Co nového na úřadě.
Začnu největší akcí letošního a loňského roku, a tou je rekonstrukce hospody a
vybudování muzea. Vše je už dokončeno, 2.6. byla kolaudace. Teď zbývá už
pouze vyúčtovat dotaci. Myslela jsem si, že problémy s rekonstrukcí byly
nejhorší, ale když vidím, kolik dokladů je potřeba k tomu vyúčtování, mám
obavy, že to nejhorší nás teprve čeká. Záměrně říkám nás, protože toto
„papírování“ se bude týkat také paní účetní, Jany Švecové. Vše musí být
správně zaúčtované, musí souhlasit všechna data, všechny smlouvy a předávací
protokoly atd. Budeme se snažit, aby vše bylo dobře a dotace vyšla v plné výši.
Činnost na úřadě je o přiznaných dotacích a podle nich se pak odvíjí veškeré
aktivity. U nás je to také tak. O dotacích na opravy silnic víte již z minulého
zpravodaje, pokročili jsme kousek dál. Je hotové výběrové řízení. Vítězná firma,
která bude silnice opravovat, je firma Swietelsky stavební s.r.o., Kájov. Byla
jsem rozhodnutá silnici nechat opravit co nejdříve a doufala, že plánovaná
rekonstrukce elektrického vedení ze Svachova na Úlehle se prodlouží na několik
let a nebude se hned kopat do nové silnice. Situace nabrala ale úplně jiné
obrátky. Pánovi, který vše komplikoval, se problém vysvětlil a k překvapení nás
všech dal svůj tolik potřebný souhlas. Teď se urychleně řeší všechna další
povolení potřebná k zahájení této akce a my musíme počkat s opravou silnice, až
bude hotová pokládka elektrického vedení. Při té příležitosti přidáme světla
veřejného osvětlení na cestu ze Svachova na Úlehle. Všichni, kteří teď mají
komplikace s příjezdem do svých domů, tak budou mít alespoň malé odškodnění
v podobě nového osvětlení. Vše musí být hotové do konce tohoto roku, jinak
bychom museli dotaci vracet.
V současné době realizujeme modernizaci bezdrátového obecního rozhlasu, na
kterou jsme také dostali dotaci z Krajského úřadu Jihočeského kraje. Obecního
hlášení se tak dočkají i občané na Hrachových horách a v Chlumu nad Malší,
kde do této doby rozhlas vůbec nebyl.
Další dotací, která nám vyšla, je dotace na výstavu vltavínů. Výstavu přesuneme
z fary do muzea loutek – do té zadní místnosti, která původně byla plánovaná
jako sklad. Toto rozhodnutí vzniklo hlavně z toho důvodu, že o.s. Figurka
podala návrh, aby výstavy obrazů byly na faře zrušeny, a ta byla využívána
pouze pro potřeby Figurky.Zastupitelstvo obce tento návrh podpořilo a
schválilo. Jednala jsem s panem Balkem, zástupcem Volného sdružení umělců
Jižních Čech, který tady výstavy pořádá, a dohodli jsme se, že letošní sezóna je
nasmlouvaná a nelze ji rušit nebo do ní jinak zasahovat, ale od příštího roku
výstavy na faře už nezahájíme.

