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Výsledky 
prezidentských 
voleb 2023 v 
Červených 
Janovicích 

Historicky třetí přímá volba 
prezidenta České republiky 
p r o b ěh l a d v o u k o l o v ým 
systémem ve dnech 13. a 14. 
ledna 2023 (1. kolo) a 27. a 28. 
ledna 2023 (2. kolo).  

Výsledky 1. kola:  

 

Výsledky 2. kola 

 

Celkové výsledky  
prezidentských 
voleb v ČR  

 
Prezidentem ČR byl zvolen 
Petr Pavel.  

Úvodní slovo 
Vážení spoluobčané, milí přátelé, jsem upřímně rád, 
že Vás mohu pozdravit ze stránek dalšího, již pátého, 
vydání našich Červenojanovických listů. Červenojanovické listy 
jsme vydali poprvé na podzim roku 2021, v  pandemickém 
období, kdy platila různá omezení a chtěli jsme Vám touto 
formou předávat informace o novinkách, plánovaných 
investicích, dokončených projektech, spolkové činnosti, 
aktivitách ve škole, o společensko-kulturním dění v  obci. 
Dostalo se nám mnoha kladných ohlasů, takže původní 
myšlenka byla naplněna a my budeme v  této činnosti 
pokračovat. Tímto děkuji celému redakčnímu týmu. 
Společně jsme vstoupili do nového roku 2023. Když přichází 
něco nového, je to vždy spojeno s očekáváním a pevně věřím, 
že i s nadějí. S nadějí, že v roce 2023 zažijeme něco hezkého a 
milého, že úspěšně překonáme dopady současné krize a 
všeobecného zdražování, že bude ukončen i válečný konflikt na 
východě našeho kontinentu. To vše totiž ovlivňuje náladu v naší 
společnosti. Ale blíží se jaro, aktuální ceny energií na burze jsou 
pod nastavenou cenovou hladinou stropu, takže první dotek 
optimismu tady je. 
Přeji Vám příjemné čtení a úvodní slovo ukončím opět 
pozdravem „Hezký den a pokoj v srdci“.             

Miroslav Ptáček - starosta obce 

Vodohospodářské stavby v 
obci 
Rozšíření vodovodu Červené Janovice – směr Petrovice

Investiční akce rozšíření vodovodu v  Červených Janovicích 
v ulici směr na Petrovice se na jaře letošního roku rozeběhne. 
Za zdržením stojí rozhodnutí o přidělení dotace z  rozpočtu 
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Ministerstva zemědělství ČR, které jsme obdrželi až na podzim 
loňského roku. Až počasí dovolí, bude zahájena stavba hlavního 
řadu vodovodu dle schválené smlouvy o dílo. Se společností 
Stavitelství Řehoř budeme řešit pravidla a náklady pro 
vodovodní přípojky k jednotlivým nemovitostem.  

Vodovod Vilémovice
Projektová dokumentace na rozšíření vodovodu do obce 
Vilémovice je dokončena. Příprava této akce bude opět řešena 
ve spolupráci s  Vodohospodářskou společností Vrchlice – 
Maleč Kutná Hora, musíme předem aktualizovat reálné náklady 
takové stavby a stanovit vhodné financování akce včetně 
přípravy žádosti o dotaci. 

Kanalizace a čistírna odpadních vod Červené Janovice
Jak jsem psal v minulém čísle našich listů, jedním z palčivých 
problémů obce je chybějící kanalizace a čistírna odpadních 
vod. Je to téma, které se dotýká všech, a já se pokusím napsat 
několik informací, které se budou postupně doplňovat a 
upřesňovat. 
Stavba kanalizace a ČOV v  Janovicích bude jistě největší 
investicí v historii obce, která nebude realizovatelná bez dotace 
a na vlastní finanční spoluúčast obce bude obec muset čerpat 
vysoký úvěr, protože úspory stačit nebudou. V  loňském roce 
jsme splatili úvěry za vodovodní přivaděč a vodovod 
v Janovicích. V současné době jednáme s Vodohospodářskou 
společností Vrchlice – Maleč Kutná Hora o vstupu obce do 
akciové společnosti, protože budování kanalizace se bez 
pomoci této společnosti asi také neobejde. 
Projektová dokumentace stavby kanalizace a ČOV je 
rozpracovaná. Bohužel, projekt nelze dokončit a získat pro 
stavbu stavební povolení s  ohledem na nedořešené právní 
vztahy k  pozemkům pod areálem školy (neznámý vlastník). 
Hledáme s projektanty cestu, jak uvedenou situaci řešit. Je to 
prostě běh na delší trať. 
Měl jsem také dotaz na výši stočného, a tak pro Vaši budoucí 
představu uvádím. Platba za stočné je vázána na 
spotřebovanou vodu (vodné). Tam, kde není obecní vodovod a 
voda se odebírá z  vlastní studny, provádí se výpočet dle 
směrných čísel spotřeby vody a stanovení roční spotřeby na 
jednoho obyvatele. Aktuální cena stočného, dle ceníku 
společnosti VHS Kutná Hora, je pro letošní rok 62,12 Kč/m3. 
Z  těchto informací je zřetelné, že pravidelné platby stočného 
budou povinností každé domácnosti. V  nejbližším období 
počítejte tedy se současným stavem.  

