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SAMOSPRÁVA 
 

2. zasedání zastupitelstva se uskuteční v pondělí 12.12.2022 od 18.00 hodin v zasedací 
místnosti Úřadu městyse. Na programu bude mezi jinými i rozpočet městyse na rok 2023. 
Podrobný program bude v řádném termínu vyvěšen na úřední desce. 
 

🍂🍂🍂 
 

Rada městyse na svých schůzích 

 souhlasila se záměrem pořízení zabezpečovacího systému a kamerového systému pro 
zabezpečení garáží SDH Vrchotovy Janovice 

 konstatovala, že jednací řád rady z 1.12.2014 zůstává i nadále v platnosti a schůze rady 
se budou řídit jeho ustanoveními 

 zřídila komisi životního prostředí ve složení Pavel Jiroušek, Milan Šiška a Bohuslav Vacek 

 zřídila komisi rozvoje ve složení Martin Kadlec, Olga Marvanová a Vojtěch Mrázek 

 souhlasila s plánem inventur na r. 2022 a se složením inventurních komisí 

 souhlasila s provedením kontrol ve zřizované příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Vrchotovy 
Janovice ve dnech 25.11.2022 a 9.12.2022 

 souhlasila s respektováním zákonného věcného břemene k poz. p.č. 2422 – u nádraží 

 setrvává na původním stanovisku k DUR 2016 na dálnici D3, neboť DUR 2022 nedoznal 
žádných podstatných změn 

 souhlasila s provedením rozpočtového opatření č. 6 

 souhlasila s vyvěšením záměru směny části pozemků p.č. 1366 zahrada o výměře cca 
180 m2 a p.č. 136/1 trvalý travní porost o výměře 232 m2, oba ve vlastnictví městyse, za 
část pozemku p.č. 1365 vodní plocha o výměře 1411 m2 ve vlastnictví soukromé osoby 

 souhlasila se zveřejněním záměru prodloužit pronájem části nebytových prostor 
v přízemí domu č.p. 2 ve Vrchotových Janovicích 

 souhlasila s podáním žádosti o dotaci na akci Zvýšení energetické účinnosti 
gastroprovozu v ZŠ Vrchotovy Janovice z rozpočtu SFŽP ČR/MŽP v rámci Operačního 
programu životní prostředí. Dále souhlasila s uzavřením smlouvy o administraci žádosti 
o dotaci s Ing. Davidem Plíštilem, objednávkou energetického posudku od Energomex 
s.r.o. a objednávkou gastronomického provozu u Gastroprojektce s.r.o. 

 nesouhlasila s přidělením dotace Okresnímu fotbalovému svazu Benešov. Městys 
upřednostňuje žadatele s přímým působením na území městyse. 

 

Z ÚŘADU MĚSTYSE 
 

Změna jízdních řádů od 11.12.2022 
Od 11.12.2022 dochází ke změnám jízdních řádů, jak drážních, tak autobusových. Změny 

to nejsou právě kosmetické, a proto doporučujeme, než vyrazíte hromadnou dopravou 
zkontrolovat časové polohy odjezdu potřebných spojů. 

Pro žáky a studenty dojíždějící z Vrchotových Janovic do Sedlčan může být komplikací 
změna u v současnosti řekněme „školního“ vlaku. Vlakem Os 26108, který z Vrchotových 
Janovic odjížděl v 7:07, se dojíždějící studenti dostali do Sedlčany v ideálních 7:30. Toto spojení 
nebude možné. Vlakem Os 26102, který bude z Vrchotových Janovic vyjíždět v 6:43, dojedou 
do Sedlčan v 7:06. Nebo využijí následného spoje Os 26104 (odjezd z Janovic v 7:43), který 
bude do Sedlčan přijíždět v 8:06. 