Dotace na výstavu vltavínů musí být čerpána v letošním roce, takže na podzim
se můžete těšit na další rozšíření expozice v muzeu. Rozšíření se nebude týkat
pouze výstavy vltavínů, ale také dalších loutek. Paní Iveta Němcová nám
nabídla zapůjčit svou sbírku loutek, kterou plánujeme také na podzim
nainstalovat. Srdečně vás proto zvu k nám do muzea a slibuji, že bude opět
mnoho zajímavého k vidění. Otevírací doba je středa, pátek, sobota a neděle od
13.00 hod. do 17.00 hod. v sezóně, přes zimu bude provoz omezen pouze na dva
dny v týdnu.
Žádali jsme ještě o jednu dotaci, ale ta nám bohužel nevyšla. Byla to dotace na
nové hasičské auto pro devět osob pro jednotku PO III Svatý Jan nad Malší.
Jak jsem vás také informovala v minulém čísle zpravodaje, přihlásili jsme se do
soutěže Vesnice roku. Dovolte mi krátké vyhodnocení: tato soutěž je
celorepubliková a přihlásilo se celkem 210 obcí.
Z Jihočeského kraje se přihlásilo celkem 24 obcí. Nejvíce na Písecku - 7, na
Táborsku 6, na Strakonicku 4, na Jindřichohradecku 3 a po dvou na
Českobudějovicku aPrachaticku. V krajském kole získala 1. místo obce Jarošov
nad Nežárkou, 2. místo Sudoměřice u Bechyně a 3. místo Vrábče. Naše obec
získala diplom za péči o kulturní dědictví.


Ráda bych chtěla poděkovat sedleckým hasičům, kteří nám letos na jaře pomohli
se sázením stromků a pálením pasek. Jejich brigáda nám opravdu moc pomohla,
protože zasázet stromky je potřeba co nejrychleji, aby nezaschly. Velmi nám
pomohli.

Co se událo v uplynulém čtvrtletí.
Druhé čtvrtletí tohoto roku bylo opravdu bohaté na kulturní a sportovní akce,
téměř každý víkend se nějaká konala.
Hned na jeho začátku jsme si užívali velikonočních svátků a s nimi spojený i
víkend prodloužený o Velikonoční pondělí.

Velikonoce na faře
4.4. pořádalo občanské sdružení Figurka již
tradiční Velikonoce na faře. Měli jsme možnost
nejen vidět, ale i zakoupit krásné a zajímavé
výrobky s velikonoční tématikou.

Velikonoční pochod
6.4. se uskutečnila úplně nová akce,
Velikonoční pochod. Již v minulém
zpravodaji jsem se zmiňovala, že
doufám v pěkné počasí. Opak byl
pravdou. Počasí připomínalo spíše
silvestrovský pochod než jarní. Do cíle
(k lomu na Chlumské hoře) nás došlo
pouze pár. Někteří pochod vzdali v
půli cesty právě pro nepřízeň počasí.

Slavnostní žehnání hasičkské stříkačky
25.4. pořádali sedlečtí hasiči
velmi zajímavou a nevšední akci.
V Sedlci před hasičskou
zbrojnicí pan P. ThMgr. Martin
Bětuňák slavnostně požehnal
hasičské stříkačce. Místní hasiči
nám pak ukázali útok, který již
několik měsíců trénovali, a tím
se pečlivě připravovali na
obvodovou soutěž, která se již
nezadržitelně blížila. Do Sedlce
přijeli své kolegy podpořit také hasiči z Ločenic a ze Svatého Jana nad Malší.
Pěkné počasí a pečené selátko přispělo k příjemně strávenému odpoledni.

Stavění májky – pálení čarodějnic
30.4. se nejen staví májky, ale je to také den, kdy se pálí čarodějnice. Jedná se o
keltský svátek, kterým začíná kalendářní léto. Tato noc je považována za
nejmagičtější v roce. Kdysi dávno lidé věřili, že se na vršky kopců a hor
slétávají čarodějnice na tajemné sabaty. Proto se zapalovaly ohně a čarodějce se
upalovaly.
Také celou naši školu obsadily v tento den čarodějnice.
Všechny děti,
včetně
učitelek, se na
tento den
proměnily v
čarodějnice.

Musím přiznat, že naše škola byla opravdu
kouzelná !!!
Letos se pálení čarodějnic uskutečnilo i v Sedlci.

Májky opět uhlídali všude – ve Svatém Janu nad Malší,
Sedlci, Hrachových horách i v Chlumu nad Malší.
Zřejmě všichni pečlivě hlídali až do rána.

