Vážení občané,
léto je za námi, doufám, že jste si užili dovolenou podle svých představ,
odpočinuli a načerpali síly do dalšího pracovního shon.
I když se zdálo, že byly prázdniny, dovolené, a nic se nedělo, protože každý byl
pryč, opak je pravdou. Pořádalo se mimořádně mnoho kulturních a sportovních
akcí, které zmíním později. Nyní, jak bývá na úvod zvykem, uvedu zajímavosti
a novinky z úřadu.
První, a administrativně náročná akce, byla zpráva pro ROP Jihozápad. Uběhl
totiž rok od otevření našeho muzea a musela se podat takzvaná „monitorovací
zpráva“. Bylo třeba uvést pár čísel z účetnictví, jako například jaké náklady jsme
měli na chod muzea, jaké příjmy jsme měli z výstav muzea, kolik lidí navštívilo
za reportovaný rok muzeum, a pak mnoho dalších bodů, které jsme museli
zodpovědět. Například jaké akce v muzeu pořádáme, jestli spolupracujeme s
dalšími organizacemi, jaká věková kategorie navštěvuje muzeum, zda sem chodí
také děti a mnoho dalších otázek.
Další, příjemnější akcí byla příprava projektu a stavebního povolení na
vybudování šaten a zázemí na hřišti v lese. S tímto mi hodně pomohl pan Josef
Kápl. Musím přiznat, že připravil vše potřebné. Na tuto akci jsme získali dotaci
100 000 Kč. Vím, že to na takovou akci, která má rozpočet 1 000 000,- Kč není
nic, ale jistě souhlasíte, že každá koruna je dobrá. Se zastupiteli jsme se dohodli,
že uděláme pouze část stavby a příští rok budeme žádat opět o další dotaci a
doufat, že dostaneme víc než letos. Jak možná již víte, na hřiště v lese je od
letošního roku zavedená elektrická energie, a pokud tam vybudujeme
odpovídající zázemí, mohou se tam pořádat zajímavé akce. Díky Pavlovi
Tvarohovi se tam již nyní pořádají pravidelné fotbalové turnaje a je fajn, když
vyjde počasí tam i posedět, opéct buřtíky, poslechnout pěkné písničky,
popovídat si a dobře se pobavit. Je i nedůstojné pozvat několik fotbalových
družstev na zápas a pak jim neposkytnout ani prostor na převlečení. Vím, že
nikdo z nich to tak nebere, ale až uvidí, že je možné to vylepšit, tak to ocení
nejen místní, ale i ti hosté. Pokud vše dopadne tak, jak má, měly by na hřišti být
dvě místnosti jako šatny, jedna větší místnost jako občerstvovací, a pergola před
těmito místnostmi.
Bylo vypsáno výběrové řízení na firmu, která by měla vše postavit. 29.9. ve
14.00 hod. zasedala komise, která na základě doručených nabídek vybrala firmu,
která tuto akci bude realizovat. Bylo osloveno 5 stavebních firem.

Protože se blíží podzim, což je období pro vypisování a podávání dotací, i u nás
na úřadě vrcholí přípravné práce. Je vyhlášena dotace na lesy, kde bude letos
poprvé možné žádat i o nový traktor. Doufám, že zastupitelé na svém jednání
schválí, že i my budeme žádat o nový traktor. Stav našich traktorů je opravdu
katastrofální, i když se stále opravují a udržují. Představa, že se blíží zima, nikdo
neví, jaká bude, zda se bude muset prohrnovat, zda budou mrazy, budou se
muset navážet štěpky do kotelny a nám se rozbije traktor, je docela hrozná.
Velmi bych uvítala, kdyby dotace vyšla.
Další dotace se připravují na kanalizace, vodovody a čističky. Modernizace
čističky pod Svatým Janem je zatím v přípravné fázi, o tuto dotaci letos určitě
žádat nestihneme. Jak možná víte, kapacita této čističky už dávno neodpovídá
tomu, kolik domů je na ni napojeno. Je třeba ji modernizovat a tím zvýšit
kapacitu. Bohužel, všechny ty potřebné „papíry“ nejdou tak rychle, jak bychom
potřebovali, a tak věřím, že vše připravíme alespoň na příští rok. Co ale už
máme připravené, je kanalizace v Sedlci, na toto bychom mohli letos podat
žádost. V současné době je ale třeba ještě dořešit, kolik lidí bude souhlasit s
napojením. Je jasné, že nikoho nemůžeme nutit se napojit na novou kanalizaci,
ale zase na druhou stranu, ti co nebudou napojeni na kanalizaci, budou muset
dokládat, zda mají nepropustnou jímku a jak často ji vyvážejí. Vím, že napojení
na kanalizaci znamená platit stočné, ale vyvážení jímky také není žádná levná
záležitost.