Všechny námi předkládané připomínky k této změně byly marné a se změnou v drážních 
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vlakových řádech se nám nepodařilo hnout.  
Jako částečnou náhradu bylo zvoleno spojení prostřednictvím autobusů. Kdy 

z Vrchotových Janovic autobusem 566 dojedou cestující do Vojkova, kde přestoupí na autobus 
519. V odjezdech těchto autobusů dojde k posunům, kdy odjezd 566 z Vrchotových Janovic 
bude pozdější a autobus 519 z Vojkova bude vyjíždět dříve než doposud, takže dojíždějící žáci 
a studenti budou mít na přestup dostatek času, ale zároveň se dosavadní rozestup mezi těmito 
spoji zkrátí. Autobusové jízdní řády se zatím tvoří a k dispozici mají být na stránkách 
www.pid.cz. 

Autobusová linka 452 z Vrchotových Janovic do Votic bude s výjimkou prvního ranního 
spoje v 5:22, vyjíždět o zhruba 5 – 10 minut později. 
V opačném směru z Vrchotových Janovic do Benešova pak obdobně, ovšem o 10 – 15 minut 
dřív. 

Drážním přestupním uzlem se stal Benešov. Proto návaznost rychlíků na regionální tratě 
je z Benešova a je proto třeba počítat s možným prodloužením času na cestování vlakem, 
pokud využíváte „Selčanku“. 

🍂🍂🍂 

Pošta Partner Vrchotovy Janovice 
Ve čtvrtek 8.12.2022 bude Pošta Partner Vrchotovy Janovice otevřena pouze dopoledne 
od 8.00 do 11.00. 
V prosinci ve dnech 29. a 30.12.2022 bude pošta ve Vrchotových Janovicích zcela uzavřena. 
 

🍂🍂🍂 
 

Úřad městyse - úřední hodiny na konci roku 
Posledním úředním dnem roku 2022 bude na Úřadu městyse pondělí 19. prosince 2022. 
Následně bude do konce roku Úřad pro veřejnost uzavřen. 

 

OHLÉDNUTÍ 
 

Drakiáda 
Musím se přiznat, bylo to ten den trochu drama. Bude drakiáda za deště nebo bude 

hezky? Bude foukat vítr? A štěstí stálo při nás a v půl druhé, kdy se začalo vše připravovat, se 
obloha začala roztrhávat.  Když nastal čas začátku, zvednul se vítr a vykouklo na nás sluníčko. 
Draci se vznášeli skoro po celé obloze. Myslím si, že všichni draka na oblohu dostali. Bylo co jíst 
a pít a byla legrace a trochu se i soutěžilo. Super odpoledne a už se těším na další rok.  

Děkuji za pomoc Dobrovolným hasičům Vrchotovy Janovice za pomoc s přípravou. 
Děkuji skautské mládeži za pomoc.      Junák VJ a VO - Lúca 

 

🍂🍂🍂 

Lampionový průvod 
Na pátek 4. listopadu byl naplánován lampionový průvod, ale vzhledem k nepřízni 

počasí se operativně přesunul na sobotu 5. listopadu. A nebyla to chyba, v sobotu nám počasí 
již přálo. Průvod vyrazil z nádvoří po půl šesté a děti s doprovodem čekalo na cestě několik 
pohádkových postav. Nejdříve jsme potkali čarodějnice s malým čarodějem, kteří 
si připravovali večeři a lákali děti do svého příbytku. Další postavou byla děsivá Morana, která 
na nás shlížela svýma přísnýma očima. Potkali jsme také duchy, kteří číhali za křovím 
a předvedli nám svůj duchařský tanec. Pokynula nám bílá paní, která dohlížela na procházející 
průvod, u rybníků zatancovaly víly a pozdravil nás vodník, který důstojně seděl na hrázi a 
pokuřoval. Ke konci cesty se objevilo také jedno nečekané strašidlo, které překvapilo a potěšilo 

http://www.pid.cz/
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i pořadatele této akce. Poslední strašidelnou zastávkou bylo peklo se dvěma čerty, průvod u 
nich zpomalil a děti se ztišily. 

