Vážení občané,
zjistila jsem, že téměř každý zpravodaj začínám slovy „je za námi“ - léto,
zima, starý rok a tak podobně. Marně přemýšlím, jak začít jinak, ale nic jiného
mě nenapadá, takže začnu opět stejně.
Je za námi období plesů, bálů, masopustních koled a zimního počasí.
Myslím, že si letos každý, kdo chtěl, užil i zimních radovánek – bruslení,
lyžování, sáňkování, koulování. Děti z naší základní školy si oproti minulým
rokům užily i bruslení. Letos poprvé měly možnost jezdit do Českých Budějovic
na stadion a učit se bruslit nebo se v něm zdokonalovat. Děti tam měly
zajištěnou výuku. Musím podotknout, že to byl velmi dobrý nápad. Vždyť je to
škoda, když děti na vesnici v deseti, dvanácti letech neumí bruslit. Dříve bylo
samozřejmé jít v zimě bruslit nebo sáňkovat. Vím, že je jiná doba, že děti mají
jiné zájmy. O to víc si vážím toho, že naše škola děti v tomto ohledu podporuje a
vede je ke sportu. Paní učitelky v čele s paní ředitelkou ukazují dětem, jak je
možné trávit volný čas jinak než u počítače. Naše škola se zapojila do soutěží
s ostatními školami v našem okolí, a tak děti mají možnost poznat nové
kamarády, nové prostředí a zasoutěžit si. Zúčastnily se recitační soutěže
v Malontech, pěvecké soutěže na Borku. V dubnu se zúčastní výtvarné soutěže
ve Vrátě, soutěže v Horní Stropnici „Zvonek z Novohradských hor“ , v květnu
v Olešnici přírodovědné soutěže. U nás v naší škole se bude 30. května konat
„vlastivědný maraton“. Přijede k nám na 40 dětí z 10 škol a budou soutěžit ve
znalostech vlastivědy. Naše děti mají větší motivaci se vše pečlivě naučit a
zapamatovat, když je to formou soutěží.
Nyní k tomu, co je nového na úřadě.
V první řadě bych se chtěla omluvit těm, kteří jsou napojeni na naše centrální
vytápění, a v měsíci únoru občas neměli teplo takové, jaké mělo být. Podcenila
jsem letošní zimu a nezajistila jsem potřebné množství štěpků. Štěpky, které
jsme dováželi během zimy, byly mokré a jejich výhřevnost ne zcela dostatečná.
Museli jsme zatopit i v druhém kotli ve škole, ale někdy ani to nestačilo. Slibuji,
že na letošní zimu uděláme větší zásoby. Raději ať štěpka zbyde na další sezonu,
než aby bylo zase málo.
Další věc, kterou bych ráda vysvětlila, je voda na místním hřbitově. Vím, že
někteří z vás se hodně rozčilovali, že neteče voda. Nebylo to tím, že jsme
zapomněli, ale proto, že byly v noci dlouho mrazíky a stačí dva, tři stupně pod
nulou a mráz uzávěr vody roztrhne. V současné době je voda už zprovozněna,
už teče, ale tento problém zřejmě brzy nastane zase – je totiž málo vody ve
studni. V loňském roce, kdy bylo docela sucho, bylo vody v této studni dost,
dokonce jsme kropili i školní hřiště, ale letos hned takto po zimě ve studni není.
Když po dvou dnech zprovoznění opět voda přestala téci, hledali jsme závadu.
Vše fungovalo – elektřina, čerpadlo – až jsme koukli do studny a viděli čerpadlo

