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VRCHOTOJANOVICKÝ 

                            měsíčník 
           7-8/2022 

 

SAMOSPRÁVA 
 

Ze zastupitelstva městyse 
20. zasedání zastupitelstva bylo svoláno na 15.8. 2022 a mimo programu zasedání  

 schválilo aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 – 2024 

 schválilo rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu městyse na rok 2022. 

 souhlasilo s uzavřením smlouvy o zřízení VB – služebnosti č. IE – 12 -6010176/1 
Libohošť 

 souhlasilo s uzavřením smlouvy o zřízení VB na pozemku p.č. 951/3 v k.ú. Šebáňovice 

 v souladu s ust. § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu rozhodlo, které návrhy na pořízení změny územního plánu budou 
projednávány, stanovilo, že určeným zastupitelem pro pořízení Změny č. 2 územního 
plánu Vrchotovy Janovice bude paní Marcela Čedíková, starostka městyse a uložilo 
starostce městyse Vrchotovy Janovice informovat úřad územního plánování ORP 
Votice a jednotlivé navrhovatele o výsledku jednání zastupitelstva 

 

Z rady městyse 
Rada městyse mimo bodů doporučených zastupitelstvu 

 souhlasila s realizací opravy zábradlí u křížku za cenu cca 50 tis. Kč 

 nesouhlasila s vynětím pozemku p.č. 1881/12 v k.ú. Vrchotovy Janovice ze 
zemědělského půdního fondu 

 neměla námitek k záměru změny sjezdu ze silnice na pozemek k č.p. 131 

 souhlasila, aby Honební společenství Vrchotovy Janovice uvádělo jako sídlo spolku 
adresu Vrchotovy Janovice 2 

 souhlasila s ukončením nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 1227 

 souhlasila s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohody o umístění stavby č. IZ-12-60019/66/VB1 Lovčice VN4254, Vrchotovy 
Janovice – VN – 1618/5, 1397/3, 1560/35, 1581/2, 1593/1 v k.ú. Vrchotovy Janovice 

 souhlasila se změnou smlouvy o poskytnutí dotace Českému svazu včelařů z.s. ve výši 
8.000,- Kč 

 souhlasila s provedením opravy MK Sledovice – Nová Hospoda  

 souhlasila s podáním žádosti o souhlas s dělením pozemků a se zveřejněním záměru 
prodeje části pozemku p.č. 512/5 o výměře 26 m2 a části pozemku p.č. 554/1 o 
výměře 3 m2 v k.ú. Rudoltice. 

 souhlasila s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu p.o. ZŠ a MŠ 
Vrchotovy Janovice na nákup salátového baru do školní jídelny 

 nesouhlasila s odprodejem části pozemku p.č. 1298/13 v k.ú. Vrchotovy Janovice 



 
2 

Z ÚŘADU MĚSTYSE 
 

Pošta Partner Vrchotovy Janovice 
Rekonstrukce prostor pošty je zdárně za námi a od 15.8.2022 je pošta v provozu v tradičních 
otevíracích hodinách 
Pondělí 8.00 - 11.00 14.00 - 17.00  Čtvrtek 8.00 – 11.00 14.00 – 16.00 
Úterý  7.00 – 11.00    Pátek  8.00 – 11.00 
Středa  8.00 – 11.00 13.00 – 17.00 
Telefonické spojení na pobočku zůstává 317 835 180. 
 

``` 
 

Volby 
Ve dnech 23. a 24. září 2022 se konají volby do obecních zastupitelstev. Ve Vrchotových 
Janovicích je zřízena volební místnost v zasedací místnosti Úřadu městyse Vrchotovy 
Janovice, na adrese Vrchotovy Janovice č.p. 2. 
Volební místnost bude otevřena v pátek 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 a v sobotu 24. září 
2022 od 8.00 do 14.00. 
Ve Vrchotových Janovicích byla pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23.9. 
a 24.9.2022 podána a zaregistrována jedna kandidátní listina a to Pro občany s občany. 
Seznam kandidátů a plán na volební období v příloze. 
Pro volby do zastupitelstev obcí nejsou vydávány voličské průkazy. Každý volič může volit 
výhradně ve volebním okrsku, kam náleží podle místa trvalého pobytu. 
 

