Vážení občané,
je za námi starý rok – rok 2016. Pro některé z vás to byl dobrý, úspěšný a
šťastný rok, pro některé naopak rok smutný, plný starostí a problémů, někomu
utekl jako voda a ani nestačil zaregistrovat, že už je pryč.
Věřím, že alespoň vánoční svátky jste si všichni užili v klidu a pohodě,
odpočinuli si a šťastně vykročili do nového roku.
I na úřadě jsme se na něj řádně připravili. Naplánovali jsme pečlivě všechny
aktivity, které bychom rádi letos realizovali, zahrnuli do rozpočtu obce, a teď už
nám jen zbývá vše začít plnit.
Ráda bych vás nyní informovala o některých bodech, které zastupitelstvo
schválilo na svém jednání konaném koncem minulého roku (19.12.). Nebývá to
zvykem, abych ve zpravodaji informovala, co bylo obsahem jednání
zastupitelstva, ale protože jsme schválili mnoho důležitých záležitostí, rozhodla
jsem se udělat výjimku.
Zastupitelstvo na svém jednání:
* projednalo cenu vodného a stočného na rok 2017 a schválilo tuto cenu
nezvyšovat a zachovat ji stejnou jako v minulém roce
* projednalo výši poplatků za likvidaci odpadů a schválilo cenu navýšit o 100,Kč za rok. K tomuto kroku jsme přistoupili z toho důvodu, že obec každý rok
doplácí zhruba 100 000,- Kč na likvidaci odpadu (vyvážení popelnic a
kontejnerů). Cena byla již několik let stejná, nezvyšovala se, přestože náklady
na vývoz narůstaly. Věřím, že 100,- Kč za rok není tak velká částka a navýšení
pochopíte.
* dále schválilo poskytnout Římskokatolické farnosti Svatý Jan nad Malší dar ve
výši 20.000,- Kč na pořízené vytápění v místním kostele
* projednalo a také schválilo navýšení ceny dárkových košů předávaných k
životnímu jubileu. Od letošního roku budou předávány dárkové koše v hodnotě
500,- Kč místo původních 350,- Kč.
* projednalo organizaci obecního bálu a schválilo výtěžek z této akce věnovat
malému Adámkovi z Mokrého Lomu, který trpí dětskou mozkovou obrnou.
Malému Adámkovi už několik let sbíráme víčka, která mnozí z vás nosí do naší
školy nebo do obchodu a Adámek pak může díky tomu jet do lázní, které mu
pomáhají. Jsem moc ráda, že toto bylo schváleno a věřím, že výtěžek bude stát
za to. Využiji této příležitosti a ráda bych poprosila všechny, kteří by chtěli
podpořit tuto akci, jestli by mohli přispět třeba nějakou cenou do tomboly nebo
jiným sponzorským darem. Částka, kterou Adámkovi přispějeme, bude
zveřejněna přímo na obecním bále (v pozdních hodinách - po sečtení příjmů a
výdajů) a samozřejmě i v dalším čísle našeho zpravodaje. O Adámkovi se ještě
dočtete v příspěvcích od občanů, kde nám jeho rodiče poslali krátký příspěvek a
poděkování.

