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VRCHOTOJANOVICKÝ 

                            měsíčník 
           9/2022 

 

SAMOSPRÁVA 
 

Ze zastupitelstva městyse 
21. zasedání zastupitelstva bylo svoláno na 12.09.2022 a mimo programu zasedání  

 schválilo zprávu o činnosti rady 

 souhlasilo s mezitímní účetní závěrkou městyse k 30.6.2022 

 souhlasilo s uzavřením kupní smlouvy na prodej části pozemku p.č. 512/5 o 
výměře 26 m2 a části pozemku p.č. 554/1 o výměře 3 m2, oba v k.ú. Rudoltice - 
jedná se o narovnání mapových podkladů a skutečnosti 

 projednalo zhodnocení uplynulého volebního období 

 souhlasilo s rozpočtovým opatřením č. 5 k rozpočtu městyse na rok 2022 
 
Z rady městyse 
Rada městyse mimo bodů doporučených zastupitelstvu 

 souhlasila s realizací zakázky dálkové zavírání vrat na předdvoří dle předložené 
cenové nabídky. Zadání zakázky bude realizováno v souladu se směrnicí č. 
1/2021 o zadávání zakázek malého rozsahu.  

 Souhlasila s podáním návrhu na souhlas s dělením pozemku a vyvěšením 
záměru prodeje části pozemku p.č. 512/5 v k.ú. Rudoltice 

 schválila a žádost Městskému úřadu ve Voticích o pořizování Změny č. 2 
územního plánu Vrchotovy Janovice  

 souhlasila s podáním žádosti Městu Benešov o spolupráci mezi ZŠ a MŠ 
Vrchotovy Janovice a Městskou policií Benešov při realizaci preventivních 
programů a dopravní výchovy 

 neměla námitek ke stavbě BN-Vrchotovy Janovice-kNN – č.p. 32; IV-12-
6032028, ale s připomínkami: ,které upozornily na inženýrské sítě ve vlastnictví 
městyse, na nutnost uvedení chodníku v linii stavby do původního stavu, na 
potřebu přiložení kabeláže pro nové veřejné osvětlení, nebo na to, že nebude 
možné pro stavbu omezit dopravu 

 souhlasila s umístěním stavby „technické zázemí ke Kněžskému rybníku“ na 
pozemcích městyse Vrchotovy Janovice p.č. 1366 a 1368/1 v částech, které 
budou geometricky odděleny, navazují na pozemek p.č. 1365 a budou 
předmětem smlouvy o směně pozemků mezi vlastníky, tj. mezi Městysem 
Vrchotovy Janovice a panem Viliamem Klesou 
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 stanovila od 1.9.2022 cenu za pronájem areálu letního kina na soukromou akci 
(svatba, oslava, atp.) ve výši 4.000,- Kč + DPH/den. Cena je konečná, vč. vody a 
energií. V ceně není obsažena ani příprava areálu, ani následný úklid. 

 schválila podání žádosti o navýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost 
vykonává Základní škola Vrchotovy Janovice z 50 žáků na 56 žáků v souladu se 
stanoviskem KHS 

 souhlasila v souladu se směrnicí č. 1/0221 o zadávání zakázek malého rozsahu, 
se zadáním zakázky na vysokotlaké čištění kanalizačního řadu v úseku fotbalové 
hřiště – zámek – ev. k parkovišti pod zámkem firmě Trasko BVT za cenu dle 
cenové nabídky 

 

JAKÉ BYLO KONČÍCÍ VOLEBNÍ OBDOBÍ? 
 

Rok 2022 již ze tří čtvrtin uplynul, poslední čtvrtina je před námi. S končící třetí 
čtvrtinou roku končí i čtyřleté volební období, které načalo na podzim v roce 2018, 
poslední čtvrtrok bude již ve znamení nového volebního období 2022 – 2026.  

