Vážení občané,
vzhledem k velmi mírné zimě nastalo jaro nejen v kalendáři 21.3., ale také
za oknem. Mnozí z vás už začínají pracovat na zahrádkách, ve sklenících, a tak i
u nás na úřadě se rozjíždí mnoho práce a aktivit. Nemohu říci, že bychom
lenošili přes zimní měsíce, ale mám na mysli právě ty práce venku.
Je možné, že než se nám podaří vydat toto číslo zpravodaje, budou už některé
akce hotové, a někteří z vás je zaregistrují dříve, než si budou moci o nich
přečíst. Omlouvám se za toto časové zpoždění, ale na druhou stranu to bude
informace pro ty občany, kteří tak často nechodí na náves a na školní hřiště, a
tak si vše přečtou alespoň v našem zpravodaji.
Téměř současně budou probíhat práce na návsi, kde se bude asfaltovat
parkoviště a zároveň se bude budovat nový chodník ke škole. Chodník bude z
dlažebních kostek, téměř stejných jako je chodník ke kostelním schodům.
Trochu nás zdržují kořeny kaštanu, které vyčnívají do prostoru, kde se má
budovat chodník. Musíme čekat na vyjádření odborníků, co s kořeny, abychom
nepoškodili celý strom.
Také na školním hřišti nás čeká mnoho práce. Do konce dubna by mělo být
vyasfaltované hřiště a udělané nové oplocení. Již několikrát jsme totiž
zaznamenali, že při různých míčových hrách, převážně v odpoledních hodinách,
kdy už na hřišti nebyl žádný dospělý dozor, padal velmi často míč až na hřbitov
a děti pak běhaly po hřbitově a lezly přes plot, aby si zkrátily cestu. Sloupky
plotu jsou zohybané a některé uhnilé. Do 15.5. se pak udělá na hřišti umělý
povrch.
Na 2.4. paní ředitelka školy naplánovala brigádu na školním hřišti, na úpravu
záhonů a terénu, tak věřím, že se akce vydaří, rodiče přijdou pomoci a udělá se
kus práce. S paní ředitelkou stále diskutujeme o tom, jak vyřešit provoz hřiště.
Určitě by nebylo dobré hřiště zamykat a nechat je pouze pro žáky školy. Je nám
známo, že hřiště využívají rodiče s malými dětmi a také děti, které si tam přijdou
zahrát fotbal nebo vybíjenou. Také ale víme, že hřiště ráda navštěvuje mládež,
která si tam jde na lavičku nejen posedět a popovídat, ale také zakouřit a popít.
Pak nacházíme po celém hřišti nedopalky a prázdné krabičky od cigaret,
plechovky a lahve. Občas najdeme v zahradním domku vykopnuté dveře,
zničené plaňky u plotu, zničený koš atd.
Tyto záporné věci bohužel převažují nad těmi kladnými, a tak stále hledáme
řešení, jak tomu zabránit. Dohodly jsme se s paní ředitelkou, že než přistoupíme
k té nejhorší variantě a hřiště zamkneme, zkusíme ještě apelovat na vás občany,
abyste nám pomohli udržet pořádek na tomto hřišti. Pokud budete v blízkosti a
uvidíte někoho, jak tam dělá nepořádek, nebuďte nevšímaví a pomozte nám.
Když se vám nebude chtít řešit to s dotyčným přímo na místě, sdělte to paní
ředitelce nebo mě na úřadě. Neberte to jako žalování, ale jako péči o společný
majetek. I my se budeme snažit, aby hřiště zůstalo dlouho pěkné a nezničené a

