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VRCHOTOJANOVICKÝ 

                            měsíčník 
           12/2022 

 

SLOVO STAROSTKY 
 

Milí sousedé, 
nejprve mi dovolte velké poděkování 

- MYSLIVCŮM Vrchotovy Janovice za velmi solidní práci na rekonstrukci a obnově 
studánky ve Struhách. Víte kde to je? Na Stezce Sidonie Nádherné, udělejte si procházku 
směrem z Janovic od ČOV lesem do kopce, nemůžete ji minout.  

- Lukášovi Kohoutkovi, Marku Michalíčkovi a velkému kolektivu jejich spolupracovníků za 
přípravu a uskutečnění setkání dětí s peklem. Byli jste tam taky? Pokud ne, podívejte se 
na facebook, dokumentace svědčí jen v jejich prospěch. 

- Všem dobrovolníkům, kteří se letos zapojili a přiložili svou ruku a podíl k pořádání 
nejrůznějších akcí, většinou s kulturou spojených. 

Kroky mílovými uběhl ten „dvojkový“ rok, alespoň já takový pocit mám. 
Co odnesl a vzal? Nám všem další rok života, některým z nás rodinné příslušníky, známé a 
dobré přátele, z kapes spoustu peněz navíc, protože se průběžně zdražuje i tam, kde by se asi 
nemuselo. 

A co přinesl a dal? Někomu nového člena domácnosti, což je radost, někomu partnera 
nebo partnerku, přátele, nové známé, zážitky z příjemné dovolené, rodičům radost ze svých 
dětí, většině z nás snad dobrý pocit, že i na špatné věci nejsme sami, komu z vás stačil pocit 
z dobře odvedené práce? 

Rok 2022 byl pro Městys rokem plným práce, obdobím, kdy se střídaly klady se zápory, 
úspěchy s neúspěchy, podobně jako se až neskutečně a nevyzpytatelně střídalo počasí. Díky 
počasí jsme zakusili sucho i přemíru vody a rozlité vodoteče včetně zatopení několika 
nemovitostí. 

Hlavní pozornost od začátku roku byla soustředěna na dokončení rekonstrukce budovy 
základní školy. Práce byly firmou HOSS, a.s. dokončeny včas, na konci února mohla být 
provedena kolaudace a 7. března jsme mohli slavnostně budovu předat zpět žákům a učitelům. 
Postupně do konce školního roku byla vybavována novým školním nábytkem a pomůckami. 
S koncem školního roku své působení ve zdejší škole ukončil i ředitel školy Dr. Bohumír Hašek. 
Od července byla novou ředitelkou školy jmenována Mgr. Iva Chwastková, která zvítězila ve 
výběrovém řízení organizovaném již v průběhu března a dubna tohoto roku. 
Byly ale i drobné, všední úkoly, se kterými jsme si museli poradit: 

- Několik zlomených, prasklých nebo vyvrácených stromů v celém katastru, všechno 

vlivem silných nárazových větrů 

- Nové výsadby – břízy (řsd) + péče o vysazené ovocné stromky na Šancích (městys) 

- Údržba veřejných prostranství bez přestávek, protože dostatek zálivky (deště) růst trávy 

podporoval 
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- Oprava a úprava uzávěrů vody a kanalizačních vpustí v ulici od obchodu Čiperová až ke 

hřišti, čištění kanalizace od hřiště až k parkovišti pod zámkem, hledání vhodného řešení 

usměrnění odtoku povrchové vody z lokality Z26 (dříve pozemky Za kocourem) 

- Nikdy nekončící úklid kolem kontejnerů na separace (barevné kontejnery), kde nejen 
cizí, kteří jen jedou kolem a zastaví a odpady vyloží, ale i místní někdy neuloží odpad do 
správného kontejneru, nebo ho odloží jen ke kontejneru nebo odpad odkládají tak, že 
zabírá místo (nerozložené krabice, nesešlápnuté PET lahve, apod.) a svozová firma vozí 
vzduch a jen obci účtuje poplatek za výsyp kontejneru, nebo zůstane kontejner otevřený, 
naprší do něj, znehodnocený odpad pak končí na skládce a zase obec platí za uložený 
odpad a náklady rostou a rostou. Víte, že kdyby měla obec rozpočítat všechny náklady 
na obyvatele nestačilo by nám ani zákonem limitovaných 1200 Kč na občana? Že každý 
občan Vrchotových Janovic za rok vyprodukuje víc než 300 kg odpadu? Odpady jsou 
velké téma pro příští i další rok. 