skoro nad vodou. Spustili jsme čerpadlo trochu níž, problém je zatím vyřešen,
ale je otázka, na jak dlouho.
Na hřišti v lese pokračují práce ve výstavbě šaten a zázemí. Věřím, že do
konce května bude stavba dokončena, pak uděláme terénní úpravy a 1. července
bude slavnostní otevření.
Je jasné, že budova bude sloužit převážně
fotbalistům, ale protože na hřiště budou chodit také děti, 1. 7. budou začínat
prázdniny, tak jsme program této akce zaměřili i na ně. Od 15.00 hod. bude na
hřišti vystoupení Míši Růžičkové pro děti pod názvem „Tancujeme s Míšou“ a
večer samozřejmě bude hrát kapela i pro dospělé. Na tuto stavbu jsme i letos
žádali o dotaci, takže nás po dokončení bude čekat opět vyúčtování. Je to dotace
z programu Obnovy venkova a tam není vyúčtování tak složité, takže věřím, že
vše dopadne dobře.
Horší, náročnější a složitější akce bude kanalizace v Sedlci. V lednu jsme
podali žádost o dotaci na kanalizaci. Žádost jsme už podávali třikrát a až letos
jsme byli úspěšní. Dostali jsme 1 500 000,- Kč. Rozpočet je bohužel 3 000 000,
takže zbytek budeme muset dofinancovat sami, protože odmítnout dotaci nebývá
zvykem. Příště bychom nemuseli nic dostat. Kanalizace musí být hotova do
konce srpna letošního roku.
Další dotaci, kterou už máme také přislíbenou, a vše se již řeší, je dotace na
nové hasičské auto. Je připraveno výběrové řízení a teď čekáme na pokyn
z ministerstva vnitra, kdy nám schválí technické požadavky a dají souhlas
k rozjetí celé akce. Zde nás trochu tlačí čas, protože výroba tohoto speciálního
vozu trvá cca 6 měsíců. Vyhlášení výběrového řízení, výběr dodavatele, čas na
odvolání zabere také minimálně měsíc a vše včetně vyúčtování musí být do
konce listopadu. Když si uvědomíme, že je už duben, plus sedm měsíců k tomu,
tak nám žádná rezerva na nějaký „zádrhel“ nezbývá. Musíme věřit, že vše půjde
hladce a jánští hasiči budou mít hezký vánoční dárek.
Aby dotací letos nebylo málo, požádali jsme o dotaci na opravu hřbitovní zdi.
Letos jsme opravu neměli ani v plánu, ale když byla vyhlášena dotace, je škoda
toto nevyužít. Původně jsme chtěli opravit pouze hřbitovní zeď, ale když jsme se
s odborníky pohybovali okolo hřbitova, dostala jsem návrh upravit i příjezdovou
cestu. Když jsem se v klidu před hřbitovem rozhlédla kolem, usoudila jsem, že
je to velice dobrý nápad a že i cesta ke hřbitovu si určité úpravy zaslouží.
Zastupitelstvo obce schválilo na svém 15. zasedání, které se konalo 20.2.,
pořízení nového územního plánu naší obce, určilo projektanta ing. arch. J.
Daňka a zástupce za obec ing. V. Mazouchovou (Müllerovou). Jsem moc ráda,
že Verča s tímto pověřením souhlasila. V tomto oboru vystudovala vysokou
školu a zabývá se touto problematikou i v současné době.
Vše důležité z úřadu jsem vám již napsala a mohu přejít k poslednímu dobu,
o kterém bych vás ráda informovala a zároveň poprosila o pomoc a podporu.
Jedná s o soutěž „Vesnice roku“. Jak určitě víte, do této soutěže jsme se hlásili
v roce 2014 a 2015. V dalším roce jsem už nechtěla naši obec přihlašovat. Je to

dost náročné. V současné době komise nejvíce hodnotí společenský a kulturní
život obce a také to, jak se veřejnost zapojuje do dění. Byla velká chyba, když
jsem při prvním přihlášení komisi prováděla po obci sama a vše ukazovala
jenom já. Nechtěla jsem „obtěžovat“ ostatní, kteří chodí do práce, aby si brali
dovolenou nebo jiné volno, ale pak jsem zjistila, že komise hodnotí právě i účast
veřejnosti.
Letos po poradě s kulturní komisí uvažujeme, že bychom se do soutěže opět
přihlásili. Je to dvacet let, co naše obec získala titul Vesnice roku, a shodli jsme
se, že i v současné době máme co ukázat a čím se pochlubit. Na poradě
zastupitelů mi sice tři zastupitelé účast nedoporučovali a vlastně i odmítli
pomoci, ale jsem rozhodnuta, že pokud mě podpoří hasiči, myslivci, zahrádkáři,
Figurka a škola, přihlášku vyplním a podám. Jak jsem psala na začátku, není to
soutěž o jednom nebo dvou lidech, je to soutěž celé vesnice. Takže buď do toho
půjdeme všichni, nebo přihlášku vypisovat nebudu.
Pokud se stane, že se do soutěže přihlásíme a pak k nám přijede komise,
chtěla bych poprosit všechny občany, kteří by chtěli naši obec v soutěži
podpořit, aby přišli v tento den na náves a tím vyjádřili zájem o dění u nás.
Určitě bližší informace vyhlásím rozhlasem a již předem vám děkuji za účast a
podporu.

