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VRCHOTOJANOVICKÝ 

                            měsíčník 
           10/2022 

 

SAMOSPRÁVA 
 

Výsledky ustavujícího zasedání zastupitelstva 
 

Dne 20.10.2022 proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva městyse Vrchotovy Janovice. 
Mírně obměněné složení zastupitelstvo zvolilo 
 

 jako starostku městyse paní Marcelu Čedíkovou 
 jako místostarostu  pana Stanislava Suchana 
 jako členy rady  pana Pavla Jirouška 
      pana Martina Kadlece 
      pana Radka Mrázka 
 

Předsedkyní finančního výboru byla zvolena paní Jana Mikolášková a členy pan Jan 
Kliment a pan Jiří Vacek. 
 

Předsedou kontrolního výboru byl zvolen pan Roman Rohlík a členy pan Zdeněk Šmuch 
a pan František Toužimský. 
 

2. zasedání zastupitelstva se uskuteční v pondělí 12.12.2022 od 18.00 hodin. 
 

Z ÚŘADU MĚSTYSE 
 

Odečty vodoměrů 
Od 27.10 do 10.11 probíhají pravidelné odečty vodoměrů. Kontrolu číselného stavu, čísla 
vodoměru a neporušenosti plomby všech míst provede pan Miroslav Hruška, 
tel. 724 947 660. Není třeba hlásit stavy, ale je nutné zajistit přístup k vodoměrům.  
 

🍂🍂🍂 
 

 

Informace k poskytování finančních dotací z rozpočtu městyse  
Městys Vrchotovy Janovice poskytuje každým rokem finanční dotace ze svého rozpočtu 
neziskovým organizacím na celoroční činnost i na akce. Pro účel jednotného postupu při 
podávání žádostí o tyto dotace jsou schválena „Pravidla poskytování finančních dotací 
z rozpočtu městyse Vrchotovy Janovice“. Tato pravidla jsou k dispozici na stánkách Městyse: 
https://www.vrchotovyjanovice.eu/pravidla-pro-poskyt-dotaci. Přílohou těchto pravidel je 
formulář „Žádost o dotaci z rozpočtu městyse“ a organizace, které budou žádat o poskytnutí 
dotace, by měly použít k podání žádosti tento formulář. Tento formulář je možné vyzvednout 
také na podatelně úřadu městyse.  

Pro případné zařazení finančních prostředků do návrhu rozpočtu na rok 2023 je potřeba 

https://www.vrchotovyjanovice.eu/pravidla-pro-poskyt-dotaci
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podat žádost o dotaci do 4. listopadu 2022 na podatelnu úřadu městyse Vrchotovy Janovice. 
Žádosti o dotace podané později nebudou již do návrhu rozpočtu na rok 2022 zapracovány.  
Organizacím a spolkům, které získaly dotaci v roce 2022, připomínáme jejich povinnost 
předložit finanční vypořádání dotace nejpozději do 16. prosince 2022.   ÚM 

🍂🍂🍂 
 

Varování 
V posledních týdnech se stále častěji doslýcháme o různých podvodnících, kteří se pod 
nejrůznějšími záminkami snaží dostat k lidem do domů. Dávejte si pozor, s kým se bavíte 
a nepouštějte k sobě domů nikoho cizího. Varujte své blízké a sousedy, kteří jsou možná 
příliš důvěřiví.  
Pokud zaznamenáte takový pokus o vynucování si přístupu, nebo dokonce nabízení zboží či 
služeb, volejte policii, nebo dejte alespoň vědět na Úřad. Znovu připomínáme, že podomní 
prodej je ve Vrchotových Janovicích zakázán. Nikdo bez předchozího pozvání by vás neměl 
obtěžovat.            ÚM 
 

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ 
 

Příspěvek na bydlení pomáhá zvládnout aktuální rostoucí náklady na  bydlení. 
Nárok na něj máte, pokud jsou vaše náklady na bydlení (nájem, elektřina, plyn, služby, 
vodné apod.) vyšší než 30 % vašich čistých příjmů. Tyto čisté příjmy zároveň nesmí 
přesáhnout částku normativních nákladů na bydlení (tzv. normativy). Ty stanovují 
přiměřenou částku všech nákladů na bydlení, tedy průměrné výdaje podle počtu členů 
domácnosti a velikosti obce. 
Náklady na bydlení a příjmy rodiny se prokazují  jednou za půl roku. O tento příspěvek 
můžete zažádat až 3 měsíce zpětně. Jeho průměrná výše je nyní 4 100 Kč měsíčně. 
Do nákladů na bydlení se nezapočítává jenom nájem, ale třeba i energie 
a služby spojené s bydlením. 
Příspěvek ale mohou získat nejen lidé, kteří bydlí ve  vlastním nebo pronajatém bytě či 
domě, ale i ti, kteří trvale žijí na své chatě či chalupě, případně bydlí v bytě či domě 
na za základě věcného břemene. V dané nemovitosti nemusíte mít trvalý pobyt. 
Pro více informací se neváhejte obrátit na infolinku 950 194 444, která je vám k dispozici 
každý všední den od 8:00 do 20:00. 
Jak o příspěvek požádat? 

