Vážení občané,
rok uplynul jako voda a už jsme na začátku nového. Doufám, že jste si
vánoční svátky užili v klidu a pohodě, zhlédli nějaké pohádky, navštívili známé
a příbuzné, přibrali nějaké to kilo navíc a využili chvíle volna k načerpání sil do
nového roku.
Věřím, že jste do něj vykročili pravou nohou, a i po celý tento rok se budete
ubírat správným směrem.
I já jsem se snažila odpočívat a užívat si svátky, ale jak hlavně občané ze
Svatého Jana zaznamenali, trápil nás velký nedostatek vody. Firma Čevak
musela skoro každý den vodu dovážet, a tak naše obec vstoupila do nového roku
s docela velkým a závažným problémem. Společně s obcí Ločenice musíme
hledat řešení, jak z této situace ven. Předpovědi počasí říkají, že sucho, jako
bylo minulý rok, by mělo trvat i v dalším období, a tak bude třeba najít další
zdroje pitné vody v našem okolí, a tím vyřešit tuto nemilou komplikaci. Myslím,
že pro naši obec to bude znamenat nemalé finanční výdaje, se kterými jsme v
rozpočtu obce vůbec nepočítali.
Když už jsem zmínila finance, kolem kterých se vše samozřejmě točí,
malinko zrekapituluji loňský rok. V loňském roce jsme totiž dost citelně
„zatočili“ s naším obecním kontem.
Jak jste měli možnost se dočíst v minulých zpravodajích, byli jsme v čerpání
dotací velmi úspěšní a každou žádost o dotaci, kterou jsme podali, jsme dostali.
Získat dotaci na nějakou akci je samozřejmě příjemné, ale na druhou stranu to
znamená, že obec musí ze svého rozpočtu něco doplatit. Nikdy se totiž nestane,
abychom dostali peníze na celou akci. Jelikož jsme měli akce, které přesahovaly
milion korun, byly tyto doplatky také dost vysoké. Přesto jsme vše zaplatili ze
svých peněz a nemuseli řešit nějaké úvěry nebo půjčky.
Zde je malá rekapitulace:
Největší a také samozřejmě finančně nejnáročnější akcí byla oprava hospody
a vybudování půdních prostor, kde vzniklo muzeum. Jak určitě víte z předešlých
zpravodajů, především přízemní prostory vyžadovali velké opravy, se kterými
nikdo předtím nepočítal. V prvních chvílích jsem vůbec nevěřila, že bychom
toto mohli zaplatit všechno ze svého, a měla jsem obavy, že si budeme muset
vzít úvěr.
Když jsme v červnu 2015 objekt konečně zkolaudovali a mohli sečíst veškeré
náklady na tuto budovu, trochu mi to vyrazilo dech. Na opravu přízemí jsme
vynaložili 1 870 710,- Kč, vybudování muzea (1. parta) stálo 3 662 581,- Kč. Po
vyúčtování dotace, které se protáhlo až do listopadu, jsme z ROPu Jihozápad
dostali dotaci ve výši 2 240 218,- Kč. Takže z obecního rozpočtu jsme museli
uvolnit na tuto budovu celkem 3 393 073,- Kč.

Budova čp. 16 před rekonstrukcí

Budova čp. 16 současná

Další dotace v loňském roce byla na vybudování nového bezdrátového rozhlasu.
Tato akce stála 346 435,- Kč a od Jihočeského kraje jsme dostali 170 000,- Kč.
Během roku jsme ještě obdrželi dotaci na lesy ve výši 45 408,- Kč, dotaci na
úroky z úvěru ve výši 35 000,- Kč, dotaci na zřízení muzea vltavínů ve výši 5
264,- Kč. Zde jsme měli malinko smůlu, protože původně jsme měli přislíbenou
dotaci ve výši 30 000,- Kč. Výstava byla ale při podání žádosti plánovaná na
faru, kde bylo v úmyslu zřídit nové zabezpečovací zařízení. Jelikož jsme faru
přenechali o.s. Figurce, přesunuli jsme vltavíny do muzea, kde už zabezpečovací
zařízení je vybudované. Také vitríny na vltavíny se musely díky novému