* zastupitelstvo obce také schválilo návrh rozpočtu na rok 2017. Kromě běžných
výdajů na provoz a chod obce je v rozpočtu nově počítáno s náklady na
deratizaci hlodavců, která se v loňském roce ukázala jako nutná. Na doporučení
odborníků je ideální deratizaci provádět dvakrát do roka. V rozpočtu je proto
plánováno 20 000,- Kč na tuto novou, potřebnou aktivitu.
Další, ovšem znatelně větší částku – 1 000 000,- Kč, jsme v rozpočtu
vyhradili na vybudování nové kanalizace v Sedlci. V lednu podáme žádost o
dotaci, a pokud vyjde a vše se podaří zrealizovat, na podzim by měla být
kanalizace hotová. Rozpočet je 3 000 000,- Kč. Ideální stav by byl, kdyby obec
doplácela 20 % a 80 % byla dotace. Tento poměr nebývá ale tak častý, a když se
sejde žádostí víc, může nastat i situace 50 % dotace a 50 % bychom museli dát z
našich peněz – to by nám už ten milion v rozpočtu nestačil.
V rozpočtu jsme vyhradili další milion korun na dokončení šaten na hřišti v
lese. Akce začala již v roce 2016, ale jak jistě víte, vzhledem k tomu, že jsme
nedostali tak velkou dotaci, rozložili jsme stavbu na dva roky. Letos budeme
žádat o další dotaci na dokončení stavby. Pro jistotu jsme nechali v rozpočtu
celý milion, ale pevně doufám, že nám zde hodně zbyde a bude to taková
rezerva, třeba právě na kanalizaci v Sedlci.
Poslední velkou částku, a to 700 000,- Kč, jsme v rozpočtu vyčlenili na
nákup nového traktoru. Pokud i letos bude vyhlášena dotace na nákup nového
traktoru, tak této možnosti určitě využijeme a žádost podáme. Nový traktor je už
hodně potřebný. Ten starý je v provozu každý den. Obzvlášť teď v zimě, kdy je
třeba navážet štěpky, posypávat a prohrnovat komunikace, by bylo velmi
komplikované, kdyby se nám rozbil a byl například nepojízdný po delší dobu.
Věřím, že kdyby taková situace nastala, měla by obec velké problémy, nyní
například kvůli sněhu.
200 000,- Kč, jsme v rozpočtu vyčlenili na nákup nového hasičského
automobilu. Zde již víme, že dotace je přislíbena a letošní rok nás budou čekat
administrativní práce, výběrové řízení a na závěr jistě nějaké vyúčtování dotace.
Myslím ale, že mít nové auto za to „papírování“ stojí.
Také pracujeme na změně územního plánu (číslo 2) a i na tuto akci jsme v
rozpočtu nemohli zapomenout – vyhradili jsme 100 000,- Kč.
Na závěr jednání zastupitelstva obce jsem informovala přítomné o finančních
prostředcích na obecních účtech k 31. 11. 2016, a protože to není tajná
informace, ráda se s vámi o ni podělím: k 31. l1. jsme měli na účtu v Komerční
bance 1.331.636,27 Kč, v Hypoteční bance 60.194,66 Kč, v Moneta MB
365.760,27 Kč, v České spořitelně 309.014,37 Kč a v České národní bance
138.580,50 Kč. Celkem máme na účtech 2.205.185,- Kč
Musím zmínit, že ještě stále splácíme tři úvěry. První úvěr u Hypoteční banky
na 12 bytových jednotek ve výši 817.88.9,50 Kč. Tento úvěr splácí nájemníci
bytovky, takže rozpočet obce nezatěžuje.

Druhý úvěr splácí obec České spořitelně ve výši 75.320,- Kč na podavač v
kotelně a třetí úvěr také České spořitelně ve výši 314.352,- Kč na teplovod.
Ke konci listopadu jsme neměli žádné nezaplacené faktury a tento stav byl
aktuální i k 31. 12. 2016
Správa majetku obce, s.r.o. má na svém účtu ke konci listopadu 196.158,47 Kč a
také nemá žádné nezaplacené faktury.



Co se událo od minulého vydání zpravodaje
Posezení pro důchodce
6. 10. jsme se sešli v sále
místní hospody, kde byl pro
všechny seniory připraven
program a pohoštění. Bylo
připraveno vystoupení dětí z
mateřské i základní školy a
zbytek
odpoledne
nám
zpříjemnila živá hudba. Také
večeře byla jako tradičně
vynikající a velmi chutná.

Doufám, že kdo přišel, nelitoval a přijde příště zas.

Výlet do Prahy do Divadla Na Fidlovačce
15.10. vyrazil plně obsazený autobus do Prahy na divadelní hru „Dohazovačka“.
Kromě Elišky Balzerové, která podala v roli dohazovačky opravdu obdivuhodný
výkon, jsme měli možnost vidět například Sandru Pogodovou, Ivu Pazderkovou,
Zdeňka Maryšku nebo Anetu Krejčíkovou, které známe z televize.