 On-line na https://www.destnikprotidrahote.cz/bydleni/prispevek-na-bydleni/ 

 Osobně vám s žádostí o příspěvek pomohou na nejbližší pobočce Úřadu práce 
ve Voticích, Komenského nám. 230 
Úřední hodiny jsou v pondělí a středu od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 a v 
úterý od 8.00 do 11.00. Telefonní kontakt na pobočku ÚP Votice je 950 101 221. Na 
schůzku je možné se předem objednat. 

 

ZE ŠKOLY A ŠKOLKY 
 

Září v 1. třídě 
První školní měsíc nám rychle utekl. Prvňáčkové prošli nejdůležitějším obdobím adaptace, 
kterou všichni velmi dobře zvládli. Občas se objevily slzičky nebo stýskání po rodičích, ale s 
tím se počítá a každý další týden je lepší a lepší. 
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Během měsíce září jsme toho stihli opravdu hodně. Všichni prvňáčkové se stali námořníky 
a vypluli na širé moře za poznáním. Dokonce dvě posádky se už dostaly podle staré mapy na 
první ostrov. Ještě čekáme na třetí posádku, až dorazí k břehům tajemného ostrova, 
a budeme doufat, že nám dorazí vzkaz, co nás na naší plavbě čeká dál. 
Každý prvňáček si vybral svého patrona, který ho bude provázet školním rokem a bude mu 
oporou při jeho ,,plavbě” první třídou. Tímto bych ráda poděkovala všem patronům - žákům 
deváté třídy- za to, jak se zhostili své nové role. Z prvňáčků a deváťáků se během měsíce stali 
opravdoví přátelé a vzájemně se navštěvují i ve svém volném čase. Díky moc, deváťáci. Vážím 
si toho. 
Též chválím prvňáčky, protože za pouhý měsíc se naučili dostatečný počet nových písmenek, 
aby dokázali napsat kratičké přání pro své patrony. S radostí přáníčka patronům osobně 
předávali a byli na sebe náležitě pyšní. 
S patrony jsme si užili hezkou procházku na školní hřiště, kde měli žáci možnost se navzájem 
lépe poznat. Též jsme se společně vydali sbírat odpadky v rámci projektu Uklízíme Česko. 
Prvňáčci se zúčastnili velmi pěkné besedy o včelách, odkud si každý odnesl sladký med a další 
dárečky. 
Během výuky ve škole jsme měli též pestrý program. Prvňáčky velmi baví aktivity 
na interaktivní tabuli či aktivizační hry. Například taková dopravní výchova se nám hravou 
formou prolnula do všech předmětů. V prvouce jsme se seznámili s důležitými dopravními 
značkami. V matematice jsme značky třídili podle geometrických tvarů a v českém jazyce 
jsme na obrysech značek trénovali uvolňovací cviky a hledali v jejich názvech písmenka, která 
již umíme. Na interaktivní tabuli jsme si zahráli pexeso na dopravní značky a pustili jsme si 
písničku Vlk a semafor. 
Učení nás baví! Plujeme dál …          Za první třídu - kapitán Katka Dvořáková 
 

🍂🍂🍂 
 

Pasování žáků 2. tříd na čtenáře 
Ve středu 5.10. pořádala knihovna Votice pasování žáků 2. tříd na čtenáře. Probíhalo 
v obřadní síni Městského úřadu Votice.  
Krásné dámy v historických šatech přivítaly děti v obřadní síni a usadily je do pohodlných 
křesel. Opravdový rytíř s mečem si poslechl každého druháčka, který přečetl malý kousek 
příběhu, aby všem předvedl, že opravdu umí číst. Potom si došel k rytíři a ten ho mečem 
pasoval do řad čtenářů.  
Na památku všichni dostali pamětní listinu a knížku. Pro děti to byl krásný slavnostní zážitek.  

Mgr. J. Vlachová 

🍂🍂🍂 
 

Výstava včelařství 
Žáci 1. – 6. ročníku ZŠ Vrchotovy Janovice navštívili ve dnech 5.9 . a 6.9. 2022 výstavu 
včelařství, která byla uspořádána ke 140. výročí  založení spolku včelařů ve Vrchotových 
Janovicích. Celou výstavou děti prováděl učitel včelařství Miroslav Dvořák ze Semtínka 
u Olbramovic. Přednáška byla velice zajímavá a přínosná. Děti se dozvěděly spoustu 
zajímavostí nejen o včelách a jejich životě , ale také o včelaření, činnosti, při které mohou 
získat med a další produkty. Děti si z výstavy odnesly nejen spoustu nových znalostí, ale také 
med, sladkosti a dárečky, které pro ně připravili členové spolku včelařů ve Vrchotových 
Janovicích. Chtěla bych poděkovat všem členům včelařského  spolku Vrchotovy Janovice , 
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kteří  výstavu připravovali i p. Miroslavu Dvořákovi, který s uspořádáním výstavy pomáhal a 
celou výstavou děti provázel.                 Mgr. Zdeňka Holá 
 