prostředí upravit, a tak se stalo, že se tyto změny Krajskému úřadu moc nelíbily
a dotaci nám ponížili. I přes tuto komplikaci se výstava vltavínů za velké
podpory Muzea vltavínů Český Krumlov zrealizovala a myslím, že je velmi
zdařilá a stojí za zhlédnutí.
Další neočekávanou dotací byla ta ve výši 20 000,- Kč za účast v soutěži
Vesnice roku 2015.
Poslední dvě dotace, které nám přišly začátkem prosince 2015 od ministerstva
pro místní rozvoj, byly ve výši 1 160 792,- Kč a 375 093,- Kč a byly určeny na
opravy komunikací na Úlehle a na komunikaci, kterou jsem v dotaci nazvala „U
Pancířů“. Zde ministerstvo hradilo 90 % veškerých nákladů, takže obec opravila
tyto silnice - jak se říká - téměř „za hubičku“.
Na Úlehle jsme dopláceli 102 841,- Kč a na cestu „U Panciřů“ pouhých 29 093,Kč. Při opravě silnice na Úlehle se pokládalo elektrické vedení do země (to
financoval E-on), a tak jsme využili situace a vybudovali za 359 984,- Kč
veřejné osvětlení ze Stachova na Úlehle. Platili jsme pouze projekt, kabely a
sloupy. Částku za výkopové práce, která by byla jistě dost vysoká, jsme ušetřili.
Když sečtu všechny zmíněné dotace, dostanu se na částku 4 051 775,- Kč.
Je to částka velmi pěkná, ale to dofinancování, které s tím souviselo, je vysoké.
Na účtech nám toho moc nezbylo.
K 31. 12. 2015 nám zůstalo na účtu v České spořitelně 487 260,- Kč,v Komerční
bance 500 510,- Kč, v GE Money bank 211 993,- Kč, Hypoteční bance 48 558,Kč, České národní bance 295 211,- Kč.
Úvěry nám ještě zůstávají tři. Úvěr na ČOV v Sedlci jsme splatili v roce 2015, a
tak nám zbývá úvěr na podavač (140 000,- Kč) a na teplovod (367 152,- Kč),
úvěr na bytovou jednotku čp. 125 je sice psaný na obec, ale tento splácí
nájemníci bytů, takže obec ze svých prostředků nemusí vynaložit nic.
Vzhledem k tomu, že díky kůrovci klesla cena dřeva, neplánujeme ani moc
těžit a dřevo prodávat, takže v letošním roce nemůžeme v tomto ohledu počítat s
nějakým přilepšením do našeho rozpočtu.
Také proto jsme na letošní rok naplánovali opravdu jen ty nejnutnější akce.
Na základě požadavků školní inspekce musí obec vybudovat chodník ze
školy až ke komunikaci. Ukazovala jsem zástupcům inspekce vyšlapanou
cestičku od školy ke schodům ke kostelu a pak chodník k silnici, ale to jim
nestačilo. Musí to být chodník přímo ze školy. Předpis je předpis. Zvažovali
jsme s paní ředitelkou školy a s dalšími odborníky několik variant. Vzhledem k
tomu, že většina rodičů dnes děti vozí do školy a školky autem a nejvíce je
využívaná široká cesta z hlavní silnice přímo ke škole, rozhodli jsme opravit
tuto. Myslím, že chodník vybudovaný ze školy přes náves až ke schodům ke

kostelu by asi nebyl ani hezký. Tato akce je naplánována na měsíc duben.
Zároveň s tím upravíme i přístup z druhé strany školy – směr ke školnímu hřišti.
V měsíci březnu, až firma Swietelsky spustí výrobu asfaltu, doasfaltujeme
parkoviště na návsi a školní hřiště. Na ně pak přijde ještě umělý povrch.
Další akci, kterou jsme naplánovali na letošní rok, bylo vybudování zázemí
na hřišti v lese. Jednalo by se o dvě menší místnosti – šatny, jedna místnost,
která by sloužila jako občerstvovací místnost, a pergola na venkovní sezení.
Zpracovaný rozpočet na tuto akci nás trochu zaskočil – pohyboval se kolem
1 000 000,- Kč. Budeme muset tuto akci rozložit na několik částí a minimálně
na dva roky.
Takové jsou tedy naše plány na letošní rok.