``` 
 

Revize komínů 
Na pátek 09.09.2022 je možné objednat si 
odbornou revizi komínů a kouřovodů 
nemovitostí ve Vrchotových Janovicích a 
osadách. Zájemci se musí předem přihlásit 
v kanceláři Úřadu městyse 
na tel. č. 317 835 136 a to do 06.09.2022. 
Konkrétní čas prohlídky bude sdělen až po 
uzavření soupisu zájemců. 
Prohlídky bez zápisu do seznamu 

plánovaných kontrol nebudou umožněny. 
 

 

``` 
 

Konec telemarketingu 
Se začátkem prázdnin vstoupila v platnost novela zákona, která mění podmínky 
telemarketingu. Od prvního července mohou operátoři s nabídkami telefonicky oslovovat 
pouze ty lidi, kteří předem výslovně udělí souhlas. 
Obchodníci, dodavatelé či lékaři mohou nadále oslovovat své klienty či pacienty. 
Za zakázaná jsou od 1. července považována 

 volání na čísla z veřejného seznamu, pokud daný účastník nedal předem souhlas 
s možností marketingových volání, 
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 volání na náhodně vygenerovaná čísla, protože zákon za vytvoření účastnického 
seznamu považuje i náhodné vygenerování telefonních čísel, 

 volání na čísla ze seznamu telefonních čísel bez jiných identifikačních údajů nebo ze 
seznamu, ve kterém se uvádí telefonní čísla či osobní nebo identifikační údaje 
účastníků, kteří neuvedli, že si přejí být kontaktováni za účelem marketingu. 

Dohled nad dodržováním zákona provádí Český telekomunikační úřad a za nevyžádané 
telefonáty po 1. červenci hrozí volajícím sankce až do výše padesáti milionů korun. 
Výjimkou je ovšem výzkum veřejného mínění. Osoba provádějící výzkum veřejného mínění 
může i po novele zákona volat na náhodně vygenerované číslo. Takové volání zákon 
nezakazuje. 
 

ZE ŠKOLY A ŠKOLKY 
 

Vážení občané a přátelé školy, 
dovolte mi, abych se Vám krátce představila. 
Jmenuji se Iva Chwastková. Do funkce ředitelky Mateřské a Základní školy ve Vrchotových 
Janovicích jsem byla jmenována k 1. 7. 2022. Vaši školu už aktivně poznávám od dubna 
letošního roku.   
Moje dosavadní pracovní cesta se neustále točila okolo vzdělávání. Pracovala jsem na dvou 
základních školách jako učitelka pro 1. stupeň, a také se věnovala vzdělávání dospělých ve 
Vzdělávacím zařízení Generálního finančního ředitelství. Všechny mé dosavadní zkušenosti 
mě přivedly k poznání, že se chci i nadále věnovat dětem a pokusit se o řízení kolektivu lidí, 
kterému chci být dobrým partnerem, nadřízeným a přítelem. 
Z obou základních škol jsem si přinesla bohaté zkušenosti. Tyto školy se značně lišily 
především velikostí, počtem žáků a zaměstnanců. To mi dalo široký rozměr zkušeností, které 
chci ve své nové funkci využít. 
Mojí prioritou bude zabezpečení kvalitního a otevřeného prostředí pro všechny kolegy, děti a 
jejich rodiče. Mám ráda řád a spravedlnost. 
Jsem zodpovědná za celý chod školy a uvědomuji si, že to nebude lehké. Vynasnažím se, aby 
moje nápady byly zrealizovány a měly „jiskru“. Aby jejich efekt byl značný a těžili jsme z něj. 
Chci být dobrým lídrem školy.  
Budu podporovat kolegy, aby je práce naplňovala a bavila. Jedině tak budu mít ve škole 
spokojené i děti. 
Budu podporovat děti v jejich vzdělávání. Jedině tak budou jako deváťáci z naší školy 
odcházet s úsměvem a v budoucnu nás navštěvovat. 
Budu podporovat otevřenost mezi školou a rodiči. Jedině tak všichni společně docílíme toho, 
aby se dětem dostalo kvalitního vzdělání, které jim usnadní další jejich životní cestu. 
Na závěr mi dovolte Vás požádat, abyste přistupovali ke škole jako k partnerovi. Otevřeně 
mluvili o problémech, ale také o radostech. Jedině tak se bude dařit mně a mým kolegům. 