zkusíme na hřiště nainstalovat kamery. Snad to odradí vandaly a hřiště zůstane
dlouho pěkné a čisté.
8. března jsem se zúčastnila slavnostního předávání komunikační techniky od
představitelů kraje a Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.
V rámci tohoto projektu „Materiálně-technické vybavení Jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí“ tak dobrovolní hasiči dostali od kraje 36 digitálních
vozových radiostanic, 42 vozidlových a 111 ručních analogových radiostanic a
45 tabletů s navigací. Na tuto techniku přispěl kraj částkou 4,5 milionu korun.
Ten uvedenou sumu, coby peněžní příspěvek, získal od Nadace ČEZ k zajištění
připravenosti kraje na řešení krizových situací.
Naše obec obdržela pro jednotku JPO III 1 kus vozidlové a 2 ks ruční analogové
radiostanice.
„Cílem projektu je zlepšit komunikaci mezi dobrovolnými hasiči a operačním a
informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje při
řešení mimořádných událostí nebo krizových situací, zkrátit dobu dojezdu i
komunikaci v místě zásahu,“ řekl hejtman Jiří Zimola s tím, že dobrovolní hasiči
stojí při zásazích často v první linii a nová technika jim určitě usnadní práci.
Ředitel HZS JčK Lubomír Bureš dodal: „Bez spojení není velení, říká dávné a
pravdivé rčení. Tento společný projekt si klade za cíl posunout úroveň spojení
dobrovolných hasičů do standardu profesionálních záchranných složek.“
Získání nové komunikační techniky kvitoval s povděkem starosta jihočeských
dobrovolných hasičů Jiří Žižka: „Komunikace našich zasahujících jednotek se
střediskem HZS JčK nebyla, bohužel, vždy plně funkční. Tato technika nám nyní
pomůže přesněji lokalizovat místa zásahu, čímž se zkrátí dojezdový čas našich
vozidel. Moc za to děkuji pracovníkům oddělení krizového řízení kraje, Nadaci
ČEZ i příslušníkům HZS JčK,“ řekl.

Velmi zajímavé práce začínají na Hradě Velešín. V letošním roce bude opravena
kaple sv. Václava – viz. článek od pana Radka Kocandy.


Vzhledem k tomu, že se množilo stále více pochybností kolem činnosti v
areálu bývalého kravína, oslovili jsme zástupce firmy Eviko, s.r.o. ke
společnému jednání se zastupiteli obce.
Jednání se uskutečnilo dne 23.3.2016 na obecním úřadě.
Pan Sýkora jako zástupce generálního dodavatele, informoval přítomné o
tom, že se jedná o pilotní projekt v České Republice a půjde zejména o
ukázkovou provozovnu. Bude zde kompletně nová technologie, která pochází z
Kalifornie, jedna kogenerační jednotka, která bude umístěna uvnitř haly v
odhlučněném kontejneru a jedna záložní kogenerační jednotka.
Jedná se o tepelný rozklad bez přístupu vzduchu (zplyňování) pouze dřevní
štěpky. V žádném případě se tedy nejedná o spalování štěpky (biomasy) přímím
plamenem, tak jak je všeobecné podvědomí mezi lidmi. Jedinými spalinami jsou
výstupy z kogeneračních jednotek a plynového hořáku umístěného na
depolymerizační jednotce. Tento hořák pouze ohřívá vnitřní prostor jednotky,
kde dochází k tepelnému rozkladu štěpky (biomasy). Tepelným rozkladem
(zplyňováním) vznikne elektrická a tepelná energie. Elektrická energie se bude
dodávat do sítě E.ON. Přebytečná tepelná energie bude sloužit k výrobě peletek
a po připojení na obecní teplovod, také k vytápění našeho systému. Společnost
Eviko s.r.o. deklaruje, že v žádném případě nemá v plánu měnit vstupní
materiálovou vsázku za jiné suroviny, než je dřevní štěpka (biomasa). Dle slov
generálního dodavatele by se musela část technologie přestavět, což není teď a
ani v budoucnu v plánu. Celý projekt má licenci od energetického regulačního
úřadu na dřevní štěpku (biomasu) a nelze tedy po dobu platnosti licence 25. let
měnit technologii a ani výrobní postupy.
Podmínkou provozu je mimo jiné provádění kontrolního měření spalin od
kogeneračních jednotek a depolymerizační jednotky. Tato měření budou
prováděna pravidelně každé tři měsíce a odevzdávat na Životní prostředí.
V roce 2009 dala naše obec souhlas s výstavbou výrobny elektrické energie za
podmínek, které se firma Eviko zavázala splnit. Jedná se o to, že přes obec
nebudou projíždět žádné kamiony mířící do provozovny. Dále firma zajistí
zimní údržbu místní komunikace od silnice třetí třídy z Velešína k bývalému
areálu zemědělského družstva a zavazuje se tuto komunikaci opravit v případě,
že dojde k jejímu poškození způsobené dopravou související s činností firmy.
Plánovaná zátěž silnice je 1x denně příjezd kamionu s dřevní štěpkou do
provozu a 1x za dva dny odvoz odpadu, uhlíku z provozovny.