Uplynulé čtyři roky byly pro Zastupitelstvo a Radu Městyse Vrchotovy Janovice 
roky plnými práce a starostí. Na posledním veřejném zasedání ZM 12. září jsme 
hodnotili plnění Programu na toto volební období a použiju-li slova pana 
místostarosty Ing. Bohuslava Vacka, bylo to období „za posledních dvacet let 
nejúspěšnější“.  

Velký podíl na tom má : 

 dokončená rekonstrukce budovy základní školy, s tím spojené opravy chodníků 
před školou, oplocení na západní straně pozemku včetně nových vrat, 

 stejně velké významem bylo dokončení školního hřiště s umělým povrchem,  

 neméně významné byly opravy a rekonstrukce místních komunikací ve Velké 
Lhotě, Mrvici, Šebáňovicích a Rudolticích.  

Dále to byly opravy účelových komunikací v chatové oblasti Libohošť, také prodej 
zasíťovaných stavebních pozemků městyse v oblasti Lihovar, byl vybudován sběrný 
dvůr v prostoru vlakové zastávky, zatím stále na pronajatém pozemku, když Správa 
železnic od původního záměru pozemek městysi prodat odstoupila a část pozemku 
využívá pro své potřeby. 

Čistička odpadních vod bylo posíleno o kalovou koncovku, povedla se rekonstrukce 
požární zbrojnice pro SDH a JSDHO Vrchotovy Janovice, v neposlední řadě je třeba 
připomenout opravu a přesun kapličky ze soukromé zahrady u čp. 65 na veřejné 
prostranství, tj. na původní stanoviště na křižovatce před domem čp. 62 v Janovicích, 
nebo oprava křížku na Karlově u čp. 36 nebo křížku na mostě pod úřadem městyse i 
s opravou zábradlí kolem něj. 

Nelze pominout důležitou oblast - provozování veřejného vodovodu a splaškové 
kanalizace s ČOV. Na vodojemu byla provedena výměna sorbentu pro odstraňování 
uranu z pitné vody, na sběrné studně byly vyměněny filtry v odradonovacím zařízení, 
na ČOV byly prováděny pravidelné regenerace membrán, k větším patřila oprava česlí. 

Mezi úspěchy lze jmenovat i rekonstrukci sociálních zařízení v areálu letního kina, 
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výměnu všech oken a vstupních dveří v domě čp. 105, rekonstrukci prostor Pošty 
Partner, umístění Z-Boxu v prostoru u domu čp. 105 (dříve zdravotní středisko). Ne 
nepodstatné bylo dokončení Změny č. 1 Územního plánu obce. 

 
Pro představu. Například jen rekonstrukce budovy školy se dá vyjádřit v řeči čísel 

47.000.000,- Kč. Podíl městyse na této akci je 19.300.00,- Kč. 
Ne všechny aktivity lze přepočítat na hodnotu peněz a jimi měřit, neboť je celá 

řada činností, které se takto vyjádřit nedají. Patří sem i pravidelné vydávání měsíčního 
zpravodaje městyse, podpora kulturního a společenského života (pokud to covidová 
opatření dovolila), akce pro děti a mládež, akce činných spolků v obci. Aktualizovány 
a novelizovány byly webové stránky městyse, pro informování kromě facebooku je 
využíván i systém SMSzpráv. 

Zanedbána nebyla ani oblast životního prostředí – péče o veřejná prostranství, 
péče o krajinu, vysazeny byly nové růžové akáty ve středu Janovic, nové břízy po levé 
straně silnice k nádraží (malá březová alej), v prostoru Šancí a bývalého třešňového 
sadu bylo vysázeno 38 nových ovocných stromků a 4 duby, pozornosti se těšila i lipová 
alej u lihovaru, také lípy či jiné vzrostlé stromy v samotných Janovicích nebo 
v jednotlivých částech v katastru obce, Stezka Sidonie Nádherné … 

Již druhé volební období vydáváme minikalendáře pro dané roky, kterými 
připomínáme zajímavá zákoutí nebo významnější dokončené akce. V letošním roce 
máme k propagaci velké téma – budovu základní školy. Také na webových stránkách 
městyse i školy se můžete pokochat novými fotografiemi a novými pohledy na školu 
a velmi se povedlo také krátké informační video. 