Hubertova jízda
Ve stejný den, kdy se uskutečnil výlet do
Prahy, se konala v Sedlci Hubertova jízda.
Počasí bylo opravdu nádherné, a tak bylo
opravdu škoda sedět doma a nevyrazit ven. Do
Sedlce dorazilo i mnoho diváků, příznivců
koní.

Hasičská soutěž
22. 10. vyrazila z naší obce kolona aut do
Týna nad Vltavou na obvodovou soutěž hry
Plamen. Soutěžil zde obvod č. 1, 3 a 5 a
přijelo na 52 družstev dětí.
Přece jen byl už podzim a počasí tomu
odpovídalo. I když nepršelo, byla dost vlezlá
a nepříjemná zima. Protože jsem samozřejmě
přijela také fandit, v duchu jsem si říkala, že
to bude zkouška i pro naše malé a mladé
hasiče. Teď se ukáže, co vydrží, a jak jsou
nadšení pro tento sport. Musím ale
přiznat, že zima vadila asi jen nám
rodičům. Děti, i když jim někdy
občas na chvilku ty zoubky
zadrkotaly, to vůbec neřešily. Byly
prostě na velké soutěži a neměly čas
řešit takové „maličkosti“. Také měly
stálý přísun horkého čaje a dobrot,
takže zřejmě zimu moc nevnímaly.
Děti byly opravdu moc šikovné, dobře připravené, a jak jistě znáte z vlastní
zkušenosti, je to sport a nikdo nemůže při sebelepší přípravě tušit, jak vše
dopadne. Občas na děti číhaly záludnosti v podobě kluzké (mokré) lávky,
neposlušných hadic nebo nervozity. Myslím, že děti získaly cenné zkušenosti a
užily si tu sportovní náladu.

Musím přiznat, že i já jsem byla pyšná na
naši obec, protože Svatý Jan jako jediná
obec měla na této velké soutěži tři družstva
dětí. Většina ostatních obcí přijela s jedním družstvem, maximálně se dvěma.
Svatý Jan byl jediný s takovým počtem dětí. Klobouk dolů před Mirkem
Sklářem a Honzou Leštinou, kteří je na soutěž připravovali.

Výstava ovoce a zeleniny
I na poslední víkend tohoto měsíce byla u nás připravena akce. Od 28. do 30. 10.
se v sále hospody konala výstava ovoce a zeleniny. Přestože úroda byla letos
špatná a z výstavy ze Žumberka jsme toho také moc nepřivezli, dopadla ta naše
velice dobře. Sešlo se
celkem hodně výpěstků
a jako již tradičně děti z
mateřské a základní
školy zpestřily výstavu
svými výrobky. Byly k
vidění různé obrázky a
výrobky s podzimní
tématikou.
Chtěla bych touto cestou
moc poděkovat celé
škole za podporu této
akce.

Měli jsme možnost díky starým fotografiím, které nám zapůjčila paní Jitka
Petrová, a které zde byly vystavené, zavzpomínat na výstavy ovoce a zeleniny,
které se zde pořádaly již v padesátých letech
minulého století. Článek k fotografiím se
vzpomínkami na minulá léta a činnost
zahrádkářů připravil
pan
Jan
Bláha.
Protože ne každý
měl s sebou brýle
nebo
trpělivost
článek v sále číst,
přikládám
tento
příspěvek
i
do
našeho zpravodaje.

Po několika žádostech jsme se dohodli s kulturní komisí, že při výstavě
uspořádáme opět soutěž o nejlepší ovocný koláč. Návštěvníci proto měli
možnost v sobotu i ochutnat několik ovocných koláčů. Komise měla opět těžké
rozhodování, protože všechny byly výborné.