Chtěl bych Vás proto tímto požádat, zajistěte údržbu a 
odvoz odpadních vod z Vašich současných jímek s ohledem 
na stav životního prostředí v  obci. Dopady nevyvážených 
jímek jsou bohužel jasně viditelné. 

Kontakty na svozové firmy velmi rádi předáme zájemcům na 
obecním úřadě. 

Miroslav Ptáček - starosta obce

Poplatky 2023 
Psi: 100 Kč/jeden pes v 
domácnosti, bez rozdílu věku 
majitele.  
Odpady v roce 2023:  

800,- Kč – osoba trvale 
přihlášená k pobytu na území 
obce  
600,- Kč (snížený poplatek) – děti 
do 18 let (včetně roku dovršení 
uvedeného věku) 
600,- Kč (snížený poplatek) – 
osoby od 71 let (včetně roku 
dovršení uvedeného věku) 
800,- Kč – objekt sloužící k 
rekreaci (chata chalupa), byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není 
hlášena k pobytu žádná fyzická 
osoba.  

Obecní poplatky uhraďte 
nejpozději do 31. 5. 2023 na 
Obecním úřadě v Červených 
Janovicích v hotovosti nebo 

převodem na účet obce – číslo: 
443539339/0800.  

Jako variabilní symbol 
uvádějte číslo popisné domu 
nebo evidenční číslo  
rekreačního objektu. 

Žádáme poplatníky, aby 
upřednostnili platbu na účet 
obce.  

U odpadů vzniklých 
podnikatelskou činností mají 
právnické i fyzické osoby 
povinnost umísťovat odpady 
do vlastních nádob a uzavřít 
smlouvu s firmou zabývající se 
likvidací odpadů. Podnikající 
právnické a fyzické osoby 
předloží uzavřenou smlouvu na 
obecním úřadě do 31.05.2023.  
Nádoby na odpad si hradí 
každý sám.  

Děkujeme Vám za včasné 
zaplacení poplatku.  
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Nadcházející kulturní 
akce v obci 

4. 3. 2023 
Karneval pro děti 
29. 4. 2023   
Ča ro dě j n i c e , ča ro dě j n i c k á 
bojovka 
13. 5. 2023  
Staročeské máje 
22. 6. 2023  
Sokolská akademie, vystoupení 
dětí a žen  

Zápis do ZŠ a MŠ 
Červené Janovice 

3. 4. 2023, od 13:30 (ZŠ) 

2. a 3. 5. 2023, 10-14h 
(MŠ) 

Pojeďte s námi na hity 
Hany Zagorové v 
muzikálu Biograf 
láska  

17. 11. 2023, od 19:00 

 
V prosinci 2022 proběhl průzkum 
zájmu o kulturní představení.  

80 let od úmrtí pátera Jana 
Procházky 
Ve čtvrtek 28. března si připomeneme 80. výročí úmrtí pátera 
Jana Procházky. P. Jan Procházka se 
narodil 19. ledna 1871 ve Starém 
Kamenci u Poličky. Studoval gymnázium 
v Litomyšli a bohosloví v Hradci Králové, 
kde byl v roce 1895 vysvěcen na kněze. 
Působil jako kaplan a později jako farář v 
Bystrém u Poličky, v Petrovicích II u 
Čestína, v Košicích u Malešova a v 
Sudějově.  
Roku 1937 se stal farářem v Červených 
Janovicích. Zde působil také jako člen 
sboru dobrovolných hasičů. Za svou 
činnost u hasičského sboru obdržel 1. 1. 
1940 diplom a medaili za zásluhy. 
Po vypuknutí druhé světové války 
utvrzoval lid ve víře v Boží spravedlnost. 
Pro svá smělá kázání, během nichž 
upomínal, že žádné stromy, tím méně válečné úspěchy nacistů, 
nerostou do nebe, byl udán a v červenci 1941 zatčen 
gestapem. Svědci z jeho působiště jej usvědčili z nepřátelského 
postoje vůči Říši, načež byl coby sedmdesátiletý stařec 
odsouzen na čtyři roky do káznice. Druhý rok internace ve 
věznici ve městě Bruchsal u Karlsruhe těžce onemocněl a 23. 
března 1943 zemřel. Slouží ke cti tamních 
kněží, že byl pohřben v samostatném 
hrobě, a nikoliv v hromadné šachtě. 
Na janovický hřbitov byla 2. října 1994 
uložena malá část prsti ze skutečného 
hrobu, kterou za podpory děkana Karla 
Filipa přivezla paní Miroslava Bezová. 
V roce 2008 byl v opatovickém údolí, na 

n o v ě 
vybudované 
hrázi rybníka 
Ještěrný, obnoven ,,Procházkův 
kříž", který v této lokalitě stával od 
roku 1948. 
Na památku pátera Jana Procházky 
bude ve čtvrtek 28. března od 17:00 
v kostele sv. Martina slavena mše 

svatá. Všichni jste srdečně zváni. 