V říjnu se konaly komunální volby. Jen s jednou kandidátkou. Nevím, máme si klepat na 

rameno, že obec spravujeme dobře, nebo snad je to jen pohodlí ostatních, protože je snazší 

jen kritizovat? Plány na rok 2023 a další ve volebním období jsme připravili. Podrobně na 

začátku příštího roku občany seznámíme s  plánem na daný rok. Samozřejmě s ohledem na 

schválený rozpočet městyse, který byl zveřejněn, zastupitelstvem projednán a po drobné 

úpravě schválen. 

Přeji všem spoluobčanům, od těch nejmenších a nejmladších až po ty největší a dříve 
narozené, aby si závěr roku 2022 užili hlavně ve zdraví, v pohodě, s radostmi a spolu. Mějte se 
rádi, opatrujte se a těším se na setkávání v roce příštím, v roce 2023. 
Všechno dobré všem! 
 

SAMOSPRÁVA 
 

2. zasedání zastupitelstva se uskutečnilo v pondělí 12.12.2022 a mimo programu zasedání  

 Schválilo předloženou zprávu o činnosti rady od posledního zasedání Zastupitelstva 

 Schválilo mezitímní účetní závěrku městyse k 30.09.2022 

 Vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu městyse na rok 2022, souhlasilo 
s rozpočtovým opatřením č. 7 k rozpočtu městyse na rok 2022 a oprávnilo radu městyse, 
v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, k provedení rozpočtového opatření 
v případě rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků na straně 
příjmů i výdajů 

 Schválilo Rozpočet městyse na rok 2023 vč. příloh tak, jak byl předložen 

 Schválilo Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2023–2024 tak, jak byl předložen 

 Stanovilo odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva od 1.1.2023 takto: 
místostarosta            11.900,- Kč 
člen rady    2.600,- Kč 
předseda výboru, komise  1.300,- Kč 
člen výboru, komise   1.100,- Kč 
člen zastupitelstva      600,- Kč 

 schválilo směnnou smlouvu mezi městysem Vrchotovy Janovice a panem Viliamem 
Klesou 

 schválilo kupní smlouvu mezi městysem Vrchotovy Janovice a paní Marikou Seaword 

 schválilo uzavření Dodatku č. 1/2023 ke smlouvě o odvozu a odstranění komunálního a 
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tříděného odpadu se společností Compag Votice s.r.o 

 ve věci Změny č. 2 ÚP Vrchotovy Janovice 
I. schválilo 
a) v souladu s ust. § 55 odst. 1 ve spojení s ust. § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Zprávu o 
uplatňování územního plánu Vrchotovy Janovice za období 2011 – 2022 včetně pokynů 
pro zpracování návrhu Změny č. 2 územního plánu Vrchotovy Janovice, která je přílohou 
tohoto usnesení; 
b) pořízení Změny č. 2 ÚP Vrchotovy Janovice na základě Zprávy o uplatňování územního 
plánu Vrchotovy Janovice.  
II. stanovilo, že 
a) Změna č. 2 územního plánu Vrchotovy Janovice bude pořízena tzv. zkráceným 
postupem dle ust. § 55a a násl. stavebního zákona; 
b) Změna č. 2 územního plánu Vrchotovy Janovice bude pořízena s prvky regulačního 
plánu dle ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona. 
III. podmínilo v souladu s ust. § 55a odst. 6 stavebního zákona pořízení Změny č. 2 
územního plánu Vrchotovy Janovice finanční spoluúčastí jednotlivých jejích 
navrhovatelů 

 souhlasilo s plánem konání veřejných zasedání zastupitelstva městyse v roce 2023, a to 
v termínech 20. března, 19. června, 18. září a 11. prosince. 

 schválilo Plán rozvoje městyse na volební období 2022-2026 
 

 
 

Rada městyse mimo bodů doporučených zastupitelstvu 

 v souladu se směrnicí č. 1/2021 o zadávání zakázek malého rozsahu souhlasila 
s uzavřením smlouvy o dílo s Ing. arch. Tomášem Russe na zpracování změny č. 2 ÚP 
Vrchotovy Janovice 

 zvolila jako členy pracovní skupiny pro schvalování účetní závěrky paní Alenu 
Mrázkovou, paní Janu Mikoláškovou (FV) a pana Romana Rohlíka (KV) 

 souhlasila se zveřejněním návrhu rozpočtu 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu 
2024-2025 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice 

 vzala na vědomí, že vyúčtování tepla bude pro MediZet s.r.o. provedeno v souladu 
s nájemní smlouvou 

 souhlasila s plánem schůzí rad v roce 2023. 
 