Děkuji bývalému panu řediteli za uvedení do funkce a pomoc v nelehkých začátcích.  
 
Přeji Vám krásný zbytek prázdnin. V novém školním roce přeji Vám a Vašim dětem úsměv na 
tváři, pohodu a radost z každého dne. 
Mým novým kolegům přeji šťastný vstup do nového školního roku a usměvavou ředitelku. 

Mgr. Iva Chwastková 
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Nocování ve školce 
„Bílá paní, bílá paní!“, vykřikovaly užasle děti v zámeckém parku ve Vrchotových Janovicích. 
I to bylo součástí programu, který si na pátek 
24. června připravila zdejší mateřská škola 
pro své předškoláky v rámci akce Nocování 
ve školce. Předškoláci si odnesli řadu 
nezapomenutelných zážitků. Nejdříve si 
rozbalili karimatky a následně si smlsli na 
zmrzlině, na kterou je pozval pan Jiří Mrázek. 
Zatímco za okny padal déšť, děti se věnovaly 
výzdobě triček hmyzími motivy.  
Když bylo počasí vlídnější, vydaly se do 
zámeckého parku, kde na ně čekalo hned 
několik překvapení. Svatojánská noc bývá 
spjata s kouzly a magií, a ani tentokrát tomu 

nebylo jinak. Ze stínu mohutné lípy tak 
mohla dětem vyjít naproti Sidonie Nádherná 
v doprovodu básníka E. M. Rilkeho. 
Zámecká paní děti vlídně přijala a požádala 
je o pomoc se sázením bylinek, jež si posléze 
mohly odnést domů. Pomocnou ruku 
podaly děti i básníku Rilkemu, který až díky 
nim našel rýmy pro své verše. 
 
Zlatým hřebem večera však bylo setkání 
s bílou paní, která se k údivu dětí objevila 
v blízkosti zámku a ladným krokem 
sestoupila k potůčku, na jehož břehu stáli 

předškoláci a sledovali němou bytost s vysokým bílým čepcem. Pozorovali bedlivě každý její 
pohyb a během zpáteční cesty se mnohokráte otočili, aby ji alespoň koutkem oka mohli 
znovu zahlédnout. Magickou atmosféru 
místa doplňovaly i světélkující roje 
svatojánských mušek.  
Po návratu do mateřské školy se děti pustily 
do hodování a plny krásných zážitků se 
odebraly ke spánku. Nadšení z čarokrásné 
noci nevyprchalo ani po probuzení, kdy si své 
ratolesti přišli vyzvednout rodiče, kteří byli ze 
všech stran zasypáni nadšeným vyprávěním.  
Poděkování patří rodičům, kteří zajistili 
bohaté občerstvení, a lidem, kteří v akci 
účinkovali. Jmenovitě Zdeňce Blažejovské, 
Adéle Plechaté a Martinu Plechatému.  
Všem rodičům přejeme krásné a pohodové babí léto 

Bc. Helena Plechatá za kolektiv MŠ Vrchotovy Janovice  
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Policie ČR – „Pomáhat a chránit“ – všichni známe 
 Její příslušníci navštívili děti z naší MŠ v úterý 20. června v rámci prevence předcházení 
nežádoucích jevů a na místním nádvoří jim předvedli ukázky práce a techniky, výstroj 
policistů. Dětem vysvětlili pravidla silničního provozu, důvody, proč nosit helmu při jízdě na 
kole, autosedačky a pásy při jízdě v autě. Děti odpovídaly na zadané otázky. 
 Dětem se asi nejvíce líbilo zjišťování otisků, kdy si lupou prohlížely své dlaně, ukázka 
zbraně a především skládací kužel a interiér vozu. Nádvořím se neustále rozléhalo houkání 
"majáků", jak je děti zkoušely. Také si vyzkoušely těžkou neprůstřelnou vestu.  
 Dopoledne uteklo jako voda, my děkujeme všem zúčastněným, kteří nám věnovali 
téměř celé dopoledne a budeme se těšit na další setkání. 

Jana Muchová za kolektiv MŠ Vrchotovy Janovice  
 

OHLÉDNUTÍ ZA SKAUTSKÝM TÁBOREM 
 

První táboření, nebo cesta do Pravěku 
Aneb letos jsme tábor pojali trochu jinak a vrátili se ke kořenům skautingu. Moje heslo znělo 
„nejdřív práce potom zábava“. A tak se den dělil do dvou částí. Dopolední „slasti a strasti 
života skautského“ a odpolední zábavný program. Dopoledne měla každá z pěti družinek 