A na závěr důležité informace:
DERATIZACE
- V měsíci říjnu proběhne opět deratizace. Jarní deratizace sice pomohla, ale už
se opět začínají objevovat hlodavci čím dál častěji. Situace není u nás ještě tak
kritická jako například v Českých Budějovicích, kdy v Českobudějovických
listech psali, že potkanů je v Českých Budějovicích čtyřikrát více než obyvatel.
Tomuto statistickému číslu bychom se neradi přiblížili, a proto je třeba jarní akci
zopakovat.
VÝVOZ BIO POPELNIC
- BIO popelnice se budou vyvážet do konce listopadu vždy v úterý lichý týden.
Další měsíce pouze jednou za měsíc v termínech: 20. prosince
18. ledna
15. února
Od března začne opět pravidelný vývoz vždy ve středu v lichém týdnu, tj. první
pravidelný svoz ve středu 1.3.2017.

SBÍRKA PRO DIAKONII BROUMOV
Po delší odmlce se opět uskuteční sbírka pro Diakonii Broumov ve dnech 31.10.
– 2.11. v sále hospody U kostela
Jaké věci je možné darovat:
letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
látky (minimálně 1m2, nedávejte odřezky a zbytky látek)
domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
obuv – veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se
boty neztratily
hračky – plastové, plyšové, jakékoliv
knihy a časopisy


Co se událo od minulého vydání zpravodaje
Výlet do Jílovic
17.7. pořádal místní svaz zahrádkářů výlet do Jílovic k panu P.Roubínovi.
Jelikož je členů málo a byl objednán velký autobus, nabídli jsme výlet i ostatním
občanům. Byla jsem velmi ráda, že nabídku někteří z vás využili, a autobus se
zaplnil. Myslím, že nikdo nelitoval.

Vřelé přijetí pana Roubína a jeho manželky a také
prohlídka jejich zahrady nás všechny přímo uchvátila a
nadchla. Nikdo netušil, co krásy se může skrývat na
„obyčejné“ vesnické zahradě. Měli jsme možnost vidět na
400 druhů denivek, orchideje, kaktusy, masožravé
rostliny, petunie, surfinie, různé druhy kopretin, karafiátů,
citrusů, několik jezírek s vodními květinami a mnoho
dalšího. Nikdo z nás nepočítal s tím, že prohlídka bude
trvat tak dlouho, ale myslím, že to stálo za to a že se všem
moc líbilo.

Samozřejmě, že bylo potřeba vše řádně prodiskutovat, a
tak jsme využili místního soukromého pivovaru a zašli
ochutnat jílovické pivo. Bylo dobré a hlavně dost silné, a
tak jsme začínali být všichni čím dál veselejší a nikomu se
nechtělo domů. Požádali jsme pana
řidiče autobusu a udělali ještě malou
zajížďku do Petříkova, kde byla také
moc pěkná hospůdka „U Bečků“. Domů
jsme se vrátili kolem 18.00 hodiny v
dobré náladě a hlavně s pocitem
příjemně stráveného odpoledne.