Poslední leč
19. 11. pořádal myslivecký spolek Malše tradiční „Poslední leč“. K tanci a
poslechu hrála Hájovanka a bohatá tombola určitě přispěla ke spokojenosti
všech. Samozřejmě, že spokojenost byla větší při výhře balíčku zvěřiny, kterých
v letošní tombole bylo hodně, než při výhře divoké kachny nebo bažanta. Ne
každý byl nadšený z představy škubání nebo stahování tohoto ptactva, ale i to
patří k této akci.

Výlet do termálních lázní
26. 11. jsme pořádali zájezd do Bad Fussingu na koupání. Zájemců se sešlo dost
na to, aby autobus vyrazil směr Německo. Jednalo se o odpolední koupání, a kdo
vyrazil, určitě si prohřál své klouby na několik dní.

Zahájení adventu
Hned druhý den po výletu do lázní, začínal advent a jako tradičně se konaly na
faře adventní trhy, Ježíškova pošta a na návsi slavnostní rozsvícení stromečku s
koledami a punčem. Na faře byly opět krásné výrobky s vánoční tématikou.
Musím přiznat, že jsem byla letos na několika adventních trzích, ale na ten náš
neměl ani jeden. Jistě jste ocenili i výzdobu zázemí, kde se trhy konaly.

Mikuláš a čerti
Datum 5. 12. nemusím zřejmě nikomu připomínat. Kromě toho, že má svátek
Jitka, chodí Mikuláš s čerty. Po velkolepém a krásném zahájení, které jako
každý rok začíná v 17.00 hod., zaplavila naši náves spousta čertů. Samozřejmě,
že nechyběli ani andělé a Mikuláš, který rozdával nadílky za krásnou básničku
nebo písničku. Děti plnily zajímavé úkoly a ty, které se bály, si mohly s sebou
vzít tatínka nebo maminku. Některé si vzali tatínka, maminku a pro jistotu i
babičku nebo dědečka.

Na co se můžeme těšit
21. 1. obecní bál – k tanci a poslechu bude hrát skupina Tamara, nebude chybět
tombola a předtančení. S kulturní komisí připravujeme i půlnoční překvapení,
ale zatím je vše v přípravné fázi, tak se musíme nechat opravdu překvapit.
Jak jsem již psala v úvodu, výtěžek z této akce bude věnován malému
Adámkovi z Mokrého Lomu.
26. 1. – The Winter Trial 2017 – bližší informace v příspěvcích od občanů
10.- 11.2. – Masopustní koleda v Sedlci a Svatém Janu nad Malší
25.2. – Hasičský bál Svatý Jan nad Malší
18.2. – Masopustní koleda v Chlumu nad Malší
5.3. – Bowling Český Krumlov – opět si pojedeme zahrát, zájemci se mohou již
začít přihlašovat, abychom věděli, zda naplníme autobus.
12.3. nebo 19.3. – Dětský maškarní bál – termín není ještě stanoven. Plánujeme
maškarní bál uspořádat v novém stylu a vše je zatím v jednání. Na plakátech se
ale termín určitě dozvíte včas. Děkuji za pochopení.

Příspěvky od občanů
Pár vzpomínek na spolek zahrádkářů u nás
Zahrádkáři mají u nás ve Sv.Janě dlouholetou tradici. Kdy spolek vznikl
nevím. Ale výrazný rozvoj zahrádkaření započal v padesátých a šedesátých
letech minulého století. Mám dojem, že k jeho výraznému vzestupu vedlo
pravděpodobně i založení JZD a zcelování pozemků drobných zemědělců u nás.
Lidem zůstávaly pouze malé zemědělské plochy, tzv.záhumenky. Do nich se
nepočítaly zahrady. I to snad byl důvod, proč se u nás nové zahrady zakládaly či
stávající zvětšovaly. Ať již to byla zahrada u Čermáků, Janů, Bláhů, Špírků,
Ertlů, Krátkých, Petrů a řady dalších. Lidé zvyklí pracovat na svých pozemcích
zájem přesunuli na zahrady. Velké zkušenosti s pěstováním ovoce, zejména
nových odrůd neměli. Potřebovali si předávat informace a zkušenosti nejenom