Jana Vyčítalová - kronikářka obce



Obec Červené Janovice

Číslo: 1 2023 4

Největší zájem byl o hokejový 
zápas a muzikál Biograf láska.  
Na hokejový zápas HC Dynamo 
Pardubice a Rytíři Kladno se 
odjelo v  hojném počtu 22. 1. 
2023.  
Vstupenky na Biograf láska byly 
zakoupeny na 17. 11. 2023 od 
19.00. 
Od 13. 3. 2023 do 10. 4. 2023 
budou vstupenky k  prodeji na 
poště u paní Dvořákové. Cena 
vstupenky je 800 Kč, platba 
v  hotovosti. Dopravu hradí 
Obec Červené Janovice.  
Občané, kteří projevili zájem o 
toto představení v dotazníku, mají 
vstupenky rezervovány do 31. 3. 
2023. 

Stručné představení 
muzikálu Biograf 
láska 

 
Nestárnoucí hity legendární 
zpěvačky, devítinásobné Zlaté 
s l a v i c e H a n y Z a g o r o v é , 
doprovázejí příběh, který může 
prožít úplně každý. Děj muzikálu 
se točí okolo třech hlavních 
ženských postav, které dokáží i 
vážné situace přijímat s humorem 
a nadhledem, dokáží se navzájem 
tak trochu špičkovat, dělat si ze 
sebe legraci, ale v důležitých 
okamžicích se podržet. Ovšem 
muži v tomto příběhu mají také 
důležitou, ba přímo zásadní roli. 
Mužský a ženský svět se tu 

Ocitli jste se ve složité životní situaci? 
Nevíte si rady? Pomůžeme Vám!
Jsme občanská poradna s ídl íc í 
v  Benešově, Voticích a Zruči nad 
Sázavou a Čáslavi. Máme pro Vás 
otevřeno od pondělí do pátku od 9:00 
do 17:00, vždy je ale lepší se předem 
objednat, aby byla jistota, že budeme 
mít dostatek času na řešení Vašeho 
problému. 
A s čím Vám můžeme pomoci? 
Témat je mnoho, ale nejčastěji se jedná o sociální dávky a 
pomoc. Například příspěvek na bydlení, důchody, pojištění. 
Pracovně-právní vztahy, zaměstnanost, bydlení, rodinné vztahy, 
majetkoprávní vztahy, finanční a rozpočtová problematika – 
hlavně dluhy a jak se s nimi vypořádat, zdravotnictví, dědické 
řízení, rozvodové řízení a svěření dítěte do péče a výživné, 
sousedské spory, soudní řízení, a mnoho dalšího. 
Jak tedy takové setkání u nás v poradně probíhá? 

Pracovník se sejde se zájemcem o 
službu v  kanceláři v  Benešově, 
Voticích, Zruči nad Sázavou nebo 
Čáslavi - nejlépe tam, kam to má 
zájemce o službu nejblíže. Na 
začátku schůzky se vzájemně 
představíme a uzavřeme ústní 

dohodu o poskytování služby. Poté se již věnujeme tématu, se 
kterým přicházíte. Pokud je to potřeba, pomůžeme Vám 
s  různými žádostmi, dopisy na instituce a dalšími úředními 
písemnostmi. Probereme možnosti postupů řešení situací, ve 
kterých si nejste jistí, jak dál. A také seženeme kontakty, pokud 
bude nutné obrátit se na další instituce či organizace. Můžeme 
Vám také pomoci v oblasti oddlužení. Pokud máte dluhy, které 
nezvládáte, ozvěte se nám, rádi Vám poradíme, jak lze Vaši 
situaci řešit a provedeme Vás procesem podání návrhu na 
oddlužení, který s Vámi sepíšeme a odešleme k  příslušnému 
soudu (již od r. 2018 jsme totiž tzv. akreditovanou osobou, 
která má oprávnění podávat návrhy na oddlužení soudní 
cestou). 
V průběhu poskytování naší služby se snažíme o to, abyste se 
v dané situaci zvládli zorientovat, navrhujeme možná řešení a 
podpoříme Vás v  tom, abyste toho co nejvíce vlastními silami 
zvládli. Nestihne se vše najednou? Máte toho více? Nevadí! 
Není problém se domluvit na dalším setkání. 
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p r o l í n a j í , n a v í c n e s m í m e 
zapomenout na dětské postavy, 
které jsou důležitou protiváhou 
často komplikovaného světa 
dospělých. 
Více naleznete na internetových 
s t r á n k á c h D i v a d l a K a l i c h , 
www.divadlokalich.cz.  