Tak takové bylo končící volební období a lze si jen přát, aby další volební období 
2022-2026 v alespoň podobném tempu pokračovalo. Marcela Čedíková, starostka 
 

ZE ŠKOLY A ŠKOLKY 
 

Plavba začíná … aneb prvňáčkové vyplouvají! 
 Dlouho očekávaný první školní den se rychle přiblížil a prvňáčkové se svými 
rodiči spěchali do školy.  
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 Před budovou školy prvňáčky a jejich rodiče nejprve slavnostně uvítala paní 
starostka Marcela Čedíková, následně k prvňáčkům srdečně promluvila paní ředitelka 
Mgr. Iva Chwastková a poté se žáčkové přivítali se svou třídní paní učitelkou Mgr. 
Kateřinou Dvořákovou. 
 Netradičně měli uvítání pro prvňáčky připravené i žáci deváté třídy. Ti se tímto 
prvním školním dnem stali patrony prvňáčků a budou jim nápomocni během jejich 
adaptačního období v novém prostředí školy. Pomohou jim také s přípravou pomůcek 
na vyučování, provedou je okolím školy a především – budou po celý školní rok pro 
prvňáčky,, velkými kamarády“.  
 A protože prvňáčkové byli po zápise do první třídy pasováni na námořníky, jejich 
patroni měli před školou připravené lano s kotvou, kterého se všichni žáci první a 
deváté třídy chytili a společně se přesunuli do prostor první třídy, aby zde zakotvili. 
 Prvňáčkové se nedočkavě posadili do svých lavic a poslechli si písničku Není 
nutno, kterou si pro ně nacvičili jejich patroni. Na oplátku malí námořníci předvedli 
patronům pohybovou básničku Sedmikráska, kterou se naučili během jarních 
adaptačních lekcí ve škole.  Za tímto skvělým dnem následovala už jen sladká 

tečka v podobě lahodného přípitku dětského šampaňského. 😊 
 Patroni se rozloučili s prvňáčky a slíbili jim, že následující den za nimi dorazí a 
ukážou jim okolí školy a více se spolu seznámí. 
 Na závěr si prvňáčkové prohlídli svou třídu, kde nechybí kormidlo, kapitánský 
můstek, maják, mapa za pokladem atd. a s úsměvem na rtech a spousty dojmů z jejich 
velkého prvního dne ve škole postupně odcházeli s rodiči domů.  
 Na malé námořníky čeká dlouhá plavba za novými znalostmi a vědomostmi. 
Někdy to bude plavba klidná, někdy se zřejmě budou pohybovat i na rozbouřeném 
moři, ale pevně věřím, že vždy si posádky poradí a podaří se jim získat indicie ze všech 
ostrovů, na které se během roku doufejme dostanou a na konci jejich plavby je poklad 
nemine. Držme jim všem palce, ať jsou na své plavbě školním rokem hlavně šťastni! 
Mgr. Kateřina Dvořáková, Třídní učitelka 1. třídy 
 

🍂🍂🍂 
 

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY VRCHOTOVY JANOVICE 
Ve středu 7. září jsme si medili 

Uběhlo již 140 let od založení místní včelařské organizace. K této příležitosti 
uspořádali včelaři z Vrchotových Janovic a Kosovy Hory ve spolupráci s panem 
Miroslavem Dvořákem rozsáhlou výstavu. Byli jsme srdečně pozváni. 
V zasedací místnosti MVJ nás přivítal vždy usměvavý a do včelařství zapálený pan 
Miroslav Dvořák. Program, který si pro děti připravil, byl naučný, zábavný, voňavý, 
plný praktických ukázek a možností si ledaco vyzkoušet, osahat, ovonět, dokonce i 
ochutnat. 