nějakou činnost (vaření, příprava dřeva, rukodělky, vázáné stavby a příprava na ně a poslední 
byl jeden týden příprava ohniště - kde, kdy a jak se u něj chovat a druhý týden přenos 
zraněného). Dopolední část nebyla zrovna oblíbená, ale na konci tábora to všichni brali 
automaticky. Přiučili jsme se, nejen děti, ale i my dospělí. 
A odpoledne bylo herní: Už v červnu nám napsala ředitelka našeho oblíbeného muzea na 
Štílečku. Potřebovala pomoc s přípravou na výstavu o skautingu. A kdo jiný než skauti by jí 
měli s přípravou pomoci? Naše znalosti nebyly úplně nejlepší, ale taky nebyly nejhorší a jak 
jinak se něčemu přiučit, než si to vyzkoušet a zažít. A když už máme stroj času, dostali jsme 
od ředitelky uhlík ze slibového ohně z prvního tábořiště. A tím vzniklo naše trochu jiné 
cestování. 
Pro ty co sledují náš facebook to nebude nové čtení a kdo ho nemá, může si o našich 
dobrodružstvích přečíst zde.  
Den 1/12: Na konci dne proběhl slavnostní zahajovací oheň, u kterého jsme si společně 
zazpívali. Navštívila nás ředitelka muzea Zdena Kořínková a požádala nás o pomoc s výstavou 
o historii skautingu, kterou připravuje. Spolu s ní dorazil i náš starý známý, strýček Leo. Už 
po obědě vypukly přípravy na výstavu, na kterou jsme připravovali plakáty shrnující 
skautskou historii. Ty se však ředitelce muzea nezdály dostatečně dobré, a tak nás čekala 
cesta do minulosti za pomoci našeho stroje času, abychom poznali historii na vlastní kůži. Na 
pomoc se zprovozněním stroje času jsme poté, co padla tma, kontaktovali pomocí 
Morseovky elektrotechnika Shakira, který jej snad uvede do chodu. 
Den 2/12: Poté, co se nám ho úspěšně podařilo kontaktovat, jsme pro něj v úterý museli 
uvařit několik jeho oblíbených jídel. Nejprve jsme dali dohromady veškeré suroviny, které 
byly k přípravě několikachodové tabule třeba. Následně jsme se dali do přípravy ohnišť, 
loupání, krájení a míchání a začali vařit. Krátce poté, co bylo hotovo, nás Shakir poctil svou 
návštěvou a ochutnal, co jsme pro něj připravili. Předali jsme mu uhlík z 1. skautského 
tábora, aby z něj vytvořil modul nezbytný pro cestování časem. Zanedlouho modul skutečně 
donesl, a my se tak mohli vydat na pouť do minulosti. Na displeji stroje času se však objevilo 
pouze „Pr…”, tudíž jsme nevěděli, zda se nacházíme na prvním táboře, anebo někde jinde. Z 



 
6 

pochybností jsme byli zakrátko vyvedeni tím, že po setmění se tábořištěm prohnal s dusotem 
a řevem velký tvor a začalo to všude kolem zarůstat přesličkami a plavuněmi. 
Den 3/12: Jak jsme v úterý večer zjistili, po přenosu časem se celá naše výprava ocitla v 
pravěku. Bylo třeba, abychom se ve středu vydali na průzkum okolí. Do batohů jsme sbalili 
zásoby, které nám zbývaly a pak vyrazili do všech směrů. Nebyla to vůbec snadná cesta. 
Museli jsme překonávat četná úskalí jako jedovatou rostlinu, divoké tvory či temnou jeskyni, 
kterou jsme museli projít. Naštěstí se cestou nikomu nic nestalo a podařilo se nám získat 
alespoň základní informace o okolí. Jedna z pátracích družin měla to štěstí, že narazila na 
vesnici s přátelským domorodcem, který jí nechal připálit si louč od svého ohně. 
Během toho, co jsme byli na průzkumu, se nám však stala nepříjemná věc. Přes naše 
tábořiště totiž prošel mamut a z našeho stroje času si odnesl modul, který jsme potřebovali 
pro návrat do současnosti. 
Den 4/12: Ve čtvrtek bylo naší prioritou sestavit plán ke znovuzískání zmiňovaného modulu. 
Protože jsme si však nebyli vůbec jisti, zda si na mamuta můžeme troufnout, rozhodli jsme 
se nejprve navštívit 
domorodce a požádat je o radu 
a pomoc. Aby si domorodci 
ověřili naše schopnosti, 