2.5. jsme opět zahájili výstavy obrazů na faře. Ta první byla charitativní.
Výtěžek z této akce šel pro Arpidu. Vystavovali umělci z Volného sdružení
umělců Jižních Čech.

Oslava Dne matek
7.5. přilákalo všechny maminky vystoupení dětí na oslavu Dne matek. V sále
místní hospody bylo připraveno pro všechny maminky nejen malé pohoštění, ale
především tolik žádané a vyhledávané vystoupení dětí. Jako první jsme měli
možnost vidět děti z tanečního kroužku Bublifuk při občanském sdružení
Figurka, které si pro nás připravily piráty z Karibiku, pak následovalo
vystoupení dětí z mateřské a základní školy. Svým uměním se pochlubily také
děti ze základní umělecké školy působící v naší škole pod vedením paní
Daškové. O další program se pak postarala skupina H+H z Českých Budějovic.

17.5. byla tradiční svatojánská pouť. Především děti si užívaly pouť již během
týdne, kdy pěkné počasí lákalo na houpačky, kolotoč nebo skákací hrad.
22.5 projíždělo naší obcí a Chlumem nad Malší Rallye Český Krumlov.
Myslím, že zpřísněná bezpečností pravidla už nelákají diváky tak jako v
minulých letech, a proto jich k nám již jezdí méně. Pořadatelé se snaží o různá
zpestření, jakým byl například letošní seskok několika parašutistů na louku pod
kravínem.
Obvodová hasičská soutěž
23.5. byl den významný především pro hasiče. Konala se totiž v Nesměni
obvodová hasičská soutěž u příležitosti 90. výročí založení sboru. Od nás se této
soutěže zúčastnilo šest družstev. Jedno družstvo mužů ze Svatého Jana nad
Malší, dvě družstva ze Sedlce – družstvo žen a družstvo mužů a tři družstva z
Chlumu nad Malší – dvě družstva mužů a jedno žen.
Počasí hasičům moc nepřálo a se štěstím to bylo podobné. I když všechna
družstva pečlivě trénovala, na pohár a umístění „na bedně“ nedosáhlo žádné z
nich. V kategorii Muži nad 35 let byl Chlum nad Malší na 5. místě ze 14
družstev, v kategorii Muži bez omezení byl Chlum na 4. místě, Svatý Jan nad
Malší na 6. místě a Sedlce na 9. místě ze 13 družstev. V kategorii Ženy nad 30
let byly ženy ze Sedlce na 5. místě a ženy z Chlumu nad Malší byly
diskvalifikovány a skončily na 10. místě.

Turnaj ve vybíjené
29.5. se uskutečnil 2. ročník turnaje ve vybíjené. Starší žáci naší školy vyzvali
na souboj bývalé žáky a děti z Ločenic. Bylo to příjemné odpoledne plné
napínavých chvilek ve vzájemných zápasech. Nebylo důležité vyhrát, ale
zúčastnit se. Vždyť přeci o to jde, umět se pobavit a užít si legraci.

Dětský den
30.5. připravilo občanské
sdružení Figurka pro děti
Dětský den v Sedlci. Letos
byl na téma „Hasiči“. Děti si
kromě plnění úkolů mohly
zkusit stříkat s pravými
hasičskými stříkačkami a
také si prohlédnou hasičské
auto zn. LIAZ, které nám
přivezli ukázat hasiči ze
Svatého Jana nad Malší.
Samozřejmě, že nechyběla
ani tolik žádaná disciplína,
jakou je jízda na raftu. Na
závěr celého odpoledne místní hasiči divákům ukázali hasičský útok, tentokrát s
hašením opravdového ohně. Těsně před ukázkou zapálili balík slámy a úkolem
bylo jej uhasit v co nejkratší době.
Tato akce byla Figurkou opět pečlivě připravena, letos za výrazné podpory
sedleckých hasičů a hasiček, kteří byli na některých stanovištích a také u
občerstvení.
Myslím, že ten kdo přišel, určitě nelitoval a příjemně strávil odpoledne.