Co se událo od minulého vydání zpravodaje
Jak jsem psala v úvodu, skončilo období bálů, plesů a masopustů. U nás se
pořádal obecní bál, hasičský ve Svatém Janu, hasičský v Sedlci a dětský
maškarní.
Masopustní koledy byly jak u nás ve Svatém Janu a Sedlci, tak letos i v Chlumu.
K obecnímu bálu bych ráda napsala především to, že výtěžek z této akce jsme
věnovali malému Adámkovi z Mokrého Lomu, a jednalo se o částku 23 270,Kč. Již před zahájením bálu někteří z vás přinesli na úřad finanční příspěvky,
takže už před začátkem jsme měli částku 4 100,- Kč. Výtěžek z bálu byl pak
18. 870,- Kč.
Děkuji všem, kteří přispěli jak finančním obnosem, tak i cenami do tomboly.
Rodiče Adámka byli touto částkou překvapeni a velmi potěšeni. V minulém
čísle zpravodaje jsem slíbila, že zveřejním dopis od rodičů Adámka, pak jsem
zveřejnila článek od Bazalky a na tento jsem zapomněla. Napravuji to tedy nyní.

Sbírka PET – víček pro Adámka stále pokračuje.
Adámek je čtyřletý chlapec, který trpí dětskou mozkovou obrnu tří končetin
(obou nožiček a pravé ručičky) a epilepsií. Adámek se narodil se svým bráškou
dvojčetem v prosinci 2011, i když se měl narodit až v březnu 2012. Po porodu
měl Adámek potíže s dýcháním a po komplikacích mu praskla jedna plíce a poté
se udělal přetlak v hlavičce a začalo krvácení do mozku IV. stupně.
Moc Vám z celého srdce děkujeme, že stále sbíráte víčka od PET lahví. Tento
rok jsme díky Vám nasbírali kolem 7 tun víček a Adámek mohl jet v září do lázní
v Klimkovicích na program REHA KLIM AKTIV JUNIOR. Adámkovi velmi tento
program pomáhá. V lázních trénoval hodně nožičky na chůzi a paní
fyzioterapeutka řekla, že je u Adámka možnost v budoucnu samostatná chůze.
Proto stále pokračujeme ve sbírání víček, aby Adámek mohl opakovat program
REHA KLIM AKTIV JUNIOR. Za vykoupená víčka se Adámkovi zakoupí další
léčebný program v lázních v Klimkovicích.
Všem, kdo se ke sbírání víček připojíte a všem, kdo ve sbírání víček pro
Adámka pokračuje, moc děkujeme !!!

Malá vzpomínka na akce

Na co se můžeme těšit
15.4.
17.4.
30.4.
5.5.
19.5.
20.5.
21.5.
3.6.
10.6.

Velikonoční trhy na faře
Velikonoční pochod
Tradiční stavění májky
Oslava Dne matek – zpestřením programu bude jako tradičně
vystoupení dětí z MŠ a ZŠ
Raelly Český Krumlov – letos je změna. Start bude u nás na návsi
a cíl bude v Ličově
Hasičská obvodová soutěž – letos se uskuteční v Hamru u Římova
Pouť
Dětský den
Závody historických vozidel „ S kopce do kopce“

Příspěvky od občanů
Poděkování paní Romaně Laubeové
Chtěla bych vyjádřit své poděkování paní Romaně Laubeové za to, jakým
způsobem se především v uplynulém roce angažovala v zajištění péče o paní
Marii Fialovou, která zemřela dne 29.1.2017.
Paní Romana Laubeová byla pro paní Marii Fialovou oporou, jistotou a osobou,
ke které chovala velkou důvěru.
Vážím si jí proto, že dobrovolně a nezištně vyvinula takovou aktivitu, která není
zcela běžná a samozřejmá ani v rámci mnohých rodin či širšího příbuzenstva.
Ač její počínání nemělo v začátku zaručený úspěch a ani se nedalo přesně
časově ohraničit, podařila se jí i s pomocí dalších osob báječná věc, kdy se
kvalita života paní Marie Fialové výrazně zlepšila.
Tímto děkuji i dalším lidem, kteří se dobrovolně podíleli na zajištění péče o paní
Marii Fialovou a chod její domácnosti.
Tato zkušenost je pro mne významnou lekcí nejen z profesního, ale i osobního
pohledu.
Je fascinující vidět, když se najde někdo, kdo je ochoten (namísto tak
rozšířeného zavírání očí před problémem či udílením zaručených rad a chytrých
doporučení typu "mělo by se ..., ať někdo zajistí..., bylo by potřeba..." apod.)
učinit sám a bez velkých řečí konkrétní krok.
Kateřina Sklářová