UPOZORNĚNÍ 
 

ČEZ DISTRIBUCE - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme 
upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení 
distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje 
ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících 
bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“). 
ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V 
OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE 
UVEDENÉHO ROZSAHU 
Nebude-li zásah proveden do 15. 
listopadu tohoto roku a bude-li 
ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je 
pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené 
pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány 
a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad 
na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném 
pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle 
obdržených pokynů. 
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v PNE 33 0000–6. K vodičům 
se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin při ořezu. Zásah 
nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají 
vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotyk s vedením. 
V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční 
soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860. 
Více informací včetně videonávodu k bezpečnému provedení ořezu stromoví najdete 
na našich internetových stránkách www.cezdistribuce.cz/orezy. 
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů 
a jiných porostů od nadzemního vedení: 

 u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V): 
o 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení 

u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob 
o 1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů 

a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob 
Doporučená minimální bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn 
při provádění zásahu je 1 m. 

 u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma: 
o vedení bez izolace 7 m 
o izolované vedení 2 m 

Doporučená minimální bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn 
při provádění zásahu je 2 m. 
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 u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného 
pásma: 

o vedení bez izolace 12 m 
Doporučená minimální bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn 
při provádění zásahu je 3 m. 

UPOZORNĚNÍ: V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty 
nad výšku 3 m. Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým regulačním úřadem 
uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být 
uplatněny náklady související s likvidací vzniklé škody. V zákonem vymezených případech 
musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací 
povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. 
Děkujeme za spolupráci.             ČEZ Distribuce 

 

OHLÉDNUTÍ  
 

Po dlouhé době jsme si opět zahráli  
Turnaj v hraní pexesa proběhl tentokrát netradičně v pátek odpoledne 7.10.2022. I přes 
úskalí pátečního odpoledne nebyly místní děti vůbec unavené a dorazily v hojném počtu 
21 závodníků. Zápis byl určen pro děti od 5 do 12 let, nicméně věk není v hráčských 
schopnostech vůbec rozhodující. Své starší sourozence doprovodily i děti mladšího věku. 
Jelikož jejich odhodlání zúčastnit se bylo velké, rozhodly jsme se vytvořit i skupinu do pěti 
let. Nejmladšímu účastníkovi bylo 3,5 roku a ve své kategorii byl suverénním vítězem. Jsme 
rády, že hra děti stále baví a přidávají se k nám nové tváře. Tímto děkujeme všem 
zúčastněným hráčům i jejich doprovodu a doufáme, že i pro ně to byl příjemně strávený 
podvečer, tak jako pro nás. Vážíme si pomoci rodičů, kteří se zapojili jak v kuchyňce, tak 
s přípravou cen a diplomů.                Redakční rada spolku žen 

 

CO SE DĚJE U JUNÁKŮ 
 

Jedna vzpomínková Mudr. Jiří Čermák - 100let JIR 
Děkuji všem, co si přišli zavzpomínat na zakladatele janovického Junáka – český skaut. Dnešní 
název, dříve Junák – svaz skautů a skautek. Děkuji ženám, které pomohly s přípravou 
a upekly občerstvení. 
Odpoledne se moc povedlo. Bylo krásné podzimní počasí, sešlo se nás celkem dost 
a v širokém věkovém rozpětí. Nejmladší účastník měl necelé 2 roky a nejstarší cca 83let. 
Zapálili jsme slavnostní oheň, zazpívali písničky a děti si zahráli retro hry. U kafíčka, čaje či 
šťávy s koláčkem nebo buchtičkou jsme si vyprávěli příhody a vzpomínali na čas, kdy junáka 
a Myslivecko-ochranářský kroužek v Janovicích vedl bratr Mudr. Jiří Čermák. 

Za junák VJ a Vo Lúca 

🍂🍂🍂 
 

UFOBALL 1.10. 
Jako každý rok se Skauti sešli na turnajI v ufoballe (hra s frisbee neboli lítající talíř). Letos se 
konal ve Zbořeném Kostelci u Týnce nad Sázavou. Počasí si s námi ten víkend trochu hrálo. 
NejdřívE nás rozehřálo sluníčko a pak nás polil déšť. Ale ani déšť nás nezastavil, dohráli jsme 
to a i tak jsme si to užili. Domů jsme přijeli, unavení, zmáčení, špinaví, ale plní zážitků z výletu 
a hry. Za naše středisko soutěžily 3 družiny. Naše umístění  – v kategorii skauti a skautky (6.-
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9.třída): 4 místo pro Vrch. Janovice a 7.místo pro Votice v kategorii starší skauti a skautky, 
a v kategorii světlušky a vlčata (1. -5.třída): na 8.místě pro Vrch. Janovice.  

Za junák VJ a Vo Lúca 
 

 
 

PLÁNOVANÉ AKCE 
 

 

Středa 03.11.2022, 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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