145 let sboru 
dobrovolných hasičů 

V letošním roce uběhne 145 let 
od založení sboru dobrovolných 
hasičů obce Červené Janovice. V 
letním období Vás srdečně 
zveme na den otevřených dveří a 
malé posezení v požární zbrojnici. 
Termín bude upřesněn v dalším 
čísle ČJ listů, na webových 
stránkách a sociálních sítích obce.  

Svoz odpadů 2023 

Směsný komunální odpad 
1. - 31. 12. 2023 
Svoz 1x týdně (pátek) 
Nebezpečný odpad 
20. 5. 2023 
28. 10. 2023 
Objemný odpad 
12. - 15. 5. 2023 
20. - 23. 10. 2023 
Plast  
Léto (IV – IX) 1 x týdně, úterý 
Zima (X – III) 1x za 14 dní, úterý v 
lichý týden  
Papír 
1x za 14 dní, středa v sudý týden 
Sklo 
1x za 4 týdny, pátek 
(od 13.1., každé 4 týdny) 
Nápojový karton 
1x za 4 týdny, úterý  
(od 24.1., každé 4 týdny) 

Víme, že mnohé informace jsou citlivé a osobní, proto velmi 
dbáme na zachovávání mlčenlivosti a diskrétnosti. Celá naše 
služba je zdarma. Neváhejte se na nás obrátit! 

Rok 2022 JSDH Červené 
Janovice 

Rok 2022 byl pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce 
Červené Janovice rekordní co do počtu zásahů. Pomyslné 
počítadlo se zastavilo na celkovém čísle 33. Počet požárů a 
technických pomocí (převážně 
o d s t r aňo v á n í n á s l e d ků 
větrných smrští) byl vzácně 
vyrovnaný. Bohužel jsme 
zasahovali i u jedné tragické 
dopravní nehody přímo v 
Červených Janovicích a v 
rámci nasazení jednotek 
požární ochrany ČR (pod 

v e l e n í m H a s i č s k é h o 
z á c h r a n n é h o s b o r u 
Středočeského kraje) jsme se 
účastnili pomoci válečným 
uprchl íkům v počátcích 
konfliktu na Ukrajině. V rámci 
našeho nasazení v Krajském 
asistenčním centru pomoci 
Ukrajině v Kutné Hoře jsme 
zajišťovali rozvoz příchozích 

uprchlíků (žen, dětí a starších osob) do dočasného místa 
ubytování, které jim poskytla Česká republika, soukromé 
subjekty, nebo občané ve vlastních domech, bytech a chatách. 

Daniel Kruliš - JSDH Červené Janovice

http://www.divadlokalich.cz
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Svatební obřady 2023  

Březen  
25. 3. 2023 
Duben 
15. 4. 2023 
22. 4. 2023 
Květen  
13. 5. 2023 
27. 5. 2023 
Červen 
3. 6. 2023  
17. 6. 2023 
Červenec 
1. 7. 2023 
Srpen 
26. 08. 2023 
Září  
09. 09. 2023 
23. 09. 2023 
Pro více informací kontaktujte 
matrikářku obce: 
benesovska@cervenejanovice.cz 

Uklízejte po svém 
psovi! 

Vážení spoluobčané, žádáme 
Vás, abyste při venčení svého 
psího kamaráda dbali na čistotu 
veřejných prostranství jako jsou 
chodníky, okolí dětských hřišť, 
nebo areál základní školy. 
Prosíme Vás, uklízejte po svém 
psovi! 

Co se dělo u hasičů po prázdninách?  
I hasiči z oddílu požárního sportu si dopřáli prázdniny a hned 
po nich se pustili v plné síle do tréninků a akcí.  
V  sobotu 27. 8. jsme se v  Paběnicích zúčastnili „Rozloučení 
s prázdninami“. Naše děti předvedly ukázku štafet a požárních 
útoků a poté splnily pár úkolů, které si připravila obec 
Paběnice. 
Ve dnech 3. – 4. 9. se konalo HASIČSKÉ SOUTŘEDĚNÍ. V sobotu 
jsme vyrazili vlakem do Zruče nad Sázavou. Čekala nás 
prohlídka hasičské stanice, prohlídka zámku (výstava panenek a 
kostiček), cukrárna a nakonec hřiště. Počasí nám přálo a děti si 
výlet užily. V  neděli 4. 9. jsme se sešli na hřišti v  Červených 
Janovicích. Po větším tréninku jsme se přemístili na oběd ke 
Strejčkům a poté pěšky na Katlov na zmrzlinu. Procházka se 
nám protáhla na 8 km. Počasí si s  námi tentokrát hrálo, ale 
nakonec se vše vydařilo. 