Sedlecké slavnosti
30.7.se konaly Sedlecké slavnosti. Letošní slavnosti byly výjimečné tím, že
místní hasiči světili svůj prapor. Na zahájení slavností se proto všichni, v čele s
panem farářem Janem Mikešem a hasiči, vydali k hasičské zbrojnici, kde svůj
prapor vysvětili. Této slavnosti se zúčastnili také zástupci hasičů ze sousedních
vesnic. Pak následoval další program v podobě her a soutěží. Samozřejmě, že
nechyběla ani oblíbená soutěž v pití piva, zorbing, a někteří odvážlivci si mohli
vyzkoušet výškové lezení. Tuto atrakci využívali převážně děti, ale mnoho z nás
se podivovalo nad tím, jaká zábava a také adrenalin se dá udělat z obyčejných
beden od piva. Odpoledne hrál k tanci a poslechu DJ Jimi a od 18.00 hod. pak
kapela „Kocourovo kartáč“.

Chlumské slavnosti
6.8.,o týden později, se konaly Chlumské slavnosti. Tato akce také začínala
svěcením praporu. Zde se všichni hasiči shromáždili před hasičskou zbrojnicí a
průvodem se vydali kolem
rybníku na náves za ostatními
hosty, kde proběhlo svěcení
praporu. I do Chlumu přišli
zástupci hasičů z okolních
vesnic. Chtěla bych jim touto
cestou poděkovat, že přišli
podpořit nejen do Chlumu, ale i
do Sedlce své kolegy.

Během odpoledne mohli hosté vidět ukázku výcviků psů, cyklo Freestyle show,
ohnivou show a samozřejmě, že nechyběla ani lávka přes rybník. Přestože
nebylo moc pěkné počasí, pár jedinců se našlo a lávku vyzkoušeli. Ne všichni ji
ale zdárně přešli. K tanci a poslechu hrála kapela Ševětínka.
Lávka přes rybník lákala i pana
faráře.

Memoriál Emila Kolomára
13.8.se uskutečnil také tradiční Memoriál Emila Kolomára. Já jsem se z
rodinných
důvodu
akce
zúčastnit nemohla, ale slyšela
jsem, že se akce vydařila.
Opět proběhl zápas dětí,
který skončil nerozhodně a
rozhodlo se až v penaltovém
rozstřelu. Večer hrály kapely
Upside Down a U2 Revival.
Přišlo i dost lidí, kteří
vydrželi do pozdních hodin –
zřejmě se jim akce líbila,
když vydrželi.

Prezentační jízda historickým vozidlem
21.8. pořádalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska prezentační jízdu
historickým vozidlem. Tato akce byla pořádána v návaznosti na mistrovství
republiky v požárním sportu mládeže, které se konalo v Českých Budějovicích.
Ve 14.00 hod. proběhlo na návsi setkání se zástupci této jízdy, byly předány
pamětní stuhy a pak následovalo krátké posezení v místní hasičské zbrojnici.
Poté následovala jízda do Trhových Svinů,
doprovod této jízdě tvořila také naše jánská
Tatra a zásahový Nissan Patrol.

Hasičská soutěž v Sedlci
3.9. pořádali hasiči ze Sedlce již druhý ročník hasičské soutěže „O pohár
starosty“. I když bylo počasí pěkné, účast nebyla tak veliká. Možná to bylo tím,
že všude po okolí bylo mnoho jiných akcí a sedmičlenná družstva se dávala
těžko dohromady. Ovšem dětí – mladých hasičů ze Svatého Jana – bylo
mnohem více než loni. Je moc dobře, že dětí přibývá. Zřejmě se už rozneslo, že
je lepší jít na hasiče, než sedět u počítače. Doufám, že si s narůstajícím počtem
poradí i vedoucí oddílu. Zatím vše zvládají dobře a děti byly opět perfektně
připravené, takže bylo na co koukat a co obdivovat.