mezi sebou, ale získávat je i z okolních obcí a měst. A k tomu jim právě
zahradnické spolky a organizace mohly nejlépe pomáhat.
Pokud si dobře vzpomínám, mezi naše zahrádkáře patřili na př. p.
Brouček, Břicháček, Špírek, Krátký, Vrážek, Hanzalík, Vlček, Bláha a řada
dalších. Z nich největší zájem o zahrádkaření měl pan František Čermák. Proto
často jezdil pro informace i do Č.Budějovic a stal se členem okresního výboru
zahrádkářů. Tím jsme od něj dostávali nejnovější informace o nových odrůdách,
ochraně stromů a rostlin, a pod. Jako příklad uvádím tenkrát nově vypěstovanou
odrůdu Rubín. Nikdo jí neznal. Zkoušela se i u nás. Přivezl si několik roubů a
narouboval si ji. I mým koníčkem byla zahrada. Bydleli jsme poblíž sebe,
navštěvovali se a ochotně mi radil. Vzpomínám, že několik roubů mu zbylo a
nabídl mi je. Byl jsem tedy jedním z prvních, kdo u nás tuto odrůdu vyzkoušel a
mohl předávat dalším zájemcům.
Jako zahrádkáři jsme se často setkávali, společně jsme navštěvovali
zahrady, učili se roubovat, ukazovali si výsledky práce a radili se nad řešením
problémů. Dokonce jsme si koupili velký postřikovač (jezdili s ním jako s
kolečkem) a podle potřeby si ho půjčovali.
Pořádali jsme i přednášky pro veřejnost za účasti odborníků z Budějovic a okolí.
Pravidelně jsme dělali výstavy ovoce a zeleniny. Ale především jsme
vystavovali ovoce, své výpěstky, kterými jsme se mohli pochlubit. K nám na
výstavy jezdili lidé z okolí i z Budějovic. Největší radost jsme měli z toho, že
naše jablka byla daleko vybarvenější, než ta v Budějovicích. Měli jsme k
sluníčku blíž a měli ho tím i víc. V té době se pěstovaly starší osvědčené odrůdy.
Často jsme ani nevěděli, jak se jmenují. Proto jsme na výstavy zvali i pomologa,
který nám odrůdy určoval.
Rád bych zmínil i množství ovoce, které se u nás sklízelo. Z našich zahrad
jsme sklízeli metráky především jablek. Nikdy jsme neměli problém je prodat.
Řada organizací je vykupovala, dodávali jsme je třeba i do nemocnic i řada lidí,
především z města, si pro ně ráda přijela. Byl to pro nás i velice dobrý
přivýdělek. Musíme si ale připomenout, že v této době, za socialismu, bylo naše
ovoce jedním z mála, které se v obchodech objevovalo. Snad pouze na vánoce
bylo možné uvidět v obchodech pár banánů či pomerančů. Tomu asi naši mladí
spoluobčané, při dnešní nabídce ovoce, těžko uvěří.
Vzpomínal jsem na období druhého pololetí minulého století. Na řadu
věcí jsem zapomněl, vzpomínám věci, které mohou jiní účastníci vidět jinak,
nezmínil jsem řadu jiných spoluobčanů, kteří se v zahrádkaření angažovali apod.
Omlouvám se za to. Je to i pro mne již historie. Stárneme, zapomínáme.
Stárneme stejně, jako ty stromy, které jsme ve vzpomínané době sázeli. To jsem
si uvědomil právě v úterý 18.října. Vykopal jsem poslední strom, hrušku, která
byla právě v době rozšiřování zahrady, přibližně před šedesáti lety, vysazená
otcem. Bylo to trochu nostalgické. Radost jsem měl pouze z toho, že jsem ji
ještě dokázal vykopat sám.
Jan Bláha