 
V  říjnu jsme si užili „Podzimní víceboj“, který se konal v sobotu 
22. 10. Děti se rozdělily do týmů podle věku a musely splnit 
řadu disciplín – piškvorky, hasičské cvakání s překážkami, uzle, 
hasičský test, puzzle, lžičkování, hadice, řetěz, šroubování matic, 
chytačku, krtiny, pexeso, hod na koš a hasičskou štafetu. Po 
splnění úkolů proběhlo vyhodnocení a předání odměn. 
Už v  září jsme začali spolupracovat se Sokolem Červené 
Janovice na různých akcích pro děti. Pomáhali jsme s přípravou 
a organizací říjnové Pohádkové bojovky a předvánoční 
Čertovské bojovky, kde si starší dívky užily role čertic.  
Poslední akcí roku byl dlouho očekávaný Ježíšek. Místo hodiny 
v tělocvičně jsme se setkali 7. 12. v Hospodě U Strejčků, kde na 
nás čekal pozdní oběd a zmrzlinový pohár. Zahráli jsme si různé 
deskové hry a poté se přemístili k  obecnímu úřadu ke 
stromečku. Ježíšek tam pro děti nechal balíčky, ve kterých se 
skrývala hasičská kšiltovka. Děti byly nadšené a tím pro nás 
skončil rok 2022. 

mailto:benesovska@cervenejanovice.cz
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Dospěláci také nezahálí! 

Dospělé družstvo žen a mužů se dne 25. 9. zúčastnilo 
Mistrovství ČR ČHJ a MHJ v  požárním sportu v Přelouči. 
Soutěžilo se ve třech disciplínách: 100 m s překážkami, štafeta 
4 x 100 m a královská disciplína požární útok. Tento den 
hodnotím jako velice úspěšný. A víte proč? Protože MISTŘI pro 
rok 2022 jsou jak ženy, tak muži z Opatovic!  
Pokud se chceš přidat do našeho kroužku, stačí napsat. 
Věková kategorie: 
Přípravka: od 3 let do 6 let 
Mladší žáci: od 7 let do 11 let 
Starší žáci: od 12 let do 15 let 
Markéta Reznerová, tel. 722 601 165 

Markéta Reznerová - Česká hasičská jednota 

Ukončení provozu 
dětské ordinace 

Praktický lékař pro děti a dorost 
MUDr. Jitka Kuntová ukončila k 
datu 31. 12 . 2022 provoz 
ordinace v Červených Janovicích 
a činnost bude vykonávat v 
o rd i n a c i v e Z b ra s l a v i c í c h . 
Důvodem je převzetí nových 
pacientů z Ledče a ze Zruče, kde 
končí dětské ordinace, a z toho 
pramenící časová náročnost. Z 
provozních a praktických důvodů 
tedy není možné vykonávat praxi 
ve dvou ordinacích. 
Praxe praktického lékaře bude 
pro dětské pacienty z obvodu 
naší obce zajištěna v ordinaci ve 
Zbraslavicích. 

www.kuntova.cz  

Děkujeme za dlouholetou 
spolupráci a vzájemný přístup.  

Rozpis jarní sezóny 
fotbalového oddílu 

17. kolo
Sobota 25. 3. 2023 14:00 
Červené Janovice - Chotusice  
18. kolo
Neděle 2. 4. 2023 16:30 
Tupadly - Červené Janovice 
19. kolo
Sobota 8. 4. 2023 14:00 
Červené Janovice - Suchdol 
20. kolo
Sobota 15. 4. 2023 17:00 
Paběnice - Červené Janovice 
21. kolo
Sobota 22. 4. 2023 14:00 
Červené Janovice - Malín/K.H. B  

V Sokole bylo na podzim živo  
V sobotu 12. 11. 2022 jsme po třech letech skoro zaplnili 
taneční parket naší sokolovny na tradiční posvícenské zábavě. 
Děkujeme všem, kteří dorazili a užili si s námi hezký večer plný 
tance ve společnosti známých a blízkých.   Těm, kteří uspěli 
v  tombole, dodatečně gratulujeme a věříme, že příští rok nás 
bude o něco více, abychom nemuseli přemýš let o 
smysluplnosti této akce, která otevírá plesovou sezónu 
nejenom v Janovicích.  
Naopak velmi úspěšný byl 6. ročník sbírky „DĚTI DĚTEM“. 
Všechny vámi darované potraviny a drogerie byly tentokrát 
určeny pro děti z Klokánku Chabařovická, ve spolupráci s @Míla 
Staňková a dobrovolníky z  FB skupiny PLNÍME PŘÁNÍ A 
POMÁHÁME DĚTEM, která je uzavřená, ale na žádost mají 
všichni přátelé janovického sokola přístup umožněn. Stačí 

http://www.kuntova.cz
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22. kolo
Sobota 29. 4. 2023 10:15 
Zruč n/Sázavou - Č. Janovice 
23. kolo
Sobota 6. 5. 2023 14:00 
Červené Janovice - Zbraslavice 
24. kolo
Sobota 13. 5. 2023 14:00 
Nové Dvory - Červené Janovice 
25. kolo
Sobota 20. 5. 2023 14:00 
Červené Janovice - Malešov  
26. kolo
Sobota 27. 5. 2023 17:00 
Církvice - Červené Janovice 
15. kolo
Sobota 3. 6. 2023 14:00 
Červené Janovice - Kaňk  
16. kolo
Neděle 11. 6. 2023 17:00 
Horní Bučice - Červené Janovice 
14. kolo
Sobota 17. 6. 2023 17:00 
Sedlec - Červené Janovice 