Dále firma Eviko nabízí pracovní příležitost pro 10 - 15 pracovníků, nejlépe ze
Svatého Jana nebo blízkého okolí. Bude se jednat o třísměnný provoz.

V pondělí 4. dubna proběhla deratizace hlodavců po celé naší obci.
Deratizační firmu jsem objednala na základě několika stížností občanů. Celá tato
akce nás stála 10.500,- Kč a zřejmě ji bude nutné ještě nejméně jednou
zopakovat. Nástraha byla dávána pouze do kanálů. Pán z deratizační firmy mne
ubezpečil, že není možné, aby nástrahu snědl nějaký pes nebo kočka.

Další aktivitou, která nás čeká v nejbližší době, je výsadba třešní do naší
aleje – cesty ze Svachova do Svatého Janu nad Malší. Pokud jste si všimli, za
poslední dobu hodně prořídla a myslím, že tato alej je jednou z dominant naší
obce. Patří k naší obci zrovna tak, jako kostel na kopečku, viditelný z dálky. Už
mnoho obyvatel z Velešína mě oslovilo s otázkou, co zamýšlíme s touto alejí, a
vyjádřilo obavy o vykácení těchto stromů.

Byla jsem velmi potěšena, když členové místních zahrádkářů přišli s
návrhem tuto alej dosázet. Nezávisle na těchto aktivitách mě oslovila paní
Kindelmanová, která se zabývá ovocnářstvím, a informovala mě o nápadu
obnovit a hlavně zachovat některé vzácné odrůdy třešní, které se v současné
době už vyskytují pouze v naší aleji. Sdělila mi, že dnešní vyšlechtěné odrůdy
třešní už nejsou tak chutné a kvalitní, jako tyto naše staré odrůdy. Samozřejmě,
že třešně dozrálé u silnice v dnešní době nejsou určené ke konzumaci, ale paní
Kindelmanová přišla s návrhem vypěstovat nové stromky, které bychom si pak
mohli zakoupit na své zahrady. Tento nápad podporuje i město Velešín a paní
Kindelmanová má již vyhrazen pozemek (mezi Svatým Janem a Velešínem –
nad „pejskařema“), kde by mohla tento nápad realizovat. Z naší aleje si vezme
rouby a může začít pěstovat.
Nám pomůže sehnat kvalitní stromky třešní na vysázení, určit další odrůdy
třešní v aleji a připravit zajímavé a naučné povídaní k jednotlivým druhům. Již
nyní víme, že v aleji rostou následující odrůdy:
„Karešova“ – pochází z Podkrkonoší od pěstitele Kareše z Ostroměří, má jedny
z největších raných třešní, plodí bohatě a pravidelně a nebývá červivá, má tmavě
červené, příjemné kořenitě srdcovité plody.
„Napoleonova“ – začátkem července dozrává pestrá chrupka známá od 18.
století. Plody má střední až větší, žlutavě červené, dužina je tuhá. Šťáva nebarví.
Oblíbená je pro svou pravidelnou plodnost a trvanlivost plodů.
„Lyonská“ – tato odolná, vzrůstná odrůda byla objevena ve Francii roku 1822,
lesklé, tmavě červené, šťavnaté plody mají kořenitou, lahodnou chuť.
„Thurn-Taxis“ – má atraktivní, velké, kvalitní tmavě červené plody. Do srpna na
stromě vydrží plody této tmavé chrupky, která je českého původu.
V současné době nám chybí JEN sehnat souhlas majitelů pozemků k tomu, že
můžeme vysadit na jejich pozemek třešeň. Pokud budeme chtít zachovat
souvislou řadu stromů, budeme muset totiž řešit tento problém. Mnoho stromů
je na soukromých pozemcích. Věřím, že se nám toto podaří a my budeme moci
začít brzo s výsadbou.
22. duben je Dnem Země. Je to den, kdy na mnoha místech vysazují stromy a
dělají něco užitečného pro naši planetu. Bylo by pěkné svátek Dne Země oslavit
také u nás, třeba právě výsadbou těchto nových stromů. Je pravda, že nápad
vznikl právě u zahrádkářů, ale vzhledem k tomu, že ve Svazu zahrádkářů v naší
obci je hodně žen, uvítáme každou pomocnou ruku při výsadbě.
Pokud se nám vše podaří dát dohromady a dojde k výsadbě, prosím všechny,
kterým není naše alej lhostejná, aby nám přišli pomoci. Určitě vylepíme plakáty
s žádostí o pomoc.

