Významná životní jubilea
Vážení občané, dovolte nám, abychom i vaším jménem. Spoluobčanům, kteří v těchto dnech oslavili, či budou v následujících
dnech slavit významné životní jubileum, popřáli do dalších let hodně
zdraví, spokojenosti, radosti i štěstí. Přejeme si, abychom jim toto
přání mohli ještě mnohokrát zopakovat.
Významného životního Jubilea se dožívají:
Chovancová Marie, Svatý Jan n/Malší 69
Švarcová Marie, Sedlce 43
Švepeš Ludvík, Chlum n/Malší 16
Kopt Vladislav, Chlum n/Malší 17
Novotná Marie, Svatý Jan n/Malší 9
Štolková Eva, Sedlce 80
Šindelář Miroslav, Sedlce 44

Vydává: Obec Svatý Jan nad Malší
Svatý Jan nad Malší 13
373 23 Svatý Jan nad Malší
IČO: 00245488

MK ČR E 15518
Vydává: Obec Svatý Jan nad Malší, Svatý Jan nad Malší 13, 373 23 Svatý Jan nad Malší; IČO:
00245488 MK ČR E 15518
Podklady Jan Bláha, Růžena Balláková. Do tisku připravil a sestavil Tomáš Michal.
Za správnost údajů zodpovídá předkladatel.
Výtisk č. 2011.01

Svatojanský

Zpravodaj
Vážení spoluobčané.
Využívám našeho Zpravodaje k tomu, bych Vám, kteří jste mi
dali ve volbách do místního zastupitelstva svůj hlas, poděkovala za
důvěru. Díky nejvyššímu počtu získaných hlasů jsem byla navržena
na nejvyšší funkci v obci, kterou jsem po delších úvahách přijala.
Věděla jsem a stále více se přesvědčuji, že přijatá funkce není nijak
jednoduchá, ale naopak velmi náročná jak na čas, tak na hledání
správných rozhodnutí, která se ode mne očekávají.
Dosud jsem jistě nepoznala všechny úkoly i úskalí, které se
v mé práci objeví a které budu muset řešit. Chtěla bych ale všem
svým voličům i všem občanům obce slíbit, že se budu vždy snažit
plnit úkoly co nejlépe, co nejspravedlivěji. Ne vždy se má rozhodnutí
zalíbí všem. Musí, či měla by být spravedlivá a zajistit prospěch celé
naší obci.
Práce jednotlivce, byť sebeodpovědnější i sebenáročnější nikdy nedokáže to, co dokáže práce většího kolektivu lidí. Proto spoléhám na těsnou a upřímnou spolupráci celého zastupitelstva, komisí i
Vás všech občanů naší hezké vesnice. Máme na co navazovat - na
vítězství v soutěži „Vesnice roku“ z roku 1997.

Růžena Balláková

Složení obecního zastupitelstva

Informace o využití fary obcí:
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Jak jistě všichni víte, faru obec již řadu let využívá k různým akcím,
jako např. výstavy, klubovny atd. K poslednímu dni minulého roku,
tedy k 31. 12. 2010, končila platnost bývalé nájemní smlouvy. Po
jednání s panem farářem M. Betuňákem jsme uzavřeli nájemní
smlouvu novou s drobnými úpravami, např. délka pronájmu z deseti
let se snížila na pět let apod., ale se stejnými možnostmi jejího využívání jako dosud.
O výstavní plochy má již zájem pan Balek z Volného sdružení
umělců Jižních čech,
využívat je bude i naše škola a školka a také sdružení Figurka, případně i další zájemci. Vystavovat se budou nejenom obrazy, ale třeba
i vltavíny či další zajímavé předměty.
Jsme velmi rádi, že si v ní vybudovalo, především vlastním
přičiněním, hezkou klubovnu občanské sdružení Figurka. Odvedlo
zde pořádný kus práce. Aktivity sdružení jsou pestré a bohaté. Všichni si přejeme, aby jim nadšení pro práci dlouho vydrželo. Víme, že
práce s dětmi vyžaduje velkou odpovědnost i přípravu. Vymýšlet a
připravovat stále nové a pro děti zajímavé programy není jednoduché.
Pokud se podaří na faře vytvořit podmínky i pro obecní
knihovnu, bude tam také přestěhována.

Jméno a příjmení
Růžena Balláková
Romana Laubeová
Ing. Ivana Tomášková
Tomáš Michal
David Kubínek
Michaela Hájková
Pavel Tvaroh
Jiří Šrámek
Ing. Jiří Kučera

Složení výborů a komisí
Finanční výbor
- předseda: Ing. Jiří Kučera
- členové: Ing. Ivana Tomášková, Ing. Jan Piterka
Kontrolní výbor
- předseda: Tomáš Michal
- členové: Antonín Michal, Miroslav Martinus, Miroslav
Sklář ml., Pavel Tvaroh
Kulturní, sociální a sportovní komise
- předseda: Ing. Ivana Tomášková
- členové: Magdalena Krátká, Alena Novotná, D. Melicharová, Martina Jarošová, Michaela Hájková
Školská komise
- předseda: Růžena Balláková
- členové: Ing. Jiří Kučera, David Kubínek