Naše večerní strašidelná procházka končila ve vyzdobeném letním kině, kde se mezi 
stromy vznášeli svítící duchové a na pódiu si udělal velikou pavučinu obrovský pavouk. V letním 
kině byl připraven čaj a perník, další občerstvení včetně párku v rohlíku bylo možné si zakoupit 
ve výčepu. Pro děti byly připraveny hry, omalovánky a mohly si zatancovat i s pohádkovými 
postavami, které se postupně přidávaly k průvodu a důstojně ho tak uzavíraly. 

Původně měl být průvod zakončen ohnivou show, ale vzhledem k přesunu na sobotu 
nemohla být realizována. Přesto se průvod velice povedl, údiv a bezprostřední nadšení dětí je 
tou nejlepší zpětnou vazbou. 

Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se na průvodu podíleli. Ve svém volném čase 
připravili výzdobu letního kina i občerstvení, postarali se o krásné pohádkové postavy 
a i nasvítili cestu průvodu po Janovicích. Svíčky na plotech a v oknech nebyly jen náhodou :o), 
lidé v Janovicích se spojili! Ochota a přístup všech zúčastněných při operativním přesunu 
z pátku na sobotu byla úžasná. Ve článku jsem je chtěla uvést jmenovitě, ale to by byl tento 
článek podstatně delší, tak jen uvedu DĚKUJI!     Alena Mrázková 

 

🍂🍂🍂 

Bazárek pro školu 
Milí prarodiče, rodiče, děti, strejdové, tety i všichni ostatní – ať už jste se do „VAŠEHO–

NAŠEHO“ Janovického bazárku pro školu zapojili, či ne. Máme pro Vás krásnou zprávu. Bazárek 
se povedl a dárek pro děti, které chodí na ZŠ Vrchotovy Janovice, se bude v brzké době 
pořizovat. O co půjde? To se dozvíte v příštím čísle tohoto občasníku.  

Sledujte i Facebook a webové stránky Vrchotovy Janovice, kde se dozvíte o každém 
kroku, který v rámci projektu podnikáme. Máme velkou radost, že se dobrá myšlenka bazárku 
zrealizovala a udělala radost maminkám a dětem nejen v naší škole. Zbylé oblečení, boty 
a hračky z bazárku jsme za Vás za všechny věnovali Dětskému domovu Sedlec-Prčice, 
Přestavlky a autosedačky a houpačky pro miminka pak Charitativnímu obchůdku Sedlčany. 

Velké díky patří i vedení městyse Vrchotovy Janovice, jehož členové Janovický bazárek 
pro školu podpořili a zaštítili. Dále pak děkujeme i MŠ Vrchotovy Janovice, která našim 
školákům přispěla nákupem krásných hraček. 

Těšíme se na Vás opět při další krásné akci!     Holky z Vrchotových Janovic a okolí 
🍂🍂🍂 

Činnost mladých hasičů říjen 2022 
Začátek hasičského roku a hlavně října jsme měli s dětmi velmi nabitý. Vzhledem k tomu, 

že jsme mezi námi přivítali hodně nováčků a hned 1.10.2022 jsme měli soutěž, tvrdě jsme dřeli, 
abychom na soutěž odjeli alespoň trochu připraveni.  

Na podzimní část hry Plamen do Ounuzu u Monínce. Děti běžely závod požární 
všestrannosti (ZPV) a starší ještě soutěžili v požárním útoku CTIF. Každá tato disciplína je docela 
dost náročná a hlavně se pracuje v týmu. Závod ZPV se běží 2 km (mladší) a 3 km (starší) 
a během toho se v terénu plní několik úkolů – střelba ze vzduchovky, vázání uzlů, první pomoc, 
požární ochrana, základy topografie, přelez lana. To vše na čas. Na požární útok CTIF se skládá 
9 členné družstvo, přičemž běží přes překážky s hadicemi, stříkají ze džberovky a váží uzle. 