Co se událo v uplynulém čtvrtletí:
První čtvrtletí letošního roku bylo velmi bohaté na akce.
Obecní bál
Hned 16. ledna se konal již 4. obecní bál. Letošním zpestřením této akce byla
módní přehlídka historického spodního prádla. Také hudební skupina Tamara
přispěla k dobré náladě a tak věřím, že se všichni bavili. Pozvání přijali i naši
přátelé z Grünbachu, kterým se u nás líbí téměř každá akce, a rádi vždy
přijedou.

Z této módní přehlídky byli nadšeni
především muži.

Masopustní koleda
29. a 30. ledna byla masopustní
koleda. V pátek odpoledne chodili
koledníci v Sedlci a Hrachových Horách
a v sobotu pak u nás. Jako již tradičně v
sobotu ráno si přišli na úřad pro povolení
a opět nechali na úřadě velký nepořádek.
I když jsem vyhrožovala, že povolení
nedostanou, než jsem stačila říci, že se

mají na dnešní koledě slušně chovat, už se
spustila sprcha barevných papírků a proti
loňskému roku byla dvojnásobná. Prostě ti
„třapatí“ mají za úkol dělat nepořádek a škody,
a myslím, že to se jim dařilo i v letošním roce.

Letošní koledě celkem přálo i počasí. Každý, kdo si nechal udělat kolečko, si
mohl všimnout, že mají koledníci nové boty, kalhoty a také nové košile. Takže
kromě takových běžných menších výdajů (krepový papír na růžičky atd.) měli
velké výdaje na nové oblečení. Stejné oblečení totiž také patří k tradici –
koledník musí mít vysoké černé boty, černé kalhoty, bílou košili, prostě všechno
má svůj řád. Jsem moc ráda, že se u nás tato tradice drží, i když vím, že je to
dost náročné. Nejde jen o fyzičku, která je určitě potřeba, protože málokdo z nás
by asi vydržel být celý den na nohou – v běhu, ale jde také o starost, jak vše
dopadne. Zda se vydělají nějaké peníze, aby se vše poplatilo (nové oblečení,
kapela, jídlo a další výdaje).

Moc mě zamrzelo, když se mi doneslo, že jeden místní občan, který kdysi
také chodil za koledníka, prohlásil, že je to jen o tom aby se mohli „ožrat“.
Musíme si uvědomit, že před nějakými 15 – 20 lety zde bylo mnohem méně
obyvatel, takže to nebylo tak náročné a stíhalo se vše obejít za jeden den a s tím
„ožráním“ bych to také zvážila. Ani na jednom z koledníků nebylo vidět něco
takového. Určitě nějaký alkohol v sobě měli, v mnohých domech jim nalévali, a
aby pana hospodáře neurazili, museli toto vypít, ale velice pochybuji o tom, že
by právě to byl důvod proč dělat koledu. Natolik už koledníky znám a mohu dát
za ně ruku do ohně, že pro alkohol to určitě nedělají.
Vážím si toho a také děkuji všem, kteří koledníky podpořili penězi,
občerstvením nebo i účastí večer na věnečku. Musím přiznat, že letos bylo v sále
opravdu plno. Věneček a trestání je představením především pro diváky a moc
obdivuji všechny koledníky i třapaté, že vydrželi a - jak jsem jim říkala ráno –
slušně se chovali a hanbu naší počestné obci nedělali.