Fotbalový turnaj „O pohár starosty“
6.6. se konala také již tradiční akce, a to fotbalový turnaj „O pohár starosty“.
Počasí této akci přálo – možná až moc. Vedro, které panovalo, nebylo zrovna
ideální na běhání po hřišti, ale přesto si to všichni užili a zůstali i po skončení
celého turnaje. Sedělo se, povídalo a pilo dokud nedošlo pivo.
Turnaje se zúčastnilo 5 družstev 1. místo si – jako již tradičně - odvezli
„velešáci“. Také děti si zahrály a jako praví fotbalisti do toho daly vše.

Závody historických vozidel
13.6. - i tento termín patřil tradiční akci - již 21. ročníku závodů historických
vozidel „S kopce do kopce“. Počasí trochu zkoušelo výdrž a nadšení závodníků,
a tak přeháňka mezi jednotlivými koly otestovala všechny. Někteří závodníci,
především motocyklisté, při pohledu na blížící se mraky raději nastartovali své
stroje a ujížděli před deštěm a avizovanou bouřkou. Někteří zůstali schovaní pod
stanem, popřípadě ve svých vozech, a absolvovali i druhé kolo. Absolutním
vítězem 21. ročníku se stal pan Ing. Miroslav Jursík.

20.6. byla sobota, kdy se v naší obci nebo našich osadách nekonala žádná akce,
což bylo dobře, protože hasiči tak mohli přijmout pozvání na jiné hasičské
soutěže. Hasiči z Chlumu nad Malší se zúčastnili hasičské soutěže v Ločenicích,
kde se konal „Memoriál Václava Šmejkala. Sedlečtí hasiči zase přijali pozvání
na hasičskou soutěž do Římova. Je dobře, že se zúčastňujeme akcí v okolí,
protože pak zase na oplátku přijedou ostatní k nám.

Otevření Muzea loutek a stálé expozice obce
Na 27.6. se těšilo mnoho místních občanů a se
zvědavostí navštívili naše muzeum loutek a
stálou expozici obce. Od 15.00 hod. se konalo
slavnostní otevření. Na úvod při slavnostním
zahájení jsem mluvila o tom, že nám při této
akci přálo štěstí. Nejen tím, že výběrové řízení
vyhrála firma JS Tým z Českého Krumlova,
která zde odvedla opravdu dobrou práci, ale i
to, že jsem měla možnost poznat čtyři lidi, kteří
společně vytvořili v našem muzeu velmi
krásnou a zajímavou expozici. Jsou to lidi na správných místech a odborníci ve
svém oboru. Teď už ale konkrétně: pan PhDr. Vlastimil Kolda ze Státního
oblastního archivu Třeboň, paní Lenka Kohoutková z Jihočeského muzea Český
Krumlov, paní Helena Stejskalová z Jihočeského muzea České Budějovice a
hlavně Martina Langová, která připravila veškeré texty, které si v muzeu můžete
přečíst. Smůla si vybrala svou daň v tento den, kdy chvilku před zahájením
začalo pršet a déšť trval skoro celé odpoledne. Program, který byl připraven pro
návštěvníky před hospodou, jsme museli zrušit a kapelu přesunout do sálu
místní hospody.
Ráda bych poděkovala všem občanům, kteří přispěli svými
exponáty z domácích sbírek. Bez těchto věcí, dokumentů,
fotografií, obrázků a pohlednic bychom toto také nedali
dohromady.