Ing. Michal Charvát 

Reklamní sdělení: Soukromý 
zemědělec Ing. Michal Charvát 
nabízí možnost celoročního 
n á k u p u s v ý c h p r o d u k t ů - 
brambory, cibule, česnek. V 
případě zájmu volejte:  
739 700 014. 

požádat. Opět DĚKUJEME, že vám osud opuštěných dětí není 
lhostejný a máte svá srdce otevřená pomoci.  
Sbírka byla zakončena/předána na adventním odpoledni (27. 
11. 2022), které bylo co do množství prodejců a návštěvníků 
rekordní (od roku 2015), kdy se konalo poprvé. Opravdu bylo 
z čeho vybírat, a zdá se, že pořízení drobných dárků z domácí 
dílny našich prodejců se stává čím dál oblíbenější. A my to 
chápeme, jít se na první adventní neděli projít po obci, stavit se 
na svářo a štrůdl v  sokolovně, nakoupit si první vánoční 
dekorace, nechat děti vyrobit si něco hezkého v  dílničce, a 
nakonec se zastavit s  přáteli před obecním úřadem, kde 
můžete vyslechnout živou reprodukci vánočních koled a 
rozsvítit obecní betlém se stromečkem, to má zkrátka to pravé 
kouzlo.  
Čtvrtek po adventu patřil dětem. Sokolovna se proměnila 
v  provizorní PEKLO. Od tělocvičny do sokolovny vedla 
čertovská bojovka, ve které děti plnily úkoly/odpovídaly na 
otázky, které je dovedly k heslu pro vstup do samotného pekla 
plného pekelníků. Nakonec se na ně přišel podívat sám Mikuláš 

se svou družinou a předal dětem balíčky plné mlsek. Příští rok 
máme v plánu čertovskou veselici ještě vyladit, aby se na trvalo 
stala součástí našeho kulturního kalendáře.  

No a pak tu už byly vánoční svátky a 
Nový rok, který jsme přivítali, jak jinak 
než pohybem. Novoroční pochod vedl 
po okolí Janovic, kolem Katlova a 
Zdeslavic (cca 8 km). Bylo jako na jaře, 
takže velmi vítané procitnutí z bujarých 
oslav Silvestra. 
Po Novém roce jsme se vrátili na 
značky v  pravidelných hodinách 
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Mobilní rozhlas 
Červené Janovice  

Přihlaste se k odběru a už nikdy 
nezmeškáte důležité novinky a 
u p o z o r něn í z n a š í o b c e . 
Informace podle vašich zájmů 
vám budeme posílat e-mailem, 
SMS nebo jako zprávu do 
aplikace. Služba je pro občany 
zdarma! 

Upozornění na krizové události – 
výpadky energi í , bl íž íc í se 
vichř ice, dopravní uzavírky, 
v a ro v á n í p ře d p o d o m n í m i 
prodejci apod. 

Novinky a důležitá upozornění z 
ú řa d u – p o p l a t k y, o b e c n í 
zpravodaj, digitalizované hlášení 
z amplionů apod. 

Pozvánky na kulturní a sportovní 
akce. 

Možnost vyjádřit svůj názor v 
online anketách. 

V registračním procesu si můžete 
sami nastavit, jaké typy informací 
vás zaj ímaj í (např. kultura, 
doprava, majitelé zvířat).  

Doporučujeme vyplnit vaše 
telefonní číslo a ulici, abychom 
vás mohli rychle varovat v 

s dětmi a při cvičení pro zdravá záda. Zároveň jsme s dětmi a 
ženami začaly nacvičovat skladby na chystanou sokolskou 
akademii (22. 6. 2023). 
Děti se vrhly na skladbu Kuřátka, velmi veselou a hravou, a ženy 
přijaly výzvu v podobě lidových tanců. 

A co nás čeká a nemine do konce školního roku? 
Dětský karneval, pálení čarodějnic, staročeské máje a sokolská 
akademie/noc sokoloven. Více v přehledu kulturních akcí. Ale 
především se jako sokolové začneme připravovat na naši 
největší celorepublikovou akci – XVII. Všesokolský slet v Praze.  
Již nyní vybíráme skladby, kterých se naše Tělocvičná jednota 
zúčastní, a zároveň tímto otevíráme dveře všem (nejenom 
sokolům), kdo by s námi chtěli do nácviku jít. Nácviky budou 
probíhat od poloviny září (začátku října) v  tělocvičně každý 
čtvrtek. Podrobnosti ještě budeme upřesňovat, vylepíme i 
plakáty, ale pokud víte, že by se vám chtělo zažít tu skvělou 
atmosféru nejenom na stadionu, ale především legraci při 
samotných nácvicích, tak prosím dejte vědět komukoliv 
z našeho sokola.  
Jak je vidět, čeká nás zase velmi pestré pololetí. Budeme velmi 
rádi, když se v hojném počtu všech plánovaných akcí zúčastníte 
a přesvědčíte nás, že všechna vynaložená energie má smysl. 
Budeme rádi, když to v  naší obci bude žít a budeme si 
společně užívat pohodu a legraci, a to především ve zdraví.  