Úspěšný judistický rok 2016
Rok 2016 byl zatím nejúspěšnějším v judistické kariéře Renaty Zachové.
Začalo to 30.1.2016 v Olomouci Pohárem nadějí, kde ve váze do 52 kg
v kategorii dorostenek získala 1. místo a zároveň v kategorii žen ve váze do 57
kg skončila na 3.místě.
Petr obsadil v Olomouci v kategorii dorostenců ve váze do 60 kg 2.místo, když
ve finále nestačil pouze na slovenského závodníka. 21.2.2016 získal na Grand
Prix Ostrava 3.místo. Na Mistrovství ČR juniorů 5.3.2016 v Hranicích obsadil
pěkné 5.místo. Poté absolvoval soustředění v Nymburce, kam se sjeli nejlepší
judisté z celého světa a to bohužel pro Peťu skončilo zraněním, které si vyžádalo
4.měsíční pauzu.
Ve španělské Fuengirole 13.2.2016 Renča získala na Evropském poháru kadetů
3. místo, poté 5.3.2016 v turecké Antalyi na dalším Evropském poháru kadetů 5.
místo.
16.4.2016 přepsala historii českého juda, když jako první česká dívka zvítězila
na Evropském poháru dorostenců v Teplicích a vybojovala svoji první „velkou“
zlatou medaili ve váze do 52 kg.

14.5.2016 získala na Mistrovství ČR družstev titul Mistr ČR s družstvem
dorostenek Judo Klub Olomouc a 3.místo v kategorii žen, opět s družstvem JK
Olomouc.
21.5.2016 na Evropském poháru kadetů v polské Bialsko Biala korunovala svůj
výkon pěti výher další zlatou medailí a tím se jako 3.nejlepší Evropanka
probojovala na Mistrovství Evropy dorostu ve Finsku.

1.7.2016 v Helsinkách na Mistrovství Evropy dorostenců při svém premiérovém
startu obsadila 5.místo.
23.7.2016 si vyzkoušela Evropský pohár juniorů v Praze, kde se ve vyšší váhové
kategorii do 57 kg, umístila na 5.místě.
24.-25.9.2016 na Mezinárodním turnaji ve Varšavě dokázala zvítězit hned
dvakrát a to v kategorii dorostenek i juniorek. Vybojovala double, který se
nikomu jinému na tomto turnaji nepovedl.

I přes další vážné zranění Peti z října, které si vyžádá dalších pár měsíců
judistické pauzy, dokázal vybojovat s týmem JUDO Beskydy na Mistrovství ČR
družstev v kategorii dorostu 2.místo a s týmem JK Olomouc v Extralize mužů
3.místo.
5.11.2016 Renča na Mistrovství ČR dorostenců a dorostenek v Brně ve váhové
kategorii do 57 kg získala titul Mistr ČR – její již osmý v pořadí.
20.11.2016 se konalo na pražské Folimance vyhlášení TOP judisty roku 2016 a
Renča obsadila 6.místo za takovými jmény jako olympijský vítěz z Ria Lukáš
Krpálek, olympionici Pavel Petřikov a Jaromír Ježek, Jaromír Musil a Mistr
Evropy do 23.let David Klammert a zároveň se stala Kadetem roku 2016.

….a zakončení roku 2016?
Jak jinak u Renči, než dalším titulem Mistra ČR - v 16. letech získala v kategorii
do 57 kg premiérový titul Mistryně ČR v kategorii žen, když ve finále porazila
29.letou bývalou reprezentantku Lucii Chytrou. Celkově je to její deváté zlato z
domácích šampionátů napříč všemi kategoriemi.
Renata Zachová - maminka