Co se událo v uplynulém čtvrtletí:
V měsíci říjnu se uskutečnil výlet pro seniory.
Trasa byla následující: dopoledne projížďka parníkem z Hluboké nad Vltavou
do Purkarce, pak prohlídka pivovaru Budvar v Českých Budějovicích a
odpoledne jsme strávili na Vráži u Trhových Svinů. I když nám počasí moc
nepřálo a jízda parníkem propršela, nikomu z nás to vůbec nevadilo, ba naopak.
Dobrá nálada panovala celý den. Je vidět, že naše seniory nic nezaskočí a
dovedou si vše užít naplno.

14. 11. pořádalo Myslivecké sdružení Malše Svatý Jan nad Malší svou tradiční
„Poslední leč“. Nevím, zda se o to zapříčinila skupina Hájovanka, která hrála na
této akci, nebo mnoho hostů přilákala také bohatá myslivecká tombola,
podstatné je, že sál „praskal ve švech“ a akce se opět vydařila. Myslím, že byli
spokojeni všichni - jak myslivci, tak i hosté.
28. 11. vyrazilo 40 našich občanů na koupání do termálních lázní Bad Fussing.

29. 11. jsme společně na návsi zahájili advent, rozsvítili stromeček a na faře
nechyběl vánoční trh. Občanské sdružení Figurka mělo opět krásné vánoční
výrobky, kterým nešlo odolat, vše bylo hned vyprodáno.

4. 12. vypouštění balónků – také naše
obec
se
zapojila
do
této
celorepublikové akce. U nás v tento
den v 15.15. hod. bylo vypuštěno 58
balónků a celkem v celé republice
bylo vypuštěno 87 923 balónků.
Rekord z loňského roku nebyl
překonán, protože v roce 2014 bylo
vypuštěno 103 738 balónků.

5. 12. chodí Mikuláš s čerty. Také u nás se tato tradice drží a má každým rokem
více a více příznivců. Letos bylo připraveno 100 balíčků a bylo to opět málo.
Přišlo totiž na 106 dětí. Je to úctyhodné číslo a svědčí o tom, že o tuto akci je
opravdu velký zájem. Zaznamenali jsme zde děti nejen místní, ale i z Ločenic,
Besednice, Římova a Velešína.
Moc děkuji všem, kteří se do této akce zapojili, a hlavně Míše Hájků, která byla
jejím hlavním tahounem a organizátorem.

6. 12. pořádali hasiči v Sedlci rozsvícení stromečku, živý a také slaměný betlém.
Samozřejmě, že nechyběl ani vánoční punč a svařák. Akce byla velmi pěkná,
dobře připravená a myslím, že odměnou organizátorům byla hojná účast a určitě
i chvála od většiny z nás.

15. 12. pořádala základní škola vánoční besídku. Bývalo zvykem mít toto
vystoupení v místní tělocvičně, ale vždy byla taková účast, že někteří rodiče se
nedostali ani dovnitř. Bylo tedy dohodnuto, že se besídka přesune do sálu místní
hospody, kde je více místa.
Musím uznat, že to byl velmi
dobrý nápad, ale jak se
ukázalo, ani toto opatření
situaci moc nevyřešilo. O
besídku byl ještě větší zájem a
přišlo mnohem více tatínků,
maminek, dědečků, babiček,
tetiček a dalších příbuzných,
že i sál byl zaplněn do
posledního místa.

Besídka byla jako vždy pečlivě připravená a děti byly moc šikovné.

Mezi vánočními svátky, konkrétně 27. 12., někteří z nás vyrazili tradičně do
Prahy na muzikál – letos na „Vánoční zázrak aneb sliby se maj plnit o
Vánocích“.
V tento den pořádali hasiči z Chlumu výlet spojený s prohlídkou římovské
přehrady.
31. 12. nechyběl ani tradiční pochod z Chlumu do hospůdky v Nesměni.

Také v tento den nezaháleli ani místní „fotbalisti“. Zcela neplánovaně se
obvolali a silvestrovské odpoledne strávili v lese na hřišti. Zahráli si fotbal – na
Silvestra.