Soutěž byla velice povedená a děti se umístily na krásných místech.  Za odměnu jsme je 
další týden, 8.10.2022, vzali na Hasíkovo dobrodružství do Netvořicích. Na krásné procházce 
okolní krajinou formou šipkované se plnilo několik úkolů, které nás zavedly zpět do hasičské 
zbrojnice. Zde děti otevřely truhlu s pokladem. Uvnitř je čekala odměna ve formě pracovních 
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listů a něčeho sladkého na doplnění energie. 
Děti musíme velice pochválit, jelikož se snaží a na schůzky chodí většina poctivě a je to 

znát i na výsledcích.  Za kolektiv mladých hasičů SDH Vrchotovy Janovice Dita Ježilová  
 

ZE ŠKOLY A ŠKOLKY 
 

Pes Eda ve školce 
Ve středu 2. 11. 2022 přijel za dětmi z naší MŠ kouzelník Jakub. Přijel se svým psem Edou 
a dětem předvedli, jak spolu cvičí, jak Eda umí reagovat na pokyny a povely. Zapojeny byly 
i děti, které pejskovi schovaly do “labyrintu” pamlsky a všichni jsme společně sledovali, jak 
si Eda poradí. Zvládl to bravurně, všechny našel a snědl. Došlo i na kouzlení, do kterého byly 
také zapojeny děti. Na vystoupení se přišly podívat i děti z 1 třídy ZŠ a všem se moc líbilo.  

Jana Muchová  
🍂🍂🍂 

Rytmus má v sobě každý  
Buben je jeden z nejstarších hudebních nástrojů, přičemž hra na bubny představuje jedinečný 
druh hudební komunikace, ve které všichni společnými silami vytvářejí pestrou hudební 
kompozici. Přesvědčit jsme se o tom mohli ve středu 19. října v mateřské škole Vrchotovy 
Janovice.  
Nizozemský bubeník Etienne van Sas, jenž si pro nás program připravil, názorně předvedl, 
že bubnování je jednoduché, zábavné a užitečné. Rozhodně se ale nejednalo o „one-man 
show“, záhy se totiž do bubnování zapojily všechny děti, díky čemuž vznikl jedinečný orchestr, 
v němž se propojil rytmus a pohyb v jeden celek. Velkou výhodou bylo, že děti mohly hrát bez 
přípravy a znalosti not. 
Pomocí hracích technik si vyzkoušely základy rytmu na djembe (západoafrický buben) a na 
vlastní kůži poznaly sílu spolupráce a sdílení dobrého naladění. Bezděčně se učily vnímat 
rytmus, naslouchat ostatním a zároveň projevit svou individualitu a kreativní energii.  
Skupinové bubnování, k jehož benefitům patří i odbourávání stresu, posilování imunity 
či stmelování kolektivu, nám velmi zábavnou formou zpestřilo náš dopolední program. 
Děkujeme za to!          Jiřina Pašková 

🍂🍂🍂 

Tvořivé dílny  
Ve čtvrtek 20. října 2022 proběhly ve třídě Ježků tvořivé dílny, do nichž se kromě dětí 

zapojili i jejich rodiče, prarodiče či sourozenci. Cílem dílny bylo vyrobit drhaný šperk pomocí 
techniky macramé, jež spočívá ve vázání šňůr a provázků. Své výtvory si návštěvníci následně 
mohli odnést domů. Jsme rádi, že se akce sloužící k posílení vztahů mezi rodiči a mateřskou 
školou, vydařila a setkala se s kladnými ohlasy.     Helena Plechatá 
 