Z ÚŘADU MĚSTYSE 
 

Nabídka uplatnění 
Městys hledá 

 obsluhu Sběrného dvora ve Vrchotových Janovicích 

 knihovníka pro místní knihovnu ve Vrchotových Janovicích 
V případě zájmu nás kontaktujte na tel. č. 317835136. 
 

 

Provoz sběrného dvora 
Od prosince 2022 do konce března 2023 je možno dovézt odpad do sběrného dvora pouze po 
předchozí dohodě s panem Hruškou (tel.: 727 947 660). 
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Pošta Partner Vrchotovy Janovice a Úřad městyse na konci roku 2022 
Jak jsme již informovali v prosinci ve dnech 29. a 30.12.2022 bude pošta ve Vrchotových 
Janovicích zcela uzavřena. 
Posledním úředním dnem roku 2022 bylo na Úřadu městyse pondělí 19. prosince 2022. 
Následně bude do konce roku Úřad pro veřejnost uzavřen.     ÚM 
 

 

Změna jízdních řádů od 11.12.2022 
V souvislosti s dokončením modernizace traťového úseku Votice – Sudoměřice u Tábora byl 
pro relaci Benešov – Sedlčany (linku S98) zaveden dopravní koncept s novými přímými vlaky 
bez nutnosti přestupování v Olbramovicích, zajišťující přímé spojení sousedních ORP 
(Benešova a Sedlčan) s cestovní dobou 47 minut. Linka S98 tak nově zajistí i obsluhu úseku 
Benešov u Prahy – Olbramovice místo zkrácené linky S90. Nový dopravní koncept v kombinaci 
s provozem na jednokolejné trati v úseku Olbramovice – Sedlčany bohužel současně neumožnil 
zachovat ranní školní spoj do Sedlčan v potřebné časové poloze, a proto byla jako 
plnohodnotná náhrada k tomuto vlakovému spoji provedena odpovídající úprava vedení 
autobusového spoje veřejné linkové dopravy. Obsluhu Olbramovic a Vrchotových Janovic 
zajistí spoj linky č. 566 s garantovaným přestupem ve Vojkově na linku 519. V obci Štětkovice, 
místní části Sedlečko, bude zřízena autobusová zastávka, která bude obsluhována protažením 
linky 519 z Vojkova/ 518 ze Štětkovic.        IDSK 

 
 

Policejní pyrotechnici varují - silvestrovská zábavní pyrotechnika je nebezpečná! 
Konec roku s sebou vždy přináší zvýšený zájem veřejnosti o koupi výrobků zábavní 
pyrotechniky a tomu odpovídá i zvýšená nabídka obchodníků všech úrovní. 
Při používání zábavní pyrotechniky pravidelně dochází k řadě velmi tragických případů 
poškození zdraví i majetku s rozsáhlými důsledky pro osoby, které je zavinily! Smrt, devastující 
zranění, těžké popáleniny, požár – to vše způsobuje zábavní pyrotechnika (pyrotechnické 
výrobky). Několik vteřin neopatrnosti může zcela změnit váš život, i život lidem ve vašem okolí! 
Pyrotechnické výrobky používejte vždy na místě, kde nedojde k ohrožení osoba majetku, 
užívejte je pouze k účelu, ke kterému jsou vyrobeny a zásadně jen způsobem, který stanoví 
výrobce v přiloženém návodu. 
Nikdy před použitím těchto výrobků neužívejte alkohol a jiné psychotropní látky a vždy se 
řádně seznamte s funkcí konkrétního výrobku! 
My dodáváme: Buďte ohleduplní ke svému okolí. Myslete na to, jak na pyrotechniku reagují 
malé děti, psychicky křehcí dospělí, i jak negativně to ovlivňuje život nejen domácím mazlíčkům, 
ale i volně žijícím živočichům. 
Je potřeba vyhazovat peníze do vzduchu?      PČR a ÚM 
 

OHLÉDNUTÍ 
 

JANOVICKÉ PEKLO 
Letos je to již 25 let, kdy 5. prosince obcházíme v přestrojení za Mikuláše a starého čerta 

janovické domácnosti s malými dětmi, abychom si spolu s andělem a dalšími čerty poslechli 
naučenou básničku, odměnili děti nadílkou a čerti kromě březové metly zanechali v dětech 
snad i trochu respektu a strachu. 