Petra Kavková - starostka TJ

Odpady v obci, kam co patří 
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případě nečekaných událostí 
(např. havárie vody, přívalové 
deště apod.). Vaše údaje jsou v 
bezpečí a v souladu s GDPR. 
Více na: 

www.munipolis.cz 

Redakční tým 

Červenojanovické listy pro Vás 
připravují a editují Anita a Daniel 
Krulišovi, členy redakční rady 
jsou Miroslav Ptáček, Kateřina 
Krulišová a Jana Vyčítalová. Máte-
li zájem o inzerci, nebo byste rádi 
dali vědět o zajímavé akci, popř. 
aktivitě v obci, neváhejte nás 
kontaktovat na adrese:  
redakce.cjlisty@seznam.cz   

Historické okénko 
Během pátrání po dobových fotografiích zachycujících sochu 
rybáře na městečku byla objevena pohlednice Červených 
Janovic, na níž je vidět původní umístění sošky uprostřed 
vodní plochy. Pohlednice vyš la vlastním nákladem 
fotografického ateliéru J. Kopřiva v Zásmukách. Prošla poštou v 
roce 1913.  
Pokud máte ve svém rodinném albu fotku z jakékoliv doby, na 
níž je socha vidět, dejte nám prosím vědět na tel. č. 724 184 
963 nebo na e-mail: ptacek@cervenejanovice.cz  
Na opravě sochy v současnosti pracuje BcA. Zuzana 
Korábková, studentka Fakulty restaurování Univerzity 
Pardubice. Starší fotodokumentace pomůže navrátit soše její 
původní podobu.  

Jana Vyčítalová – kronikářka obce 

Rekonstrukce spodního 
pavilonu MŠ 
Zastupitelstvo obce schválilo záměr rekonstrukce druhého 
pavilonu MŠ Červené Janovice. Jedná se o projekt zateplení 
budovy, výměny oken a dveří, zateplení stropu, rekonstrukce 
sociálního zařízení objektu, nový otopný systém a instalace 
tepelného čerpadla v celkové hodnotě cca 3 mil. Kč bez DPH. 
Projekční práce provádí společnost Vetom - Tomáš Musil, 
Zbraslavice. Ve velmi blízké době bude podána žádost o 
dotaci do systému Ministerstva financí ČR.   

Daniel Kruliš – obec Červené Janovice 

http://www.munipolis.cz
mailto:redakce.cjlisty@seznam.cz
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Příbory doma také nemáte v ložnici - Přestavba 
mateřské školy v přímém přenosu 
Základní škola a Mateřská škola Červené Janovice spolupracuje s  Nadačním fondem Eduzměna. 
Prostřednictvím průvodců Eduzměny školy a školky na Kutnohorsku čerpají navzájem inspiraci, rozvíjejí se 
a mění. O jedné změně, která proběhla v naší školce, nás informovala přímo Eduzměna prostřednictvím 
reportáže, kterou si nyní můžete přečíst.  

„Nebojte se jít nábytkem do prostoru,“ povzbuzuje energická černovláska učitelky a rozkresluje, kam by 
šlo kterou skříňku přesunout. Mateřská škola v Červených Janovicích funguje ve velkorysých prostorách 
už desítky let, nedávno ale tým dospěl k rozhodnutí pustit se v interiéru do výrazné přestavby. Na ni 
nejsou třeba ani tak cihly a malta, jako spíš podívat se na roky zažité prostředí jinýma očima. S tím dnes 
Janovickým pomáhá zkušená metodička a lektorka programu Začít spolu Věra Váňová Krejčová. 

Janovická mateřinka má pro 28 dětí velkorysé prostory – 
hlavní místnost se rozpíná na více než 70 m2, k ní přilehlá 
„tělocvična“ a „spinkárna“ má 60 m2 a kromě sociálního 
zázemí je dětem k dispozici ještě malá útulná 
„odpočívárna“. Přes svoji velikost však působí prostor 
značně plně, všude visí nějaké dekorace, pomůcky či 
výrobky dětí. Početné skříňky plní bohaté zásoby 
stavebnic, skládaček, panenek a dalších hraček a prostor 
dále zpestřují nejrůznější rostliny, kterým se v světlých 
místnostech zjevně daří. 