Velešínský hrad:
O tom, že se na našem katastru nachází zajímavá historická
památka „Velešínský hrad“ jistě všichni víme. Patří do skupiny „Hradů na Malši“, kam patří i např. hrad Louzek či Pořešín. Již
v minulých letech se mnozí z nás na jeho úpravě podíleli. Odstraňovaly se náletové stromy a keře, což nebyla vždy jednoduchá práce.
Pokračovaly i další úpravy. V současné době se připravuje větší akce.
Lesy ČR nabídly jako sponzorský dar zhotovení dřevěného mostu a
lávky, které umožní lepší a snazší přístup přímo až na hrad. Hodnota
daru by měla být přibližně 450 tisíc korun. Nyní probíhá jednání

s projektanty, archeology a památkáři. Vše by se mělo vybudovat již
letos. V příštím roce se počítá s obnovením a zakonzervováním zbytků dřívější kaple a vztyčením dřevěného kříže. Ve spolupráci
s velešínským panem farářem by se mohla stát památka novým
„poutním“ místem.
Naše obec tím získá další možnost pro své zviditelnění i zatraktivnění.

Při této příležitosti je třeba připomenout již letitou spolupráci
našich myslivců s myslivci z Grünbachu. Účastní se téměř pravidelně
naháněk na černou zvěř u nás, jejich vynikající skupina trubačů podle
mysliveckých tradic akce zahajuje i končí. Řada našich občanů se
s nimi setkala i na „Poslední leči“, kterou také pravidelně navštěvují.
Na oplátku jsou zváni naši myslivci na akce k nim. Jedna z nich se
uskuteční v pátek, 25. února.
Všichni věříme, že se ve spolupráci bude i nadále pokračovat.

Spolupráce s partnerskou rakouskou obcí GRÜNBACH
Hned po volbách do naší obce zavítal starosta Grünbachu, pan
Ervin Chalupar, aby se seznámil s novými zastupiteli i novým starostou, v našem případě tedy se starostkou. Pozval nás také na vánoční
trhy do Grünbachu. Nabídl nám, či spíše požádal, zda bychom na trhy
nepřivezli i nějaké výrobky s vánoční tématikou. Bylo to pro nás trochu překvapení i nová starost. Ale nakonec jsme se toho zhostili celkem dobře. Velice aktivně se zapojila paní Tlapová, která napekla
krásné perníčky, za které jí paní starostka touto formou děkuje. Řadu
výrobků připravily i děti z naší mateřské i základní školy. I těm patří
dík. S sebou jsme vezli i obrazy pana Berky, o které pan starosta Chalupar projevil zájem a obrazy pana Kučery staršího.
Přivítání v Grünbachu bylo velmi milé a srdečné. Myslíme si,
že jsme panu starostovi udělali velkou radost. Věnoval nám celé odpoledne, zavzpomínali jsme také na letní setkání, kdy taneční skupina
a děti ze ZUŠ Trhové Sviny, která působí na naší škole, vystupovaly
na festivalu v Grünbachu. O vánočním setkání vyšel v rakouských
novinách článek s fotografií naší paní starostky s panem starostou
Chaluparem. (viz foto)
Během setkání jsme jednali i o další spolupráci. Dohodli jsme
se na příští společné akci u nás v Janě. O vystoupení projevil zájem i
grünbachšský hudební soubor. V uplynulém týdnu jsme již dohodli
přesný termín. Uskuteční se 17. září 2011 od 14.00 hodin v hospodě
U kostela. Vystoupí na ní jak děti z naší mateřské a základní školy,
tak i hudebníci z Grünbachu.

Přehled uskutečněných i připravovaných akcí:
Únor:
12. 2. – hasičský bál – Svatý Jan nad Malší
19. 2. – masopustní koleda ve Svatém Janu n/Malší
25. 2. – návštěva našich myslivců u myslivců v Grünbachu
Březen:
5. 3. – masopustní koleda v Chlumu n/Malší. Pan farář
Betuňák přislíbil požehnání této koledě v Chlumu u kapličky
- hasičský bál – Sedlce
19. 3. – taneční festival – děti z naší taneční školičky při
ZŠ vystoupí v hospodě U kostela.
Na festivalu přislíbily účast i skupiny dětí ze ZUŠ Trhové
Sviny a Hluboká u Borovan. Nebude chybět ani překvapení ve
formě tanečníků – profesionálů.
26. 3. – Koupání v Bad Füssingu
Duben:
22. 4. - velikonoční výstava výtvarných prací dětí
z občanského sdružení Figurka i dětí ze ZŠ a MŠ na faře
30. 4. - Svatojanské májování – lampionový průvod
Květen:
7. 5. - slavnostní zahájení rybářské sezony na obecním rybníku a ry