Zpestření připravili i hasiči z Chlumu,
kteří dali dohromady družstvo starších
(nejstarších) hasičů a i když nastoupili s
hůlkami jako praví staříci, dokázali, že
útok zvládají bez problémů v každém
věku. Pro zajímavost musím uvést, že
součet jejich věků byl 356 let.

Sedlečtí hasiči mohu být s akcí spokojeni, vše dopadlo dobře, nikdo neměl
žádný úraz, všem se myslím líbilo, a také výsledky soutěže byly pro místní
družstva velmi dobrá.
Ženy:
1. místo – Sedlce
2. místo - Chlum nad Malší
Muži:
1. místo - Sedlce
2. místo – Chlum nad Malší - mladší

Posezení pod kaštany
10.9. bylo u nás na návsi Posezení pod kaštany. Začátek byl v 15.00 hod. a ještě
v 15.30 hod. nebyl na návsi téměř nikdo. Začínala jsem mít velké obavy, že
nikdo nepřijde a že všechny přípravy byly marné, ale kolem 16.00 hod. se vše
zlomilo a během chvilky jsme pro změnu měli málo míst k sezení a museli
nechat donést další sady lavic a stolů. I těch bylo po chvíli málo a museli jsme si
půjčit stoly a židle ještě z hospody.
Imitátor Petr Martinák nám zpříjemnil odpoledne
několika vtipy, napodobil mnoho známých herců,
politiků, a samozřejmě nechyběl ani hlas pana
prezidenta Miloše Zemana.
Myslím, že nejen Petr Martinák, ale i kapela
Fontanela přilákali na náves mnoho návštěvníků.
Věřím, že si všichni užili zábavy podle svých
představ a že se všem líbilo.

Benefiční běh „Svatojánský kopeček“
Poslední akcí tohoto čtvrtletí byl benefiční běh pro Centrum Bazalka pod
názvem „Svatojánský kopeček“, který se uskutečnil v neděli 25.9. Jak jsem
zmiňovala již v minulém zpravodaji, hlavním iniciátorem myšlenky uspořádat
běh byli Jakub Smrž a Pavel Tvaroh. Našli opravdu krásnou trasu, členitou a
hlavně pro cizí závodníky atraktivní. Ti, kteří byli v naší obci poprvé, obdivovali
náš výhled do širokého okolí. Ke krásnému výhledu přispělo i pěkné počasí,
které této akci přálo.
Také pořadatelů se nám podařilo sehnat mnoho, a tak celý závod byl
organizačně dobře zajištěn. Kuba s Pavlem ještě den před závodem označili pro
jistotu celou trať značkami, šipkami, takže nehrozilo, že by někdo zabloudil.
Závodníci po skončení běhu nešetřili chválou a velmi ocenili dobré zajištění
akce.
Trošku nás zaskočil zájem o tuto akci. Měli jsme připraveno 150 čísel a doufali,
že přijde alespoň 100 závodníků. Na start v 11.00 hod. se nakonec postavilo 186
účastníků. Velmi mne potěšil zájem místních občanů, a tak jsem ani já neodolala
sportovnímu nadšení a vydala se na trasu. Také místní „hůlkařky“ dokázaly, že
mají natrénováno a že 5 km dlouhá trasa pro ně není problém.

V 10.00 hod. začínal běh dětí. Děti měly kratší trasu, běhaly kolem školy,
hřbitova, k hospodě a kolem fary opět na start, kde byl také cíl. Děti do 5 let
běhaly jedno takové kolečko, děti 5 – 10 let běhaly dvě kolečka a ty nejstarší (10
– 15 let) si daly kolečka tři. Některé místní děti mladší 15 let chtěly ale také
zkusit tu 5 km dlouho trasu a vydaly se s dospělými na hlavní závod.