Tuto tradici jsme se před několika lety rozhodli ještě vylepšit a připravili dětem (věříme 
i dospělým) další atrakci v podobě pekelného povozu, na kterém v den nadílky projíždí 
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Janovicemi několik čertů, aby řinčením řetězů a zvoněním na pekelné zvony všem připomněli, 
že se po setmění chystají s Mikulášem a s andělem na návštěvu dětí. 

Před 2 lety jsme řešili dilema v podobě restrikcí spojených s pandemií C19, zákazem 
shromažďování, problematickou návštěvou domácností ….. a rozhodli se,  s tichým svolením 
obce, využít prostor parkoviště pod zámkem k tomu, abychom zde na jeden den vytvořili 
PEKLO, na které se mohou rodiče s dětmi přijít zpovzdálí podívat. A kdo bude mít zájem, může 
navštívit Mikuláše, anděla a čerty, kteří jim předají nadílku ve venkovním prostředí. 

Z reakcí dětí, rodičů i okolí jsme usoudili, že venkovní „ show“  s efekty v podobě 
švédských svící, slámy, jutových pytlů, petrolejových lamp, hořících ohňů, osvětleného 
pekelného povozu měly úspěch. Ale snad i samotné postavy v tradičních kostýmech přispěly 
k tomu, že PEKLO na parkovišti bylo jak z pohádky. My se ho snažíme pro větší zážitek každý 
rok vylepšovat nejen dalšími atrakcemi, ale např. i občerstvením čertovskými nápoji a 
topinkami pro účastníky i kolemjdoucí. 

Důvodem, proč píšeme tyto řádky, je PODĚKOVÁNÍ  Vám všem, kteří jste svojí návštěvou 
přišli podpořit tuto akci a zároveň bychom chtěli SPECIÁLNĚ PODĚKOVAT našim kamarádům a 
rodinám, bez jejichž výrazné pomoci bychom celou organizaci těžko zvládli.  Zároveň děkujeme 
obci Vrchotovy Janovice za zapůjčení stánku a pomoc se zajištěním dřeva.   
Výtěžek z akce jsme opět poslali na konto nadace Dobrý anděl.  Lukáš a Marek 

 

Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu 
Po dvouleté pauze způsobené covidem jsme se konečně dočkali a 26. listopadu se mohl 

uskutečnit vánoční jarmark na předdvoří zámku a rozsvícení vánočního stromu. Podle 
předpovědi mělo pršet, ale počasí nám nakonec přálo a nezmokli jsme.  

V sobotu v devět hodin ráno dorazila na předdvoří parta dobrovolníků, kteří postavili 
stánky, po obědě se připravovaly stany na vystoupení a ozvučení a ve tři hodiny mohlo vše 
začít. Škola měla k dispozici jedenáct stánků, naši skauti si přivezli stánek svůj a městys ve svém 
stánku tradičně nabízel punč a čaj. Předdvoří se postupně naplnilo a ve všech stáncích měli 
napilno s prodejem vánočního zboží a pochutin. K poslechu nám hrály vánoční koledy a písně 
a čekali jsme na vystoupení našich dětí ze základní a mateřské školy. Po šestnácté jsme si mohli 
poslechnout několik písní v podání dětí a po jejich vystoupení byl slavnostně rozsvícen vánoční 
strom.  

Veliké poděkování patří všem, kteří se na akci podíleli a pomohli ji uskutečnit. Ať už se 
jedná o dobrovolníky, kteří pomáhali ráno stavět a večer rozebírat stánky nebo všem, kteří se 
starali o občerstvení. Musíme také poděkovat dětem, rodičům a učitelům, kteří vyráběli a 
prodávali své výrobky, prostě všem, kteří přiložili ruce k dílu a věnovali svůj volný čas této 
krásné akci. Jsme rádi, že se vše vydařilo a doufáme, že se příští rok při této příležitosti opět 
sejdeme a společně přivítáme adventní čas.       ÚM 

 

Prskavka v kostele sv. Martina 
Na třetí adventní neděli 11. prosince vystoupila v kostele sv. Martina se svým koncertem 