Starostové z SMO Pomalší navštívili Green Belt Center ve Windhaagu
Dobrá spolupráce a komunikace z očí do očí s našimi jihočeskými partnery
představuje pro starostu Windhaagu - E. Traxlera základní bázi pro další
aktivity do budoucna.
Delegace starostů a dalších zástupců ze sousedního SMO Pomalší navštívili
windhaagské Green Belt Center, aby si udělali představu o tomto regionálním
projektu.
Starosta obce Ledopoldschlag Hubert Koller poskytl účastníkům informace o
turistických aktivitách v regionu Freistadt a o aktivitách sdružení „Dovolená na
statku“ – Urlaub am Bauernhof.
Jednatel společnosti provozující Green Belt Center – Ch. Lettner prezentoval
tento projekt a pracovní skupinu ARGE Grünes Band Europa.
Na závěr bylo účastníkům ukázáno několik dalších výsledků úspěšného
komunitního vývoje obce Windhaag a diskutovalo se zejména o problematice a
jako je odliv obyvatel z příhraničí, architektura, zajištění odpovídající kvality
života v marginálních oblastech.
Díky společně připravenému interregovému projektu „Grenzenlos Radfahren am
Grünen Band Europa“ bude tato spolupráce od ledna 2017 dále rozšiřována.
Více informací o Green Belt Center naleznete na: www.greenbeltcenter.eu.
Jednatel Christoph Lettner
Naturraum Grünes Band GmbH
ch.lettner@greenbeltcenter.eu
0043676/3900777

Základní umělecká škola F Pišingera, Trhové Sviny - pobočka Svatý Jan
nad Malší
V únoru letošního roku uplyne jedenáct let od vzniku pobočky ZUŠ ve Svatém
Janu nad Malší.
Vyučoval se zde nejprve hudební obor: hra na smyčcové a klávesové nástroje,
hra na zobcovou flétnu a hudební nauka. Postupně se otevřel výtvarný obor a v
hudebním oboru sólový a sborový zpěv.
V průběhu let se žáci ZUŠ účastnili mnoha akcí v obci. Setkání pod kaštany,
vystoupení pro důchodce, v rámci přeshraniční spolupráce vystupovali
hudebníci několikrát v rakouském Grünbachu a při vernisážích v Galerii Na
Faře. Hudebním vystoupením zpestřovali besídky Mateřské i Základní školy.
Žáci pobočky byli úspěšní v soutěžích Novohradská flétna, Mládí a Bohuslav
Martinů a soutěžích Základních uměleckých škol.
K dobrému a pohodovému vyučování patří pěkné vztahy s vedením a
zaměstnanci školy a paní starostkou. Všem bych chtěla moc poděkovat a těším
se na další léta spolupráce.
Na závěr dovolte pozvání na nejbližší koncerty:
Koncert trochu jinak aneb společné muzicírování tentokrát s violoncellistou
Petrem Šporclem
12. 1. 18:30 Výstavní galerie Jakub, Velešín, vstup 50,-Kč (pořádá KIC Velešín)
Petr Vašinka – kontrabas, člen Listiny mladých
18. 1. 19:00 Kulturní dům,Trhové Sviny (koncert KPH při ZUŠ)
Vstupné pro nečleny: 200,- Kč, mládež a důchodci 100,-Kč, děti do 15 let a žáci
ZUŠ zdarma
Pololetní koncerty žáků
24. 1. 15:00 a 16:00 Galerie Na Faře, Svatý Jan, vstup zdarma
Dinara Suleymanová - klavírní recitál, host František Lejsek
15. 2. 19:00 Kulturní dům,Trhové Sviny (koncert KPH při ZUŠ)
Vstupné pro nečleny: 200,- Kč, mládež a důchodci 100,-Kč, děti do 15 let a žáci
ZUŠ zdarma
Za ZUŠ F. Pišingera,Trhové Sviny
Blanka Dašková