Zajímavé byly letos i masky !

Vítání občánků
Na 2. února bylo pozváno 10 narozených dětiček i se svými rodiči a dalšími
příbuznými na faru, kde jsme tyto děti slavnostně přivítali jako občánky naší
obce. O zpestření tohoto slavnostního odpoledne se postaraly děti ze základní
školy pod vedením paní učitelky Marcely Kučerové. Na vítání přišlo z deseti
pozvaných devět maminek a všechny souhlasily s focením a se zveřejněním v
našem zpravodaji. Moc jim za to děkuji a využívám jejich souhlasu.

Naši noví občánkové – v horní řadě z levé strany:
Martínek Kretek, Tadeášek Kozák, Oliver Novotný, Michálek Palán, Jáchym
Cába, Gábinka Černochová, Lucinka Kučerová, z levé strany postýlky je Eliška
Herzogová a z pravé strany Maruška Žáčková

Dětský maškarní bál
O týden později, 13. února, se konal v sále
hospody U Kostela dětský maškarní bál. Pro
děti byly připraveny soutěže, tanec a
samozřejmě i sladká odměna. Na letošním
maškarním převažovala královna Elza z
pohádky Ledové království. Která maska byla
nejkrásnější, se nedalo ani rozhodnout,
myslím, že každá byla totiž skvělá.

Hasičský bál
A o další týden později, 20. února, se konal také bál, tradiční hasičský.
Vzhledem ke zdravotnímu stavu manžela jsem se letos nezúčastnila ani
hasičského bálu ve Svatém Janu nad Malší, ani hasičského bálu v Sedlci.
Kapela hrála ale prý pěkně, tombola byla bohatá a každý, kdo přišel, si to užil.
Hasičský bál v Sedlci
Kapela Hájovanka opět nezklamala a sál byl zaplněn do posledního místečka.
Bowling v Českém Krumlově
13. března vyrazil autobus do Českého Krumlova na bowling. Ještě týden
před odjezdem jsem uvažovala, že tuto akci zruším, protože se nikdo nehlásil,
ale jak bývá u nás „jáňáků“ zvykem, vše řešíme na poslední chvíli. Den před
odjezdem jsem ale měla vše obsazeno a seznam přihlášených sliboval i dobrou
zábavu.

25. dubna - Velikonoce
V tento den, na Velký pátek, se konaly na faře tradiční velikonoční trhy
spojené s občerstvením. Byly zde opět k vidění a také ke koupi zajímavé
výrobky s velikonoční tématikou.

V muzeu se uskutečnila na Velký pátek nová akce:
„Předení velkopáteční nitě pro štěstí“.
Zřejmě nikdo netušil, co od této akce může očekávat,
ale doslechla jsem se, že většina byla příjemně
překvapena. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet různé
techniky zdobení vajíček, uplést pomlázku, ozdobit
perníček nebo se jen inspirovat vystavenými
kraslicemi. Každý, kdo přišel, si odnesl upředenou
nitku pro štěstí.

Velikonoční pochod
26. dubna pořádali hasiči z Chlumu pochod na Chlumskou horu. Opekli si na
ohni buřtíky a děti měly za úkol hledat čokoládová vajíčka.
Velikonoční pochod
28. dubna bylo krásné jarní počasí, a tak se vydařila i procházka ze Svatého Jana
do Římova. Zřejmě i prohlídka římovské přehrady zlákala mnoho z nás k
tomuto pochodu. Někteří se přidali cestou a do Římova nás dorazilo na padesát.

Noc s Andersenem
Tato akce se uskutečnila 1. dubna, správně by měla být zmíněna až v dalším
čísle, ale udělám výjimku a sdělím vám své
čerstvé dojmy. I já jsem totiž neodolala a
strávila také noc ve škole. Stejně jako minulý
rok měly paní učitelky připraven moc pěkný
a zajímavý program. Nejdříve děti navštívily
místní knihovnu, kde si naše knihovnice paní
Anna Bláhová připravila všetečné otázky pro

děti, aby se přesvědčila, jak moc mají rády pohádky a knihy.