A co potěšilo děti nejvíc? Co rozjasnilo jejich plamínky v očích a dokázalo 
umocnit prožitek v dané chvíli?  Objemný balíček s upomínkovými předměty 
spojenými se včelařstvím, které určitě vyvolají hezké vzpomínky na vydařenou akci, a 
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po okraj plný méďa pravého včelího medu z našeho kraje. 

 
Touto cestou bychom chtěli za kolektiv učitelek a dětí MŠ poděkovat místnímu 

včelařskému spolku za pozvání a uspořádání vernisáže, doplněné o poutavé, 
informacemi nabité vyprávění. Dík vám patří i za posílení všech našich smyslů a 
podporu veselé nálady. S úsměvem jde všechno lépe a hravou formou se nejvíce 
naučíme. Včelařství zdar! 

Jiřina Pašková 
 

OHLÉDNUTÍ ZA SKAUTSKÝM TÁBOREM 
 

První táboření, nebo cesta do Pravěku 
…pokračování skautského dobrodružství… 
8 & 9/12 V pondělí po ránu jsme se od místních 
domorodců dozvěděli, že jejich přátelé jsou 
pravděpodobně na stopě mamutovi, kterého 
potřebujeme ulovit. Dostali jsme od nich dva náčrtky s 
místy, na nichž by se mamut mohl nacházet. Rozdělili 
jsme se tedy na skupinu menších a větších, sbalili si 
veškerou výbavu nezbytnou na putování a vydali se na 
cestu. Pouť to byla dlouhá, nikdo však nezůstával 
pozadu. Aby nám cesta rychleji utíkala, zpívali jsme, 
poznávali okolí nebo hráli různé hry. V cíli jsme si 
připravili věci na spaní, uvařili večeři a chystali se na lov. 
Jaké bylo naše zklamání, když nás druhý den ráno 
navštívili místní lovci a oznámili nám, že ztratili 
mamutovu stopu. Zklamaní jsme se proto vrátili do tábořiště. O to větší bylo naše 
překvapení, když za námi při večerních hrách přiběhl domorodec Kámen, ať za ním 
rychle běžíme, protože u jejich vesnice je mamut. A skutečně, mamuta jsme uviděli, 
ale neměli jsme žádné zbraně, a tak jsme se nemohli přibližovat. Uprostřed louky však 
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mamut vykonal svou potřebu, a navíc v jejím výsledku byl náš modul do stroje času a 
my se tak mohli vrátit z pravěku do současnosti.  
10/12 Po poledni nás navštívila ředitelka muzea s velkou omluvou za to, že nám 
minulý týden z muzejních sbírek dala špatný uhlík a poslala nás tak do pravěku. 
Tentokrát nám přinesla pozvánku na zítřejší vernisáž, ale také správný uhlík. My jsme 
tak opět aktivovali náš stroj času a tentokrát se úspěšně přenesli do roku 1912 na 
první český skautský tábor. Tamní skauti nás ihned zapojili do prací, kterým se zrovna 
věnovali. Když bylo vše hotovo, za odměnu nás vzali zahrát si jejich hry. Nakonec nás 
pozvali ke svému slavnostnímu večernímu ohni, kde jsme se setkali s několika 
slavnými osobnostmi českého skautingu, od kterých jsme se dozvěděli mnoho různých 
zajímavostí. 
11 & 12/12 S veškerými informacemi, které se nám podařilo nashromáždit, už nestálo 
nic v cestě tomu, aby se v muzeu mohla uskutečnit připravovaná výstava. Vernisáž 
zahájila ředitelka svým úvodním slovem, po němž následovala samotná prohlídka 
exponátů. Pozván byl i egyptolog lord Castlepool, který však nemohl dorazit pro 
nepřízeň počasí, a navštívil nás tak až v pátek. 
V pátek odpoledne lord Castlepool skutečně dorazil. Chystal se odprezentovat nám 
egyptskou sekci muzea. Svou řeč plánoval zahájit u toho vůbec nejcennějšího, tedy 
náhrdelníku královny Anipe, jejž jsme získali v minulém roce. Nejprve si jej chtěl 
nasadit na krk, jenže když tak učinil, začaly se dít hrozivé věci. Castlepool nejprve 
strnul, následně sebou začal s výkřiky zmítat. Z ničeho nic se pak zjevily čtyři mumie, 
které Castlepoola zahaleného kouřem odvlekly. Nic však nebylo ponecháno náhodě a 
Castlepool předtím přítomné ředitelce předal jakýsi svitek. Ten obsahoval popis 
rituálu, který by mohl zlomit kletbu náhrdelníku. My jsme tak museli vyluštit několik 
šifer, překonat rozličné nástrahy a získat z různých míst čtyři živly. Netrvalo příliš 
dlouho a měli jsme vše potřebné shromážděno. Pak už nezbývalo nic než opatrně se 
vydat osvobodit lorda Castlepoola. Hned co jsme jej uviděli, začali jsme tvořit kruh, 
který symbolizuje jednotu a sílu. Ukázalo se, že se něco začíná dít a mumie se od 
zmítajícího se Castlepoola začaly vzdalovat. Samo o sobě to však nestačilo, a proto 
jsme podle popisu na svitku v rituálu užili čtyři živly. Na Castlepoola jsme vypustili 
jeskynní vzduch přinesený v balóncích, obklopili jej kameny symbolizujícími zemi, 
obešli jej s pochodněmi s posvátným ohněm a nakonec polili vzácnou vodou. Nato se 
Castlepool skácel k zemi, strhl náhrdelník z krku a omdlel. Podařilo se nám jej vzkřísit, 
ale byl otřesen a museli jsme mu tak dát čas na zotavení. 
Celé úspěšné dobrodružství jsme společně zakončili u slavnostního závěrečného 
ohně, kde nás navštívil i Castlepool, který spálil náhrdelník, aby již na světě nemohl 
působit další zlo. Všichni jsme si společné dobrodružství moc užili a moc se těšíme na 
to, co nás čeká příště! 