Když zveřejňuji, co se událo v uplynulém čtvrtletí, nesmím zapomenout na
výroční valné hromady všech sborů dobrovolných hasičů, které koncem roku
tradičně pořádají. Jednotliví členové hasičského výboru zhodnotí činnost sboru a
sdělí ostatním členům plány na další rok. Myslím, že je to pro hasiče důstojné a
slavnostní ukončení roku. Bývá zvykem, že se na této „výročce“ sejdou všichni
členové sboru (někteří i v uniformách), navštíví je zástupci ostatních sborů z
okolí a stráví příjemný večer.
I já se každoročně zúčastňuji těchto valných hromad, a protože konkrétně práce
hasičů v Sedlci a Chlumu byla v loňském roce opravdu příkladná, stále jsem
přemýšlela, jak tyto aktivity ocenit.

Od pana Jiřího Žižky jsem se dozvěděla, že největší ocenění pro hasiče je, když
má sbor svůj prapor. Hned jsem si řekla o kontakt na nejlepšího výrobce praporů
a vše bylo vyřešeno.

Myslím, že paní Pavlišové z Českých Budějovice, která prapory vyráběla, se
dílo podařilo.

Příspěvky od občanů
Dárek pro důchodce.
Dne 6. 10. 2015 byli senioři pozváni paní starostkou Sv. Jana n. Malší na
výlet lodí po Vltavě. Trochu nás mrzelo, že nástup na loď nebyl v Č.
Budějovicích. Přišli jsme o krásný pohled na hlubocký zámek z hladiny Vltavy.
Bylo nám sděleno, že jsou nějaké technické problémy, u nástupiště. Odvezli nás
do Hluboké n.Vltavou, odtud jsme odplouvali směrem na Purkarec. Během
plavby nás lodivod seznamoval se zajímavostmi vltavské cesty. Upozornil nás
na původní koryto Vltavy, na nejširší a nejhlubší místa, na vybudovaná
odpočívadla pro turisty, kde se pamatovalo na herní prvky pro děti. Na březích
jsou skály, které kdysi pojmenovali voraři ,,Bába a Dědek.“ Cyklostezka nás
provázela až k samému Purkarci. Trochu nás zaskočilo počasí, mrholilo, bylo
chladno. Na lodi jsme se mohli zahřát kávou, čajem, grogem, svařáčkem.
V Purkarci už na nás čekal autobus, který nás dopravil do restaurace
pivovaru Budvar. V ceně zájezdu byl naplánován oběd. Po obědě jsme
absolvovali exkurzi v pivovaru. Základní informace o historii i současnosti
pivovaru nám podala paní magistra, jejíž jméno si už nepamatuji, která nás pak
provedla výrobním provozem, kde jsme ochutnali nefiltrované,
nepasterilizované pivo. Musím pochválit fundovanost této paní, která nám
všechno dobře vysvětlila, na otázky, které kladli především muži bez váhání
odborně odpovídala. Pak jsme procházeli plnírnou pivních lahví. Na konec, kdo
chtěl mohl jít do pivovarského muzea bez doprovodu. Podrobnosti jsme si mohli
přečíst na informačních panelech.
Opět jsme nastoupili do autobusu, tam jsme si odpočinuli, abychom v plné
síle dorazili do restaurace ve Vráži, kde pro nás bylo přichystáno pohoštění,
zákusek a káva. K tomu nám hrál na harmoniku pan Pavlík a manželka ho
doprovázela na buben.
Byl to celodenní výlet, příjemné zpestření jednoho všedního dne. A to vše
za pouhých 250 Kč. Děkuji touto cestou starostce Růžence Ballákové, potažmo
obci Sv.Jan nad Malší, že na nás seniory nezapomínají, a nemalou částkou
dotují pro nás zábavné programy.
Děkuji
Daniela Beránková