Krásné zpestření si pro nás připravily roztleskávačky z Ledenic. Jejich
vystoupení chvilkami bralo dech. Různé vyhazovačky a skoky se zdály až
nebezpečné, ale bylo vidět, že holky mají vše natrénované, a ví co dělají.

Výtěžek z celé této akce byl 56 000,- Kč
a již na místě, v den závodu, jsem měla
možnost Centru Bazalka předat tříkolku
pro postižené děti. Tříkolka stála
necelých devět tisíc korun a zástupci z
Bazalky již předpokládali, že z této akce
bude výtěžek minimálně těch devět tisíc
korun, proto si dovolili už toto vozítko
zakoupit, aby všichni viděli, že výtěžek
ze závodu půjde na užitečné a potřebné
věci.
Ráda bych poděkovala všem, kteří tuto akci podpořili.


Zbylo mi zde kousek volného místa. Mohla bych ho zaplnit fotkou z nějaké
akce, ale tu si můžete najít ve fotogalerii na našich stránkách www.svjan.cz.
Je čerstvě po volbách a myslím, že by některé z vás mohli více zajímat výsledky
voleb v naší obci. Zde jsou:
Volby do zastupitelstva kraje
Počet možných voličů 439, volit přišlo 170, platných hlasů 166
ČSSD
33 hlasů
ANO 2011
32 hlasů
ODS
22 hlasů
KDU-ČSL
13 hlasů
KSČM
13 hlasů
Piráti
11 hlasů
SPD + SPO
10 hlasů
Jihočeši 2012
7 hlasů
NG
5 hlasů
SZ
5 hlasů
DSSS+NF
4 hlasy
PRO JIŽNÍ ČECHY
3 hlasy
Svobodní
3 hlasy
Úsvit
3 hlasy
SsČR
2 hlasy
Volby do senátu
Počet možných voličů 439, volit přišlo 167, platných hlasů 141
1. Jindřich Florián
43 hlasů
2. Tomáš Jirsa
23 hlasů
3. Jitka Zikmundová
15 hlasů
Ostatní kandidáti měli 14 a méně hlasů

Na co se můžeme těšit
Hned na začátku nového čtvrtletí, 6.října, nás čeká posezení pro důchodce v
sále místní hospody. Vystoupí děti ze základní a mateřské školy, a pak vám
všem budou hrát k tanci i poslechu. Samozřejmě, že nebude chybět ani
občerstvení.
15.10. jedeme do Prahy do Divadla Na Fidlovačce na hru Dohazovačka.
15.10. se bude konat Hubertova jízda v Sedlci. Přátelská vyjížďka krajinou
začíná po slavnostním nástupu v 10.00 hod.
22.10. jedou naši mladí hasiči do Týna nad Vltavou na hasičskou soutěž.
Jedná se o podzimní část hry Plamen, skládá se z tří disciplín a to: štafety CTIF,
štafety 4x60 a štafety požárních dvojic.
Naši obec a sbor bude reprezentovat jedno družstvo starších a dvě družstva
mladších dětí celkem 24 dětí.
Věřím, že jim všichni budete v tento den držet palečky a myslet na ně !!!
28. – 30.10. bude výstava ovoce a zeleniny. Vzhledem k tomu, že letos opět
není moc velká úroda jablek, prosím všechny, kdo vypěstovali něco na své
zahrádce, zda by nám to na výstavu zapůjčili. Pan Roubín z Jílovic přiveze
cibulky denivek, které bude možné si zakoupit po dobu výstavy.
Na žádost mnoha místních občanů bude letos opět soutěž o nejlepší ovocný
koláč. Ta se uskuteční v sobovu 29. října. Od 13.00 hod. do 15.00 hod. bude
příjem soutěžních koláčů a vyhodnocení bude v cca 16.00 hod. Pro výherce jsou
připraveny ceny a každý kdo něco upeče a přinese do soutěže obdrží částku
100,- korun na suroviny a práci.
19.11. pořádá myslivecký spolek tradiční „Poslední leč“. K tanci a poslechu
bude hrát Hájovanka a určitě nebude chybět ani bohatá myslivecká tombola.
26.11. plánujeme výlet do termálních lázní Bad Fussing na večerní koupání.
Zájemci se mohou již přihlašovat na obecním úřadu, abychom věděli, zda se
autobus naplní a zájezd se uskuteční.
27.11. je již první adventní neděle. Budu ráda, když se sejdeme všichni na
návsi, dáme si tradičně vánoční punč a poslechneme koledy. Nebudou chybět
ani vánoční trhy na faře a Ježíškova pošta.
4.12. advent v Sedlci