Hasičská soutěž v Chlumu nad Malší
4.7. se konala hasičská soutěž v Chlumu nad Malší pod heslem „Hasič zvládne
vše“. Tohoto hesla se pořadatelé drželi statečně, a tak museli soutěžící ukázat,
jak umí hasit nejen oheň, ale i žízeň. První disciplínou byla pivní štafeta (ženy
musely naštěstí vypít jen malé pivo), pak následoval běh kolem rybníka a plavba
přes rybník. Každý pojal tuto plavbu po svém.
Někdo se nezdržoval loďkou a rybník rovnou přeplaval – počasí k tomu lákalo.
Někteří dali přednost loďce. Po zdolání rybníku už následoval klasický hasičský
útok. Do Chlumu si přijeli zasoutěžit hasiči ze Sedlce, Ločenic, Todně, Netřebic
a Krasejovky. Z Chluma dali dohromady celkem pět soutěžních družstev a jedno
družstvo dětí. Děti sice netrénovaly tak často jako dospělí, ale útok zvládly bez
problémů, bohužel čas neměly tak dobrý. Skončily na 3. místě, před dětmi z
Netřebic a Ločenic. První místo obsadily děti z Ločenic. Z dospělých zvítězilo
družstvo hasiček z Netřebic.
Hasiči z Krasejovky přijeli se svou historickou stříkačkou a po skončení soutěže
nám předvedli, že i přesto, že je stříkačka historická, je stále funkční a vždy
připravená. Bylo to milé zpestření.
K poslechu a později i tanci hrála Mladá kapela z Nových Hradů až do 02:00
hod.

Motoden
11.7. jsme na impuls Kuby Smrže uspořádali novou akci nazvanou „Motoden“.
Původně to mělo být odpoledne pro příznivce motorek, ale myslím, že atmosféra
strhla úplně všechny.
Do poslední soutěže – jízda na
motokáře na čas, která byla určena
nejen pro děti, ale i pro dospělé, se
přihlásilo 33 soutěžících z našich
řad. Jízdu si vyzkoušeli i ti, kteří
tvrdili před touto akcí, že by do
těchto vozidel v životě nesedli.
Atmosféra byla opravdu super.
Nejlepší čas po Matějovi Smržovi
zajel Jiří Šimek z Ločenic.
Během odpoledne jsme si mohli
popovídat s bratry Jakubem a
Matějem
Smržovými,
jejich
tatínkem Martinem Smržem a vidět
představení Smrž Academy –
minibike. Pro nás laiky - malé kluky
na malých motorkách.
Moc děkuji Jakubovi, Matějovi a panu Martinu Smržovým, že pro nás připravili
takovou akci. Doufám, že na příští rok společně zase něco zajímavého
vymyslíme.

Toto všechno jsou akce, které se udály od začátku dubna. Když projdete
kalendář, zjistíte, že moc víkendů bez akcí nebylo. Proto bych chtěla moc a moc
poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách a organizaci a také těm
ostatním, kteří alespoň přišli na tyto akce, protože i to je moc důležité.
Vaše účast na akcích je podporou všech organizátorů a také podporuje náš život
na vesnici. Tím, že přijdete na akci, je vidět, že máte zájem o to, co se zde děje,
a to je dobře.

Na co se můžeme těšit.
25.7. Sedlecké slavnosti
SDH Sršni Sedlce ve spolupráci s Hospodou u Rybníka pořádají Sedlecké
slavnosti. Začátek je od 14.00 hod. na návsi. Čeká na vás skákací hrad pro děti,
lukostřelba, středověké opevnění, vodní zorbing, soutěže pro děti i dospělé a
samozřejmě, že nebude chybět ani ukázka hasičského úroku v podání žen i
mužů. Hrát bude kapela Shellou Band.
1.8. Chlumské slavnosti
Tato tradiční akce začíná v 15.00 hod. Čeká na vás bohatý program a tradiční
lávka přes rybník a pečené koleno. K tanci a poslechu bude hrát kapela
Ševětínka.
5.9. hasičká soutěž v Sedlci
19.9. Posezení pod kaštany

Příspěvky od občanů.