SILVESTR 2015
Rok se sešel s rokem a je tu opět Silvestr. Stalo se to už pravidlem, že se v
naší obci ,,Chumě“ koná silvestrovský pochod. Dopředu je dohodnutý čas, kdy
se sejdeme na návsi a vyrazíme. Našim cílem se stala hospůdka v Nesměni.
Zdálo se, že nás letos bude méně, protože omladina měla jiné plány. Za to
přibyli chalupáři, protože počasí tomu přálo. Prostě nesměňskou hospodu jsme
zaplnili zcela. Jen Ločeničáci jako každý rok se vměstnali a utvořili jsme jeden
kompaktní celek, kam by se nepropasíroval už ani jeden nezvaný. Hospoda byla
na prasknutí. Došlo i na dobroty připravené Růženkou Ballákovou. Rybí
pomazánka na chlebíčkách, tataráček z kapřího masa a později i pečený kapr.
Vše bylo připraveno s láskou a péčí. Dobré jídlo navodilo příjemnou atmosféru.
Bylo veselo, všichni společně se dobře bavili. Příjemně strávené odpoledne se
protáhlo a domů se šlo za tmy. V Chumě na návsi ve 20 hod byl přichystám
ohňostroj pro děti, po něm následovalo posezení v hasičce. Půlnoc se odehrává
každoročně na návsi pod lípou, kde jsme si popřáli do nastávajícího roku jen to
nejlepší, zdraví, úspěchy atd. Pak jsme se uchýlili do vytopené hasičky a při
dobrém pohoštění a dobrém pivku, vínku i při něčem ostřejším jsme vydrželi se
bavit až do pozdních hodin.
Děkuji
Daniela Beránková

„Šňůra titulů“ pokračuje
V neděli 26.4.2015 patřila chomutovská sportovní hala nejlepším juniorům a
juniorkám, kteří zde bojovali o titul Mistr České republiky pro rok 2015. Renata
Zachová, sice prozatím prvním rokem dorostenka, se zakousla do soupeřek a
dokázala, že rozdíl 4.let pro ni není žádný problém. Zvítězila nad všemi svými
soupeřkami daleko před časovým limitem a získala tak již 6.titul v řadě a to
Mistryně ČR 2015 juniorek ve váze do 48 kg.

7. titul v roce 2015
Jako každý rok od února až do října 2015 sbírali Renča i Peťa body v soutěžích
Českého poháru, aby se nominovali mezi nejlepší judistickou elitu ČR.
7.11.2015 se konalo Mistrovství ČR v Litoměřicích, kde shodou okolností před
5.lety vybojovala Renča svůj 1.titul v kategorii mladších žaček. V Litoměřicích
to začalo a v Litoměřicích to i pokračovalo. Poté, co se vrátila na „místo činu“,
opět nezaváhala a vybojovala tentokrát již v kategorii dorostenek opět 1.místo a
titul
Mistryně ČR 2015 dorostenek ve váze do 52 kg.

Peťa sbíral po celou sezónu medailová i bodovaná umístění, bohužel na
„republice“ mu medaile o vlásek utekla a skončil na pěkném 5.místě v ČR.
Gratulujeme!!!
Oba sourozenci navíc po celou sezónu sbírali zkušenosti i na mezinárodní scéně.
Renča v rakouském Grazu v červnu 2015 v kategorii do 16.let vybojovala v
silné mezinárodní konkurenci 2. místo a v kategorii do 18. let 1. místo. V září
2015 na Mezinárodních závodech ve Varšavě 3.místo. Na Mezinárodních
závodech juniorů a juniorek skončila na 5.místě. Vzhledem k tomu, že ještě 2
roky bude patřit do kategorie dorostenek – krásný výsledek. Peťa se pravidelně
umisťoval do 9.místa.
V květnu 2015 Renča získala s družstvem dorostenek z JK Olomouc titul
Mistryně ČR družstev pro rok 2015.

Na co se můžeme těšit
16.1.

obecní bál

29. – 30.1. masopustní koleda v Sedlci a Svatém Janu n.Malší
7.2.

vítání občánků - je pozváno 11 dětiček narozeních v naší obci za
loňský rok

13.2.

dětský maškarní bál

20.2.

hasičský bál - Svatý Jan nad Malší

5.3.

hasičský bál – Sedlce

13.3.

pojedeme do Českého Krumlova si zahrát bowling – zájemci se
mohou již nyní přihlašovat na obecním úřadě

25.3.

„Předení velkopáteční nitě pro štěstí“ a ukázka
dalších velikonočních tradic – budete si moci zkusit namalovat
vajíčka, ozdobit vajíčka z perníku nebo uplést pomlázku

28.3.

velikonoční pochod


Od měsíce března bude v naší obci (v ordinaci lékaře) nová služba pro občany:
- kosmetické a masérské služby – paní Marie Petrová (tel. 728 260 244)
- rehabilitace a masáže – paní Ludmila Lattnerová, diplomovaný fyzioterapeut
(tel. 606786130)


Věříte, že jsem to nafotila letos ?

Je to focené 22.1.2016 !
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