Vedoucí učitelka Zdena Dušková tu pracuje už desítky let. „My už to prostředí máme tak zažité, že nás ani 
nenapadne, že by ho šlo nastavit jednodušeji,“ říká. Že by to změnu chtělo tak vzešlo mimo jiné z 
nástupu nové kolegyně – Štěpánka Krtilová sem loni přišla z jiné školky a nové oči logicky jinak vidí. 
„Viděla jsem pro změny prostor,“ kýve. Nechtěla ale jako nový člověk jen tak přijít a „chovat se jako 
nějaká hvězda, co všechno ví.“ 

Díky tomu, že školka aktivně spolupracuje s Nadačním fondem Eduzměna, vyrazila učitelka Krtilová v 
létě na seminář o podnětném prostředí. „Přišel jak na zavolanou, logicky to na sebe začalo nasedat s 
mými dosavadními pocity,“ říká. S kolegyní Duškovou pak vyrazily na inspirativní návštěvu do mateřinky v 
Řestokách, kterou pro učitele z Kutnohorska Eduzměna pořádala. „Líbila se nám tam řada věcí, například 
ranní podání ruky, ranní úkol či právě ty koutky aktivit. Jsme změnám otevřené,“ popisuje své dojmy 
Dušková. Na chuť zkusit prostředí upravit pak zareagovala průvodkyně školy z nadačního fondu Jitka 
Gabašová a domluvila konzultaci se zkušenou lektorkou 
na podnětné prostředí Věrou Váňovou Krejčovou z 
programu Začít spolu ve společnosti Step by Step. 

„Co tu vidím?“ ptá se Váňová Krejčová dnes, když s 
učitelkami úpravu prostor plánují. „Vidím tu čtyři různá 
místa, kde mohou děti stavět,“ všímá si. „Bývá fajn, když 
jsou všechny prvky ke stavění pohromadě, protože to 
pak vede k tomu, že děti ty stavebnice kombinují.“ Když 
s materiálem nemusí nikam přecházet, lépe se 
soustředí, rozvíjejí hru, stavby bývají propracovanější.  
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Všímá si i zdánlivých detailů – že jsou puzzle umístěna u kuchyňky, u dopravních prvků i v samostatné 
skříňce. „Příbory doma také nemáte i v ložnici a peřiny v kuchyni,“ zasmějí se společně. A pak už lektorka 
doporučuje soustředit skládačky na jedno místo. 

Deset koutků pro větší samostatnost i úsporu času 

Po úvodních myšlenkách se dnešní „designerský tým“ 
vrhne na sepisování učebních koutků (neboli „center 
aktivit“), které by chtěl v prostoru vytvořit.  

Kde všude vlastně děláte ranní kruh? Co ho dělat 
každý den na stálém místě a mít tam i knihovnu? 
Potřebujete u něj mít centrální tabuli? Hrajete na piano 
pravidelně, nebo ne? Vše se nese v přátelské 
atmosféře a postupně společně s učitelkami vyberou 
deset koutků. Jejich názvy sepíší na velké papíry, které 
pak nalepí na místa, kde mají centra aktivit vzniknout. 
Mezi nimi vedle „Kostek“ nechybí ani „Pohyb“, „Tvoření“ 
či didakticky zaměřená „Školička“ (více viz foto). 

Dnes ale nezůstane jen u slov. Netrvá dlouho a dojde na první šoupání nábytkem. A pak jako by 
prostorem proletěl nějaký vír – jedna skříňka následuje druhou, tváře se začínají rosit námahou, ale taky 
rozjasňovat, jak roky zajetý prostor dostává najednou novou energii. „Já tomu říkám provozní slepota,“ 
směje se Váňová Krejčová. „Když člověk někde pracuje dlouho, kolikrát si neumí představit, že by to tam 
mohlo vypadat úplně jinak.“ Jednotlivé věci se začínají třídit, stolky se přesouvají blíže pomůckám a 
vzniká samostatná sekce pro předškoláky, aby měli na práci více klidu.  

Něco zůstává, jak bylo, jen se třeba jinak natočí skříňka. Něco se odkládá na později – lektorka na změny 
netlačí, pohybuje se v rovině návrhů. Už teď se také začínají třídit a vyřazovat některé hračky a pomůcky. 
„Protřídění pomůcek tak, aby bylo v každém koutku jen to, co tam tematicky patří, a také jejich 
zredukování klidně i o třetinu, bude nejtěžší,“ kýve lektorka. 

Více členitosti 
„A to jsme to dnes chtěly původně jen předkreslit,“ 
směje se na konci stěhování vedoucí učitelka, když se 
dívá na prostor, kde široký pruh na průchod celou 
místností ustoupil novým učebním koutkům a je nyní 
více rozčleněn. S výsledkem je prý Dušková spokojena. 
„Působí to teď rozhodně klidněji,“ říká a přitakává jí i její 
kolegyně Krtilová. „Já mám změny ráda, dneska mám 
malé Vánoce,“ směje se. „Působí to přehledněji,“ 
dodává. 

Před odchodem ještě Váňová Krejčová učitelkám 
doporučí, jak společně s dětmi vyvodit pravidla pro hry 
a činnosti v centrech. A kdyby rozjezd nových center aktivit přece jen skřípal, je možné se ve Step by 
Step poradit. A „na drátě“ je pro Červené Janovice i průvodkyně školky z Eduzměny Gabašová. 

Lucie Römer – Nadační fond Eduzměna (pozn. redakčně zkráceno) 
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