Veteránské skvosty pojedou zimní rallye i ve Svatém Janu
Svatojanská
náves
a
přilehlé komunikace, které
jsou každoročně využívány při
květnové
Rallye
Český
Krumlov, budou tentokrát
patřit účastníkům mezinárodní
dálkové rallye veteránských
vozidel The Winter Trial 2017.
První soutěžní vozidla začnou
do obce přijíždět ve čtvrtek 26.
ledna po 17. hodině. Po časové
kontrole v Hospodě U kostela
se vydají na měřený test, který se pojede v protisměru tradiční rychlostní
zkoušky krumlovské rallye.
The Winter Trial se vrací do České republiky po čtyřleté pauze. V minulých
ročnících se díky příznivým zimním podmínkám závodilo v zasněženém Norsku
a Švédsku, tentokrát se kromě tuzemských silniček pojede ještě v Nizozemsku,
Německu a Rakousku. Jezdecky i divácky nejatraktivnějšími lokalitami na
českém území budou právě úseky známé z Rallye Český Krumlov.
„Akce si vyžádá ve čtvrtek 26.
ledna v čase od 16:30 do zhruba
20. hodiny úplnou uzavírku. Ve
směru z Ločenic bude možné
přijet pouze k točně autobusu, od
Velešína bude zákaz vjezdu
umístěný před odbočkou ke statku
a z osady Pod Horou bude možné
pokračovat pouze do Ločenic.
Obyvatelům Svatého Jana tímto
velice děkujeme za shovívavost i
pochopení a věříme, že podívaná na veterány jim toto krátkodobé omezení
vynahradí,“ vzkazuje Pavel Kacerovský z agentury ČK motorsport, která
nizozemským pořadatelům s organizací soutěže díky svým zkušenostem a
místní znalosti vypomáhá.
Tahákem je účast mistrů světa
Startovní pole po uzávěrce přihlášek čítá 57 posádek ze sedmi zemí, rozděleny
jsou podle roku výroby jejich soutěžních vozů do kategorií Club (30) a Trial
(27). Největší hvězdou je švédská dvojice složená z mistrů světa v rallye. Do
kokpitu Saabu 96 usedne světový šampion z roku 1984 Stig Blomqvist,
navigovat jej bude mistr ze sezony 1983, bývalý spolujezdec létajícího Fina
Mikkoly Arne Hertz. Vidět Blomqvista s Hertzem na vlastní oči v jednom autě

bude pro fanoušky motorsportu velký zážitek, vždyť tato severská posádka
vodila Saab 96 po tratích automobilových soutěží v letech 1971 až 1973.
Rallye pravidelnosti, která se koná v běžném provozu a jejím principem je co
nejpřesnější dodržování stanoveného rychlostního průměru, odstartuje v neděli
22. ledna poblíž Maastrichtu v Nizozemsku. Po zdolání zhruba 2500 kilometrů
spatří vítězná posádka cílovou rampu po šesti dnech zápolení v městečku Sankt
Wolfgang, ležící na břehu
jezera
Wolfgangsee
nedaleko
rakouského
Salcburku.
Seznam přihlášených a
více informací je k mání
na
internetových
stránkách
www.thewintertrial.nl.
Text: Pavel Kacerovský,
ČK motorsport
Foto z minulého ročníku – kopeček u Burghardtů k JZD

Centrum BAZALKA – běh „Svatojánský kopeček“
V měsíci listopadu jsem dostala děkovný dopis od paní ředitelky Ing. Vandy
Polívkové za dosavadní spolupráci s jejich stacionářem, který již téměr třináct
let pomáhá více než čtyřiceti rodinám z jižních Čech s náročnou péčí o jejich
těžce zdravotně postižené děti.
Velice si váží naší pomoci a věří, že
budeme pokračovat ve spolupráci a
že se druhý ročník Svatojánského
kopečku vydaří ještě lépe. Termín
běhu máme již naplánovaný na
23.9.2017 a také věřím, že se vše
vydaří.
Ještě přikládám fotku Mirečka a
důkaz toho, jak se využívá náš dar tříkolka, který jsme díky běhu mohli
Centru Bazalka poskytnout.

Významná životní výročí
V období říjen – prosinec se dožili významných životních výročí tito naši
spoluobčané:
Říjen
Bicek Štěpán – Sedlce čp. 69
Zachová Božena – Svatý Jan nad Malší čp. 99
Honešová Věruška – Svatý Jan nad Malší čp. 80
Streit Stanislav – Svatý Jan nad Malší čp. 43

Listopad
Tlapová Růžena – Svatý Jan nad Malší čp. 70

Prosinec
Opekar Josef – Sedlce čp. 7
Sysel Jan – Chlum nad Malší čp. 4
Hosenseidl Miloslav – Svatý Jan nad Malší čp. 99
Špírek Josef – Svatý Jan nad Malší čp. 38
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, spokojenosti a radosti do dalších let.
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