Pak školáci zasadili za školou u hřiště
strom „Andersenovník pohádkový“ a poté
nás ve škole navštívil sám pan Andersen.
Během celého večera byly připraveny pro
děti různé soutěže a úkoly, ale hlavně
největším zážitkem bylo „hupnout“ do
spacáku a přespat ve škole.
Musím podotknout, že ne ve všech vesnicích
mají děti takovou možnost, a tak bych ráda
poděkovala paním učitelkám, paní školnici a
paní uklízečce, že dětem dopřávají ve svém
volnu takové zpestření.

Dokud se paní ředitelka nepodřekla,
nikdo netušil, kdo to vlastně je.

Když už chválím paní učitelky z naší školy, musím přidat ještě jednu poznámku,
protože tuto určitě paní ředitelka (díky své skromnosti) nezveřejní ve školním
Svatojánku. Možná, že by se nepochlubila ani mě, ale byla jsem zřejmě v
pravou chvíli na pravém místě, a tak se paní ředitelka, samozřejmě také
potěšena, pochlubila telefonátem ze Základní školy Besednice. Paní učitelka z
Besednic volala do naší školy, aby pochválila děti, které letos přešly k nim na
školu, jak jsou velmi dobře připraveny a mají dobré znalosti. I mne tato zpráva
velmi potěšila a jsem na naši školu ještě více pyšná

Na co se můžeme těšit

30.4. tradiční stavení májky, lampionový průvod a pálení čarodějnice
6.5. Den matek – v sále místní hospody bude připraven pro všechny maminky
bohatý program a malé pohoštění. Samozřejmě, že nebude chybět ani
vystoupení dětí naší základní i mateřské školy.
7.5. dětská hasičská soutěž, která se bude konat v Olešníku u Zlivy. I naši mladí
hasiči se již pilně připravují a sestavili dvě družstva. Bude se jednat o branný
závod a požární útok.
Věřím, že mnozí z nás je pojedou určitě osobně podpořit a ostatní že budou
držet palečky pro štěstí. Není důležité vítězství, ale aby se vše podařilo a děti
byly spokojené.
7.5. Putování krajem mýtů a legend – turistická akce pro všechny, kteří
podlehly kouzlu pochodů s pejsky a poznávání nových tajuplných koutů mýtické
jihočeské krajiny. Prezentace a start od 7.30 – 9.30 hod. v hospodě U rybníka v
Sedlci
21.5. obvodová hasičská soutěž, letos se uskuteční ve Strážkovicích. Tato
soutěž se týká dospělých hasičů. Věřím, že se ve Strážkovicích sejdou jak hasiči
ze Svatého Jan nad Malší, tak i ze Sedlce a Chlumu nad Malší.
22.5. - tento termín nemusím ani zveřejňovat. Myslím, že na naši tradiční pouť
nikdo z nás určitě nezapomene.
27.5. rallye Český Krumlov
28.5. dětský den – tuto akci zajišťuje tradičně o.s. Figurka
1.6. soutěž ve vybíjené. Stejně jako minulý rok se utkají družstva dětí základní
školy Svatý Jan, děti za naši obec (ti, co již nenavštěvují naší školu) a děti z
Ločenic. Zatím nám vždy přálo počasí. Rádi uvítáme i vás, kteří nehrají, ale
přijdou fandit.
13.6. tradiční závod historických vozidel „S kopce do kopce“