rozhodli se, že nás s sebou 
vezmou na lov zvěře, na který 
se chystali. My jsme si nejprve 
museli vyřezat vlastní oštěpy, 
poté zvěř vystopovat a 
nakonec ulovit. Zakrátko jsme 
zjistili, že pouštět se do křížku s 
takovým zvířetem, jako je 
mamut, nebude jen tak a my 
budeme ještě muset trénovat. 
Domorodcům jsme poděkovali za jejich ochotu a na oplátku za pomoc s lovem jsme si odnesli 
část kořisti, díky níž jsme mohli doplnit naše zásoby. 
V noci nás však potkala strašlivá pohroma - náš tábor byl přepaden skupinou lidojedů a 
získané maso, které jsme venku vyvěsili na usušení, nám odnesli. 
Den 5/12: Protože nám v noci bylo ukradeno ulovené jídlo, bylo třeba zajistit si další zásoby. 
Naštěstí nás navštívil domorodec Kámen, který nám sice vyčinil za to, že jsme maso špatně 
hlídali, ale následně nám předal cennou radu - ať lovíme ryby - a přidal i základ sítě. Dali jsme 
se tedy do výroby dalších sítí, z nichž nakonec vznikla klec, kterou jsme mohli nastražit do 
rybníka. Cestou k rybníku jsme však uviděli čtveřici lidojedů, jak si na rožeň připravují 
domorodce, který na nás měl čekat. Ani chvíli jsme neváhali a začali jsme ho osvobozovat. 
To se naštěstí zdařilo, lidojedy jsme rychle zahnali k útěku a domorodce opět postavili na 
nohy. Ten nám poté pomohl svázat ze sítí krychli a umístit ji do rybníka. 
Den 6 & 7/12: V sobotu nás opět navštívil domorodec Kámen, který nám však přinášel 
nemilou zprávu. Sítě, které jsme o den dříve nastražili, sežral obří žralok. Najedený žralok 
odpočíval u hladiny a dával nám tak vhodnou příležitost k tomu, abychom ho ulovili. Rychle 
jsme vyrobili praky, sesbírali jedovaté plody jako střelivo a vydali se k rybníku. Tam jsme 
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ihned zahájili palbu a netrvalo dlouho a bylo po žralokovi. Jeho ploutev jsme si jako kořist 
vystavili. 
Sobotní večer se nesl ve skautském duchu. Všichni jsme se sešli u slibového ohně, došlo ke 
slavnostním slibům nových světlušek, vlčat, skautek a skautů a společně jsme si zazpívali 
skautské písně. V neděli nás domorodci za to, že jsme jim pomohli s obří parybou, pozvali do 
své vesnice. Tam nás naučili péct své tradiční placky, vyrobili jsme si s nimi tygří zuby na krk, 
zahráli lakros a zdokonalili se v míření. 
Jak to bylo dál? To se dočtete zase příště…. 
 

Moc děkuji všem sponzorům, kteří nás podporují jak finančně, tak psychicky nebo jakoukoliv 
jinou cestou. Velké díky patří i vedoucím, kteří na přípravě tábora strávili hodně času a vydali 
hodně fyzických sil, aby se tábor mohl uskutečnit. Ráda bych tu dodala, že všichni skauti 
pracují ve svém osobním volnu a zadarmo (občas do toho musím t vložit i svoje finance). A 
Všem patří moje velké DĚKUJI 

Lucka Marešová, Vedoucí  skautského tábor Votice a Vrchotovy Janovice 
 

POPTÁVKA 
 

Hledám souseda z Vrchotových Janovic event. blízkého okolí, který by sekal trávu na naší 
zahradě ve Velké Lhotě č. 8.  
Jedná se o práci za dohodnutou úplatu, cca 3x ročně, posekat a shrabat na určená místa, 
případně si odvézt. 
Děkuji za přečtení. Těší se  Karlová Miroslava, Velká Lhota č. 8, 776 353 337, mirk@email.cz 
 

PLÁNOVANÉ AKCE 
 
 

Oslavy 140 let spolku včelařů 
Oslavy zahájí ve čtvrtek 25.8.2022 v 18.00 Vernisáž včelařské výstavy v zasedací místnosti 
Úřadu městyse. Poté bude výstava otevřena každé pondělí a čtvrtek od 14.00 do 18.00 a 
každou sobotu od 11.00 do 16.00 hodin.  
Oslavy vyvrcholí v sobotu 10.9.2022, kdy bude od 10.00 na předdvoří zámku probíhat 
celodenní program pro děti a dospělé a v od 19.30 v janovické sokolovně sehraje DIVADLO 
V.A.K  divadelní představení s názvem ÚL. 

 