Svatý Martin v Janovicích 
V pátek 11. 11. za námi jako každoročně přijel na předdvoří janovického zámku svatý Martin 
na bílém koni. Společně jsme mu zazpívali a on, protože je štědrý, obdaroval děti drahokamy. 
Také je vyzval, aby si koně pohladily, a poté jsme se prošli v průvodu za ním po Janovicích. Sníh 
nám sice nepřinesl, ale přesto se na něj budeme těšit za rok zase.  
Předzvěstí této akce bylo u nás ve školce zdobení hnětýnek na svatomartinské posvícení. Paní 
učitelky upekly, děti nazdobily a obdarovaly Martina a své rodiče.  
Naše poděkování patří paní Koubkové ze Zderadic, majitelce koně a všem, kteří přinesli velké 
množství dobrot pro koně.        Jana Muchová 
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Návštěva 1. třídy 
V pondělí 7. 11. 2022 předškoláci směle vykročili do základní školy vstříc novým zážitkům. 
Návštěva 1. třídy a možnost zúčastnit se výuky českého jazyka a matematiky byly pro nás 
výzvou. Bylo úžasným zážitkem zasednout do školních lavic a stát se, byť jen na chvíli, školákem. 
Tento pocit byl navíc posílen díky perfektní připravenosti a do detailu promyšlenému 
výukovému programu paní učitelky Mgr. Kateřiny Dvořákové. Zapomeňte, že škola je nuda.  
Prvňáci nás ohromili již získanými znalostmi. Školu jsme tak opouštěli s vědomím, že vyučování 
všechny bavilo a stojíme o zopakování. Je důležité se do školy těšit. A to se povedlo.  
        Jiřina Pašková 

🍂🍂🍂 

ŠKOLNÍ ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE 
Dne 17. 10. 2022 lehce před 14 hod. se rozjel autobus se 43 žáky ZŠ Vrchotovy Janovice 

a GOA Sedlčany směr Velká Británie (VB). Po nepříznivých časech pandemie Covidu-19 byla 
toto konečně příležitost studentům ukázat, co je VB v plné kráse. Aby chápali, že angličtina 
nejsou jen pracovní sešity a články v učebnicích, ale že kultura VB je velmi pestrá a 
multikulturní. Vybrali jsme záměrně Londýn a okolí a cestovali jsme s CK Školní zájezdy, s. r. o. 
Cesta byla náročná a pro spoustu studentů ve věku 10−17 let také první cestou tak daleko za 
hranice bez rodičů. Jeli jsme přes Německo, Belgii a Francii. Cestu přes Lamanšský průliv jsme 
překonali Eurotunelem a žáci byli fascinováni důmyslností této stavby.  

V časných hodinách 18. 10. jsme se ocitli ve Velké Británii a mnoho žáků okamžitě 
zpozorovalo, že cestujeme na levé straně. Těch odlišností bylo v průběhu zájezdu mnoho a 
jejich uvědomování si a zažívání byl jeden z důvodů k pořádání této cesty. 18. 10., tedy 2. den 
zájezdu byl pro všechny nejnáročnější – viděli jsme snad všechny důležité londýnské památky: 
Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, St. James’s Park, 
Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Soho, China Town, Leicester Square, Trafalgar Square vč. 
National Gallery. Den jsme zakončili na London Eye, tj. na obřím vyhlídkovém kole (výška 135 
m) s úchvatným výhledem do 60 km. 

3. den byl odpočinkovější – vydali jsme se na jih od Londýna na prohlídku královského 
města Windsor, tedy víkendové rezidence královské rodiny. Viděli jsme také Eton − nejstarší 
soukromou chlapeckou školu ve VB, místo studií princů Williama a Harryho. Odpoledne jsme 
zamířili do Warner Bros studií, kde studenti spatřili atrakce ze světa natáčení Harryho Pottera 
(filmové kulisy, ukázky kostýmů, efekty z filmů). Žáci byli ohromeni tím obrovským prostorem 
se všemi možnostmi, ale i neuvěřitelným počtem návštěvníků, drahotou a bezpečnostními 
opatřeními. 

Další 2 dny už jsme se pohybovali výhradně po Londýně a studenti viděli další důležité 
památky, přičemž navštívili i zajímavá muzea a galerie Tower Bridge, Natural History + Victoria 
& Albert Museum, Tate Modern. Nejnadšenější ale byli pochopitelně při rozchodech po městě, 
kdy se pohybovali ve skupinkách, sami nakupovali a objevovali pro sebe autentičnost Londýna. 
Podobně jako když byli vystaveni zkušenosti pobytu v londýnských rodinách. Ubytováni byli 
většinou po trojicích nebo čtveřicích a dorozumívali se bez pomoci dospělých. Ochutnali 
britskou kuchyni, někteří též tradiční černý čaj s mlékem a zažili mnoho dalšího. Někteří 
s rodinami navázali i velmi blízký vztah. Po celém dni na nás vždy hostitelská rodina čekala na 
smluveném místě „meeting point“, odvezli studenty k sobě na večeři a ráno po snídani zase 
žáky dovezli na totéž místo. 