Příspěvky od občanů
Cesta za vajíčkem.
V naší vesničce se staly tradicí slavnosti, silvestrovský pochod, jednou za
čtrnáct dní posezení v ,,hasičce" a nyní se rýsuje další. Ukrojit lespoň jeden den
z velikonočních svátků a připravit něco pro děti, aby jen neseděly doma u
televize, počítačů a velikonočních pochoutek. Nakonec i dospělákům to přijde
vhod, projít se, popovídat se sousedy a společně si užít svátků.
Dohodlo se, že uspořádáme pochod nazvaný ,,Cesta za vajíčkem" do
Chlumské hory. Nakoupila se čokoládová vajíčka a v prostorách bývalého
lomu, dopředu je poschovávala paní Petroušková.
Ve třináct hodin byl sraz na návsi u kapličky. V houfu se šlo směrem do
hory. Děti se nemohly dočkat. Všechny byly natěšeny jak budou hledat vajíčka,
tak že hnaly jak o závod. Než my starší jsme se dohrabali na určené místo,
vnoučata nám běžela vstříc oznámit, kolik už vajíček našla.
Radek Lejsek dopravil na místo lavičky, veškeré občerstvení a pití všeho
druhu. Jeňýk Pražák (Stránský) se staral o oheň, na kterém Michal Bláha ohřál v
kotlíku guláš podávaný s chlebem. Další pochoutkou byly buřtíky opékané na
ohni. Přestože na pozvánce bylo zdůrazněno, že si mají účastníci přinést ešus,
pro jistotu bylo přichystáno jednorázové nádobí i příbory. Počasí nám moc
nepřálo, bylo chladno, ale myslím si, že to nikomu nevadilo. Hřál nás nejen
oheň, ale i pocit, že jsme se sešli, popovídali a hlavně neseděli doma. Po
vydatném gáblíku se šlo domů trochu oklikou a ani to nikomu nevadilo. Měla
jsem dojem, že jsme si to všichni dobře užili, že taková akce se líbila a dopředu
jsme si řekli, že bychom z toho mohli udělat další tradici.
Jménem všech zůčastněných chci touto cestou poděkovat všem, kteří se
podíleli na přípravě hezkého odpoledne.
Daniela Beránková


Povídání o kapli sv. Václava na hradě Velešín
Velešínská kaple sv. Václava patří k nejstarším známým kaplím na královských
hradech a zároveň k nepočetným stavbám svého druhu, které byly postaveny
ještě v pozdně románském slohu. Podobné hradní kaple známe pouze z
Landštejna, Lokte nebo Blatné. Není pochyb o tom, že vznikla současně s
hradem někdy okolo roku 1230. Dodnes zachované románské kamenné články
kaple jsou dnes vystaveny v Hradním muzeu na hradě Pořešín. V historických
pramenech se kaple uvádí až ve 14. století, kdy se výslovně hovoří o tom, že je

zasvěcena patronovi Českého království sv. Václavovi. Až do konce 14. století v
ní byla každodenně mše svatá, dále pak už jen v některé dny až do jejího zániku
okolo roku 1487.
V sedmdesátých letech 20. století podnikl v souvislosti se stavbou vodního díla
Římov archeologický výzkum kaple známý český archeolog Antonín Hejna. Ten
však bohužel na výzkumu příliš nepobýval, protože ve stejné době vedl výzkum
na strakonickém hradě, pro něj podstatně zajímavějším. Díky této skutečnosti
bylo ztraceno mnoho cenných informací, které nenávratně zanikly. Na jeho
výzkum navázal v roce 2009 prof. Tomáš Durdík z Archeologického ústavu
Akademie věd České republiky. Na základě výsledků jejich výzkumů nemůže
být pochyb o tom, že v současnosti odkrytá kaple byla do zříceniny hradu
vložena až po jeho zániku v roce 1487. Poměrně velký výskyt novověké
keramiky svědčí o delším využívání svatyně. Proč a kdy přesně byla do
zříceniny hradu vestavěna zmíněná kaple nevíme. Psaná historie ji bohužel
vůbec neeviduje. V úvahu by jistě mohla připadat celá řada možností, od zbožné
lítosti nad rozpadající se starou sakrální stavbou, až například po poustevnu.
Stavba kaple v hradní zřícenině není v Čechách ojedinělým jevem. Takové kaple
známe například z hradů Potštejn, Jivno nebo Prácheň.
od roku 1699 jsou velmi dobře dochovány písemnosti děkanského úřadu ve
Velešíně. Jednoznačně z nich vyplývá, že tou dobou již na hradě žádná funkční
kaple neexistovala. Datace její existence a provozu by se tak mohla velmi
přibližně pohybovat mezi léty 1550 až 1600. S tím by souvisel velký počet
zlomků glazované keramiky nalezených v prostoru kaple datovaných k období
let 1500 – 1600.
Mezi velmi hodnotné a zajímavé detaily kaple patří zbytky fresky na omítce.
Tato freska byla po výzkumu A. Hejny sejmuta a uložena na neznámé místo.
Doposud se ji nepodařilo nalézt, a tak máme k dispozici jen její nepříliš kvalitní
snímky. Fresku tvořila šachovnicová pole, v nichž se nacházely kresby ptáka,
raka a draka. Původně se myslelo, že je pozdně románská, po důkladném
vyhodnocení se však ukázalo, že je možné ji datovat do období kolem roku
1550. Součástí nálezového fondu jsou i tři keramické hrnce a zlomek zeleně
glazované kachle. Stáří této keramiky se odhaduje na téměř 800 let a patří tak
zřejmě k původnímu vybavení královského hradu. V současnosti jsou tyto
předměty rovněž vystaveny v Hradním muzeu na Pořešíně.
Na základě výsledků výzkumu je tedy možné konstatovat, že králem Václavem
I. vystavěná rozměrná kaple s panskou tribunou podlehla v rámci boření a
rozpadu hradu po jeho opuštění v roce 1487 zkáze, stejně jako všechny další
stavby hradu. S odstupem 50-80 let po opuštění hradu byla do torza původní
kaple vestavěna kaple další, ovšem podstatně menší. tato kaple podlehla zkáze
rovněž a pozůstatky obou kaplí je tak dnes možné vidět na hradě Velešín v
neuspořádaném propletenci.
Pozitivním signálem je však skutečnost, že se spolku Hrady na Malši podařilo
přesvědčit současného majitele hradu Velešín – Lesy České republiky s.p. – k