Hasičská slavnost.
V sobotu 4. července se konala ,,Hasičská soutěž." s podtitulem ,,Hasič
zvládne fše." Po šesti letech. Tehdy při slavnosti došlo ke skutečnému požáru.
Děti podpálily dřevěný ,,sklaďák," kde byla uskladněna stará sláma a seno.
Prověřilo to naše i hostující hasiče. Zachovali se přímo profesionálně. Dopředu
věděli, že s tak velkým požárem nemohou soupeřit, ale postarali se o to, aby
sousední stavení byla uchráněna. Hlavně, že děti utekly včas .
Tentokrát vše dopadlo dobře. A protože to byla slavnost hasičská,
pořádala se soutěž. Družstva byla smíšená. Nejprve měli účastníci za úkol vypít
pivo. Muži z láhve půllitr a ženy třetinku z poháru. Pak celé družstvo čítající
sedm členů oběhly rybníček na návsi, na protějším břehu nasedly do pramice,
přejeli na druhou stranu, kde byla připravena hasičská stříkačka a následoval
útok. Každý útok pečlivě sledoval nekompromisní rozhodčí.
Jedno z našich družstev získalo druhé místo, přestože jim první člen
posádky nastoupil do pramice a ujel. Ale naše kvalitní hasičky neváhaly, vrhly
se do vody a plavaly. Pramici provinilec musel vrátit, aby nastoupil zbytek
posádky a přepluli. Útok byl bezkonkurenčně nejlepší. První místo vybojovala
parta z Netřebic. No kdo ví, zda bychom se netěšili z vítězství my Chumáci,
kdyby se celé posádce vyhnula smůla. Obdivuhodné bylo, že se nám
Chumákům podařilo poskládat dohromady 5 smíšených družstev. Možnost
vyzkoušet si útok se tak otevřela i úplným laikům a začátečníkům.
Celá slavnost se konala v dobré náladě. Jídla, pití bylo dost, muzika hrála
i počasí bylo úžasné a všichni se dobře bavili až do pozdních ranních hodin.
Beránková Daniela

Následující akce se uskuteční až o vánocích, ale je třeba se do 15.9. přihlásit,
abychom mohli zarezervovat vstupenky.
27.12.2015 se uskuteční jako každý rok zájezd do Prahy na muzikál. Letos na
muzikál Janka Ledeckého „Vánoční zázrak aneb sliby se maj plnit o
Vánocích“
Je to vánoční romantický příběh, který je doprovázen známými Jankovými
vánočními písněmi.
Hlavním hrdinou je sedmiletý Tomáš, který netuší, jak vypadají Vánoce. Ty jsou
v rodině tabu. Tomáš se narodil totiž na Štědrý den, ale při porodu jeho matka
zemřela. Proto místo Vánoc slaví jen narozeniny. To vše se má změnit, protože
jeho otec Marek potká o letošních vánocích svou studentskou lásku Veroniku a
navíc dostane vysněnou práci od Radana, majitele developerské firmy. Jak
dopadne láska Marka a Veroniky? A dočká se Tomáš svých prvních Vánoc? A
dočká se opravdového vánočního zázraku? Na to se budete muset jít podívat
sami do Divadla Broadway!!!
Hrají:
Veronika: Linda Rybová, Elin Špidlová
Marek: Filip Blažek, Martin Trnavský
Radan: Jiří Langmajer, Marek Vašut
Dědeček: Petr Kostka, Petr Štěpánek
Babička: Naďa Konvalinková, Luba Skořepová, Jana Švandová, Jaroslava
Obermaierová
Pája: Martin Dejdar, Aleš Háma, Juraj Bernáth
Tomáš: Filip Antonio, Jáchym Blažej, Richard Mašata
Franta: Juraj Bernáth, L.W.Frenk
Monika: Alžběta Bartošová, Lucie Černíková, Kristýna Kudrnáčová, Michaela
Zemánková
Je to odpolední představení – od 15.00 hod.
Odjezd ze Svatého Jana bude cca v 11.00 hod. – bude ještě upřesněn.
Cena za vstupenku a dopravu je 1.100,- Kč
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