Lucka Marešová, Vedoucí  skautského tábor Votice a Vrchotovy Janovice 
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PLÁNOVANÉ AKCE 
 
 

Rybářské závody 24 hodin 
Na rybníku „Koupaliště proběhnou ze soboty 1.10.2022 na naděli 2.10.2022 rybářské 
závody 24 hodin (závod je již obsazen). Závod startuje v sobotu v 10 hodin a vyhlášení 
vítězů proběhne v neděli v 10.30. Občerstvení zajištěno po celou dobu závodu. Všichni 
jsou zváni na posezení u rybníka! 
 

🍂🍂🍂 
 

Středa 05.10.2022, 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. 
 

🍂🍂🍂 
 

 

PE-XE-SO 2022 
Drazí rodiče, milé děti, opět pro vás letos uspořádáme 

soutěž v hraní pexesa. Tentokrát se sejdeme v pátek 7. října v 
16:00 v zasedací místnosti ÚM. Děti (5-12let) mohou přijít bez 
předchozího přihlášení. Rodiče jsou na této akci vítáni. Startovné 
opět symbolických 20 Kč za dítě. Těšíme se na vás! 

          RR spolku žen 
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ZVEME VÁS VŠECHNY 

MALÝ, VELKÝ, TLUSTÝ, TENKÝ, STARÝ, MLADÝ 

 

 

22. 10. 2022 
OD 14:30HOD 

VRCHOTOVY JANOVICE 

NA KOPEC VĚTRÁK 

PŘIJĎTE S NÁMI SPOLEČNĚ 

PUSTIT DRAKA DO VÝŠIN OBLOHY. 

ZASOUTĚŽIT SI. OPÉCT SI BUŘTA,  

DÁT SI ČAJ, KÁVU, ZÁKUSEK ČI NĚCO JINÉHO NA CHUŤ 

A POKLÁBOSIT 
 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME  

JUNÁK VRCHOTOVY JANOVICE 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČÚ VRCHOTOVY JANOVICE 
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