tomu, aby tato společnost uvolnila v letošním roce finanční prostředky na její
opravu. Ve spolupráci s městem Velešín a obcí Svatý Jan nad Malší bude kaple
opravena a v neděli 26. června 2016 ve 14:00 hodin, u příležitosti uplynutí 750
let od vydání první dochované hradní listiny Čéčejem z Budějovic, bude
otevřena pro veřejnost.
Radek Kocanda



Návštěva na výročce FF Mitterbach
Když jsme před Vánoci obdrželi pozvánku od Jürgena na výroční schůzi
sboru dobrovolných hasičů Mitterbach, nemohli jsme jinak než pozvání s radostí
přijmout. Za SDH Sedlce jsme nakonec vyrazili v sestavě Martin Kretek
(tiskový mluvčí), Roman Maňásek (mentální kouč), Radek Summerauer
(odborník na sociální sítě) a Petra Summerauerová (aby nebyla paní
místostarostka Grünbachu na schůzi jedinou ženou). Výročku započala obvyklá
hlášení velitelů a členů výboru, podpořená skvělou foto a video projekcí, kde
byly kromě ukázek nejrůznějších akcí zobrazovány také části tamějších
novinových článků, z nichž bylo jasné, že společné akce SDH Sedlce a FF
Mitterbach plní v rakouských novinách první stránky, což, myslíme, jejich
prodej samozřejmě výrazně zvyšuje.
Poté přednesl svoji řeč také pan starosta Grünbachu. Získali jsme tak přehled o
projektech v naší partnerské obci, budiž nám to povzbuzením pro osvětu u nás.
Zajímavý byl také příspěvek zástupce hasičů z Linze o bezpečnostních prvcích v
nejdelším tunelu na nově zprovozněném dálničním úseku Linz-Freistadt. Po
slavnostním předání medailí za dlouholetou službu a přivítání nových členů do
sboru hasičů jsme setrvali ve družném hovoru až do půlnoci.
Více informací naleznete na www.sedlce.cz
Roman Maňásek, Martin Kretek

Od letošního roku obnovujeme rubriku „Významná životní výročí“, protože
jsme zjistili, že mnohým z vás velmi chyběla a také se našel způsob, za jakých
podmínek toto můžeme zveřejňovat.

Významná životní výročí
V období leden – březen se dožili významných životních výročí tito naši
spoluobčané:
Leden:
Šindelíř Miroslav – Sedlce 44
Chovancová Marie – Svatý Jan nad Malší 69
Kopt Vladimír – Chlum nad Malší 17
Únor:
Nebyl nikdo
Březen:
Také nikdo
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, spokojenosti a radosti do dalších let.
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