  K  možnosti vybudování 
NOVÉ VZLETOVÉ A PŘISTÁ-
VACÍ DRÁHY Letiště Zbra-

slavice  bude  veřejná diskuse, 
která se uskuteční dne 21. ledna 
2012 ve 14.00 hodin v areálu 
letiště Zbraslavice (letištní klub) 
s tímto programem: Projednání 
zřízení nové vzletové a přistávací 
dráhy na letišti ve Zbraslavicích 
- Snížení hlukové zátěže osady 
Radvančice, Kateřinky, chatové 
oblasti U Starého rybníka a U 
Spálenky - Omezený průchod 
po cestě ze Zbraslavic kolem 
kaštánku směrem do Radvančic. 
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZO se bude 
konat dne 31.1.  od 17.00 hodin 
v kanceláři starosty.          –hos- 

Foto: www.cervenejanovice.cz

Omezený průchod těmito místy bude předmětem veřejné diskuse
Foto  -pra-

Předností výuky je individální přístup k žákům. Na snímku ředitelka školy 
Mgr. Marie Nulíčková.

K vydařeným akcím pořádaným v ZŠ Červené Janovice patří i Mikuláš a čerti. 
Nezapomenou postrašit malé i starší děti, zavítají také do školní jídelny, 
obecního úřadu a dalších míst v obci. Více fotografií na www.zscj.kh.cz

Starosta Bc. Mirek Ptáček si  mohl 
vychutnat pohled na obec z výšin věže 

kostela. Foto: www.cervenejanovice.cz

Pohled z věže kostela na obecní úřad a zámek 
v Červených Janovicích. Foto: www.cervenejanovice.cz