``` 
 

Středa 14.9.2022, 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. 
 

 

``` 
 

Oslava výročí 
100 let od narození  

Mudr. Jiří Čermák neboli Bratr JIR 
Srdečně zveme na setkání v sobotu 24. září 2022 od 14:30 hodin 

u klubovny Junáka ve Vrchotových Janovicích. Přijďte všichni, kdo jste ho znali, budeme 
rádi za každý střípek vzpomínky. Zavzpomínáme si, dáme si kafíčko, čajíček, něco na zub, 

zazpíváme si, zahrajeme si hru a tak. Prostě fajn odpoledne  se skauty 

mailto:mirk@email.cz
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SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022 / 2023 

ČTVRTEK 1. 9. 2022 

 

TENTO VÝZNAMNÝ DEN SE PONESE V DUCHU 

SLAVNOSTNÍHO PŘIVÍTÁNÍ NAŠICH NEJMLADŠÍCH ŽÁKŮ, 

BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ.  

Žáci 2. – 8. tříd se v 8,00 sejdou se svými třídními učiteli ve třídě. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavnostní zahájení školní docházky prvňáčků bude v případě hezkého 
počasí probíhat před budovou školy. Prvňáčky a jejich rodiče přivítá v 8,00h 
paní učitelka a jejich noví velcí kamarádi z 9. třídy. Společně všichni překročí 
práh naší školy. Velcí kamarádi odvedou prvňáčky do třídy, kde si společně 
s rodiči a paní učitelkou užijí první školní den. 

V případě deště bude slavnostní zahájení školní docházky prvňáčků probíhat 
ve třídě. 

Tento den zakončíme přibližně v 9,00h. 
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