Cesta nazpět byla podobně náročná jako ta do VB – opět se spalo v autobuse a mnoho 
žáků bylo unaveno, ale s vědomím, že to opravdu stálo za to. Viděli a zažili jsme toho během 
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pár dní mnoho. Většina studentů by se do VB ráda vypravila znovu – tamější kultura je nadchla. 
Za mě jako organizátorku mohu říct, že se zájezd opravdu povedl. Ráda bych poděkovala všem 
– CK za skvělou organizaci i studentům za to, že to tak skvěle zvládli. A též zbytku 
pedagogického dozoru za bezvadnou spolupráci. Tedy na shledanou, Anglie! 

Mgr. Markéta Pišková, angličtinářka ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice 
 

🍂🍂🍂 
 

„Jsme Evropané “- projektový týden v ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice 
 V týdnu od 17. do 21.10.2022 část žáků 2.stupně odjela na poznávací zájezd do Londýna 
a souběžně s tím probíhal na naší škole projekt „Jsme Evropané“, tematicky soustředěný právě 
na Anglii.  
 V pondělí měli žáci společný program-byli seznámeni s plánem práce na celý týden a 
rozřadili se do 3 skupin, ve kterých zůstali po zbytek týdne. Následně proběhl program s paní 
Evou Křížkovou z Městské knihovny Votice, ve kterém se žáci dozvěděli zajímavé informace 
o britské královské rodině, jejích příslušnících, zvycích, tradicích a povinnostech. 
 V dalších třech dnech pracovaly skupiny v tematických blocích, jež se zaměřovaly 
na anglickou geografii, historii, kulturu, tradice, sport a gastronomii. Žáci si vyhledávali 
informace sami, nebo je získávali formou hry, hudebních ukázek, dokumentů či pracovních 
listů.  
 Závěr týdne byl korunován praktickou ukázkou tradičních britských jídel. Každá skupina 
si vybrala recept a společně jej ostatním připravila. Ochutnali jsme palačinky s citronovou 
šťávou a cukrem, ham and eggs, hamburgers a klasický anglický „čaj o páté“ (černý čaj 
s mlékem). Nad dobrým jídlem jsme si poslechli přednášku paní učitelky Vlachové o její cestě 
do Velké Británie a zhodnotili dojmy a nově získané informace z projektového týdne.  
           Bc. B. Bláhová 

🍂🍂🍂 

Bubnování v kruhu 
Ve středu 19. října měly děti z 1., 2. a 3. třídy možnost si zahrát na jeden z nejstarších 

hudebních nástrojů – buben. K této netradiční činnosti bylo připraveno 27 bubnů. Pod 
vedením lektora se děti staly aktivními bubeníky a zjistily, že to zvládne opravdu každý a je to 
velká zábava. Hraní na bubny doplňovaly ještě tanečky a hlasovými projevy.  

V netradiční hodině hudební výchovy se každý stal hudebníkem a rozvíjel základní 
dovednost – rytmus. Bubnování v kruhu vychází z myšlenky, že je jako život – je to hra a zahrát 
si může každý. 

Organizovala: Mgr. K. Dvořáková Zapsala: Mgr. J. Vlachová 
 

PLÁNOVANÉ AKCE 
 

Středa 07.12.2022, 13.30, Zasedací místnost ÚM: KLUB DŮCHODCŮ 
Setkání v klubu důchodců se uskuteční v zasedací místnosti Úřadu městyse Vrchotovy Janovice, 
všichni, kdo mají čas, jsou srdečně zváni. 
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