bářské soutěže pro děti (Konání je závislé na získání příznivců
a pomocníků akce).
22. 5. – pouť
27. 5. – 39. Ročník Rallye Český Krumlov
- zahájení výstav obrazů na faře (Termín dosud není přesně
stanoven).
Červen:
4. 6. - dětský den
18. 6 – S kopce do kopce – závody historických vozidel
30. 6. - k tomuto dni by měla v obci ukončit provoz pošta.
Česká pošta nám tuto novinu oznámila na setkání
zástupců obcí. Ve spolupráci s paní starostkou z Ločenic hledáme možná řešení jak provoz zachovat. Již 24. 2. proběhlo
v Ločenicích jednání se zástupcem České pošty.
Výhled na léto:
O letních prázdninách čeká naši školu velká rekonstrukce. Za
vydatné pomoci pana Josefa Jana paní starostka již v loňském roce
vyřídila grant na rekonstrukci základní školy a další grant na rekonstrukci mateřské školy. V celé budově se vymění okna a radiátory
topení se osadí regulačními ventily. Tím bychom mohli značně snížit
náklady na vytápění. Dále školu vybavíme šesti novými počítači,
tělocvičnu novým cvičebním nářadím a na hřiště se koupí další zařízení v přibližné ceně 80 tisíc korun. V mateřské škole se provede
rekonstrukce osvětlení, kuchyňky, šatny, umývárny a WC. Děti budou mít určitě největší radost z nového nábytku, který bude v celé
MŠ.
Myslivci škole
Jednou z našich zájmových organizací v obci je myslivecké
sdružení. Občas některého myslivce potkáme, jak jde s flintičkou do
lesa. Jsme přesvědčeni, že si jde něco „ulovit“ a často mu tuto možnost závidíme. Co však již téměř nevidíme je, že i oni musí plnit celou řadu povinností a úkolů v péči o zvěř a její ochranu. Chodit při

senoseči ve vysoké a mokré trávě, vyhledávat a vynášet z ní mláďata
zejména srnčí zvěře je náročné jak fyzicky, tak i časově. Zajišťovat
krmení a krmit zvěř v předzimním a zimním období také není jednoduché a navíc i finančně náročné. Seno si každý může nasušit, ale
jádro, sůl a léčebné preparáty stojí peníze, které se musí někde vydělat. Kromě těchto starostí v péči o zvěř se musí starat i o její ochranu.
Trápí je nejenom současná zemědělská technika, ale třeba i volné
pobíhání psů, kteří zvěř dokáží i uštvat, narušují hnízdění, kladení
mláďat a podobně. Ani zběsilé jízdy čtyřkolek v přírodě se naší obci
nevyhýbají.
A jak to vypadá s lovením zvěře? Zajíci téměř nejsou a řadu
let se nestřílí. Nestřílí se ani bažanti, kterých tady dříve bývalo také
dost a dnes je výjimka je v přírodě uvidět. Na koroptve si pamatují
snad pouze ti nejstarší občané. Zbývá tedy zvěř srnčí, jejíž odstřel je
přesně plánován a kontrolován a zvěř černá. Ulovit černou zvěř je
však spíše štěstí či náhoda a její lov vyžaduje od myslivce velké sebezapření. Sedět po nocích na posedu třeba i v patnáctistupňovém
mrazu není asi nic záviděného. Ale jinak, mimo dvou či tří naháněk,
se ulovit nedá. Je to zvěř, která se pohybuje převážně v noci a setkat
se s ní můžeme především v zimním období. Jindy přežívá především
v řepce a z ní přechází do kukuřice. Obou těchto kultur je čím dál víc
a tedy i čím dál víc pro tuto zvěř ideálních životních podmínek. Pak
tedy je třeba sedět a čekat …
Myslivci však pro spoluobčany organizují i jednu kulturně
společenskou akci, “Poslední leč“. Při ní se mohou účastníci poveselit, zatancovat i zazpívat. Jsme rádi, že se našim občanům líbí. Ve
velkém počtu jí navštěvují i lidé z okolních vesnic, kteří se prý jí často již nemohou dočkat.
Pro myslivecké sdružení je však akce i potřebným navýšením
finančních prostředků, které jsou potřeba pro placení nájmu
z honitby, nákupu krmiv a léčebných preparátů pro zvěři materiálů na
stavbu krmelců, posedů apod. Přesto se myslivci v minulém roce rozhodli výtěžek akce věnovat škole. Ani ta nemá potřebných financí

nadbytek a prostředí pro děti je potřeba vylepšovat. Proto celkový
výtěžek „Poslední leče“ předali škole. Činil 17.363 korun.
Škola za ně koupila pro děti stůl a šest židlí. Ať se dětem líbí a užijí
je.
Na závěr bychom měli poděkovat za dar všem pořadatelům,
mají s organizací hodně práce a starostí. Jen příprava tomboly, která
je jedním z hlavních zdrojů financí je mnohahodinovou záležitostí a
podílela se na ní i paní starostka. Poděkovat musíme i účastníkům
„Poslední leče“, vždyť právě z jejich peněz mají děti prostředí vylepšené.
Jan Bláha