5.12. opět zaplní naši náves spousta čertů a andělů a doufám, že přijde i
Mikuláš, který předá hodným dětem nadílku.
29.12. pojedeme na muzikál Mamma Mia do Kongresového sálu do Prahy.
Jedná se o večerní představení, které začíná v 19.00 hod. Odjezd ze Svatého
Jana je v 15.00 hod. a cena včetně dopravy je 1.190,- Kč (890,- je za vstupné a
300,- doprava)
Přihlásit se můžete na úřadě do 30.října 2016

Příspěvky od občanů
Chlumské slavnosti 2016
Letošní slavnosti se uskutečnili 6 srpna, začátek byl stanoven na
15hodinu. Na tuto hodinu byli pozváni členové SDH z okolních obcí Sedlce,
Nesměně, Ločenic, Sv. Jana n. Malší, kteří přijeli na historickém hasičském
voze Tatra. Na návsi u kapličky všichni slavnostně nastoupili, aby se stali
svědky vysvěcení Chlumského hasičského praporu. Obřad provedl pan farář Jan
Mikeš.
Pak následovala volná zábava, kterou přerušilo vystoupení pejskařů, kteří
ve své ukázce se psy, předvedli obranářské prvky. Dalším spestřením byli dva
mladíci, jeden na trialovém kole přeskakoval překážky a druhý, přes ně dělal
přemety. Jejich ukázka brala chvílemi dech. Došlo i na soutěž mezi cyklistou a
mistním chalupářem p. Petrouškem ml., kdo přeskočí vyšší překážku. Náš borec
se držel statečně. Skočil až do výšky dívčího poprsí( a dívka nebyla nikterak
malá). Tam skončil a cyklista to zvládl až na druhý pokus.
Počasí bylo příjemné, účast nebyla tak velká jako jiné roky. Asi proto, že
v ten den bylo v televizi zahájení Olympijských her. Nálada ne a ne se
rozpoutat. Nikdo netancoval. Proč? Asi proto, že ti taťkové, kteří podlehli
nátlaku svých drahých manželek navštívit slavnosti, museli opustit gaučík, na
kterém by tak rádi čučeli na olympijádu. K vylepšení jejich nálady se stalo
dobře pečené uzené koleno a krkovice, na to vychlazené pivko a pak chtějte na
chlapovi taneček. Až k večeru, když se ochladilo zábava se přece jen rozjela. K
dobré náladě hrála kapela Ševětínka. Když se setmělo došlo i na světelnou show.
Nesmím zapomenout na bohatou tombolu se zajímavými cenami,
především živými kachnami.
Všechno připravili členové místního SDH a jejích přiznivců. Všem je
třeba poděkovat za realizaci a dobrou organizaci.
Děkujeme
Beránková Daniela

Významná životní výročí
V období červenec – září se dožili významných životních výročí tito naši
spoluobčané:
Červenec
Čermáková Libuše – Svatý Jan nad Malší 84
Peterková Marie – Svatý Jan nad Malší 92
Srpen
Zemanová Margareta – Svatý Jan nad Malší 21
Petrová Jitka – Svatý Jan nad Malší 46
Honeš Jindřich – Svatý Jan nad Malší 80
Září
Waldmann Josef – Svatý Jan nad Malší 53
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, spokojenosti a radosti do dalších let.
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