Prskavka. Jedná se o adventní seskupení, které má v rámci koncertu připravené velké množství 
skladeb, například od Spirituál kvintetu, Evy Farny, Janka Ledeckého, Celine Dion, písně 
z muzikálů, nebo jen skladby instrumentální. Posluchači si poslechli mnoho hudebních žánrů a 
v dnešní hektické době alespoň na chvilku zpomalili a užili si předvánoční atmosféru. 
Část výtěžku z dobrovolného vstupného je věnována farnosti jako poděkování za zapůjčení 
kostela. 
Děkujeme všem za účast a budeme se těšit na vystoupení Prskavky snad v příštím roce.     ÚM 
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ZE ŠKOLY A ŠKOLKY 
 

Mikuláš ve Vrchotových Janovicích 
 V pátek 2. prosince se prostorami mateřské školy ve Vrchotových Janovicích rozezněl zvuk 
kouzelného zvonečku, který ohlašoval příchod Mikuláše, anděla a čerta. Děti seděly ve svých třídách a 
napjatě čekaly, co je o nich psáno v Mikulášově knize hříchů. Ti, kteří měli v chování více nedostatků 
než druzí, se dočkali čertova nespokojeného blekotání. Vlídný anděl se ale vždy za děti přimluvil a ty 
slíbily, že se polepší.  Mikuláš se pak jen dobrotivě usmál pod vousy a přál si slyšet básničku, za níž byly 
děti odměněny balíčkem sladkostí.  

Závěr programu korunovalo skupinové vystoupení dětí na písničku Čertí šaráda, načež zazvonil 
zvonec a Mikuláš se svou družinou vyrazili vstříc dalším povinnostem.  Po jejich odchodu poletovaly 
vzduchem zlaté třpytky, které děti s nadšením sbíraly ze země s vědomím toho, že Mikuláš se za rok 
opět vrátí a prověří, zdali dodržely své sliby a v chování se polepšily.  

Děkujeme DV Jednota, který obdaroval děti z mateřské školy drobnou sladkostí. 
Kolektiv zaměstnanců mateřské školy přeje všem šťastné vánoční svátky a pevné zdraví 

v novém roce 2023.         Bc. Helena Plechatá 
 

Plavecký výcvik 2., 3. a 4. ročník 
V měsících září až listopad probíhalo 10 lekcí plaveckého výcviku. Žáci každé pondělí dojížděli 

autobusem do bazénu v Benešově. 
Máme moc šikovné žáky, protože všichni se v plavání během těch deseti týdnů zdokonalili a 

zlepšili. Z některých jsou už dobří, samostatní plavci. Vždy se na plavání těšili, a proto je mrzelo, když 
se kvůli nachlazení nemohli zúčastnit.  

V poslední lekci byly na rozloučenou uspořádány závody družstev, které si všichni pořádně užili. 
Na konci hodiny převzali od svých plaveckých učitelů "Mokré vysvědčení", kde dosáhli výsledku 
chobotničky, rybky nebo delfína.       Mgr. Jana Vlachová 
 

 

Netradiční Vánoce v muzeu 
V pátek 25. 11. jeli žáci 2. a 4. třídy vlakem do Městského muzea v Sedlčanech, kde po dvouleté 

odmlce probíhaly dny řemesel spojené s vánočním prodejem. U stánků byla spousta výrobků, dobrot 
a dekorací. Děti si měly co prohlížet, inspirovat se a z čeho vybírat. Snažily se koupit nějaký pěkný 
dáreček pro své blízké. Příjemně jsme se všichni naladili na nadcházející adventní čas.   

Mgr. H. Procházková, M. Klápová Knapková, Mgr. J. Vlachová 
 

 

Školní zájezd do vánočních Drážďan 
 Ve středu 30.listopadu v 7 hodin ráno jsme s žáky 2.stupně vyrazili na celodenní poznávací 
zájezd do Drážďan. Paní průvodkyně k nám nastoupila v Praze a čtyřhodinovou cestu nám oživovala 
výkladem zajímavostí z měst a krajů, kterými jsme projížděli.  
 Když jsme dorazili na místo, od parkoviště jsme se vydali do centra. Naším hlavním cílem byla 
prohlídka věhlasné galerie Zwinger. Cestou k ní jsem se prošli po Brühlově terase, která je zbudována 
na zbytcích středověkého opevnění a je z ní překrásný výhled na město a řeku Labe, proto je nazývána 
Balkonem Evropy. Také jsme nemohli opomenout zastavení u symbolu Drážďan-kostela Frauenkirche. 
Další významnou památkou bylo rozlehlé Divadelní náměstí se Semperovou operou, odkud jsem se 
přesunuli přímo do galerie. Žáci si prohlédli egyptské sbírky, antický sál se sochami a samozřejmě 
hlavní lákadlo galerie-obrazárnu starých mistrů, kde měli za úkol nalézt největší pýchu galerie, 
Sixtinskou madonu od Raffaela Santiho. 
 Následně nás čekala návštěva tradičního vánočního trhu Striezelmarkt, na kterém žáci dostali 
rozchod a mohli si prohlédnout malebné stánky. Lákadel bylo opravdu mnoho: od tradičních jídel a 
laskomin, přes dřevěné ozdoby a upomínkové drobnosti. 
Ve zbytku času jsme se z adventních trhů přesunuli do moderní nákupní galerie, kde se žáci již těšili na 
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oblíbený obchod Primark.  
 Po 16. hodině, kdy už byly adventní trhy překrásně osvětlené, jsme se vydali k autobusu. Paní 
průvodkyně zrekapitulovala náš výlet a vyzkoušela si tak, zdali jsme si něco zapamatovali. Cesta utekla 
rychle a všichni jsme domů dorazili příjemně unaveni a plni nových dojmů. 

Bc. B. Bláhová 
 

PF 2023 
 

Milí Janovičáci, 
bazárek pro školu, jenž byl inspirován akcemi v našem okolí (např. Fešárnou Sedlčany) a zároveň 
navazuje na tradiční bazárek městyse, je už měsíc za námi. Přinášíme Vám zprávu o naplnění jeho 
poslání. Celý učitelský sbor naší ZŠ v čele s paní ředitelkou se shodl na tom, že je potřeba doplnit 
atletické vybavení pro výuku tělesné výchovy a pořídit piano pro hudební výchovu. Věříme, že nové 
pomůcky děti potěší. 
Přejeme všem krásné Vánoce a těšíme se na viděnou v roce 2023 u další společenské akce. 

Holky z Janovic a okolí, @Coolturak.cz 
 

Myslivecké sdružení Vrchotovy Janovice 
Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a 
pevné zdraví přeje všem spoluobčanům Myslivecký spolek Vrchotovy Janovice. 
Ještě bych si vás při této příležitosti dovolil informovat, že v průběhu letošního roku došlo Mysliveckým 
spolkem k obnovení již neexistující studánky přímo na stezce ,,Po stopách Sidonie Nádherné‘‘. 
          Libor Zoul, předseda MS 

 

PF od Junáků 
Veselé Vánoce, klidné prožití vánočních svátků a štěstí, zdraví v novém roce 2023 přeje Junák – český 
skaut, středisko Votice a Vrchotovy Janovice. A rádi Vás pozveme: Přijďte si pro Betlémské světlo! 
             Lúca 

 

Spolek žen 
Vážení spoluobčané, děkujeme vám za hojnou účast na adventní tvorbě, sešlo se nás opravdu mnoho 
a některé výtvory vznikaly doslova na koleni. I přesto věříme, že se akce vydařila a těšíme se opět v 
dalším roce. Za spolek žen vám přejeme krásné Vánoce a klidný nový rok.  

Redakční rada spolku žen 
 

JAZYKOVKA VOTICE SLAVÍ 10 LET! 
JAZYKOVKA VOTICE v letošním roce vstoupila do svého 10. školního roku. Již od školního roku 

2015-2016 vedeme kroužky angličtiny také ve Vrchotových Janovicích, nejprve v mateřské škole, 
později i pro děti ze základní školy.  

Vždy jsme velice rádi jezdili učit děti do Vrchotových Janovic, a to nejen pro jejich nadání, ale 
také pro milou, vstřícnou a rodinnou atmosféru na mateřské i základní škole. Naše dobré vztahy s touto 
obcí dokumentuje i to, že řada starších dětí i dospělých navštěvuje naše jazykové kurzy ve Voticích a 
děti letní anglické příměstské tábory. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat nejen našim malým i velkým studentům, ale především 
zřizovateli základní a mateřské školy, obci Vrchotovy Janovice a v neposlední řadě bývalému panu 
řediteli Bohumíru Haškovi i vedoucí učitelce MŠ paní Heleně Plechaté za jejich vstřícnost a ochotu nám 
s organizací našich kroužků pomoci. 

V naší spolupráci pokračujeme i s p. ředitelkou Ivou Chwastkovou a těšíme se na další 
spokojené žáčky.  
Přejeme Vám všem klidné a radostné Vánoce a mnoho zdraví a štěstí v novém roce! 

Lenka Zapletalová, Jazykovka Votice 
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PLÁNOVANÉ AKCE 
 

Středa 04.01.2023, 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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