Setkání cyklistů
Každý rok na sklonku léta se vydává parta cyklistů ze Svatého Jana nad Malší a
Sedlce, aby se v blízkosti hranic setkala s podobně postiženými jedinci z
Grünbachu a Mitterbachu. Místo setkání se volí tak, aby to oba týmy měli
přibližně stejně daleko a samozřejmě aby se v místě dalo patřičně občerstvit.
Předloni jsme sice každý tým nedopatřením dorazil do jiné hospody, Svatojánští
do Kuří a Grünbach do Malont, nicméně vloni proběhlo setkání úspěšně na
Baronově mostě (viz přiložený článek z rakouského periodika Meinbezirk AT).
K domovům jsme odjížděli bohatší o novou slovní zásobu partnerského jazyka,
získanou při neformálních rozhovorech nad žejdlíkem oroseného. Na příští
ročník 2017 jsme domluvili novinku: setkání neproběhne na hranicích, ale Češi
přijedou až do Rakouska. Nocleh bude zajištěn. Budeme rádi, když se přidají

další účastníci. Zájemci se mohou hlásit u Romana Maňáska a Vlasty Tomáška.
Servus in Österreich!”
Roman Maňásek

Poloha naší obce a veřejná doprava s okolím
Naše obec má jedinečnou a záviděníhodnou polohu. Ještě před několika
lety, před jejím rozšířením, připadala cestujícím jedoucím po silnici E 55
typickou ladovskou vesnici s kostelíkem a domečky kolem něho. Pohled do
okolní krajiny je téměř neskutečný.
Má ale ještě jednu zajímavost. Leží téměř v průsečíku měst České
Budějovice, Český Krumlov, Kaplice a Trhové Sviny. A v době, kdy zdaleka
nebyla osobní automobilová doprava na dnešní úrovni, se naši občané
potřebovali do těchto měst dopravit. Největší část dojížděla do Českých
Budějovic, v určité době i do Kaplice. Méně již do Českého Krumlova. Daleko
méně, na rozdíl od Ločenic, lidé cestovali to Trhových Svinů. Určitý vliv na to
mělo zařazení obce do okresů. Zatím co dříve Ján patřil do okresu Kaplice,
Ločenice do okresu Trhové Sviny. Důležité bylo také spojení do Velešína a do
Besednic. Do Velešína zejména proto, že většina obyvatel jezdila pracovat do
Jihostroje. Jízdní řád byl stanoven tak, aby příjezd autobusu do Velešina
navazoval na začátek pracovní doby a odjezd po jejím ukončení. V určité době
bylo obdobné spojení i na odpolední směnu. A spojení do Besednic bylo a je
stále důležité pro žáky, kteří do besednické školy dojíždějí.
Vzhledem k věku již toho o dopravě u nás hodně pamatuji. Pamatuji
dobu, kdy do továrny ve Velešíně se chodilo pěšky zkratkou „ Na Kolína“,a do
školy jsem i já chodil v zimě do Besednic pěšky, jinak se jezdilo na kole.
Pamatuji i první autobus, který nás do školy vozil. Jezdil s ním pan Kavalír z
Besednic a měl dřevěné lavice. Do Budějovic provozoval autodopravu pan
Vaněček z Ločenic. Obvykle ráno tam a večer zpět. Autobusy staré a přeplněné.
Ale to už je historie, kterou málokdo pamatuje a málokdo tomu uvěří.
Dnešní dopravní spojení má naše obec opravdu nadstandardní. Výrazně
se zlepšilo spojení do Trhových Svinů, kam děti jezdí do školy. Ještě nedávno se
muselo chodit „na autobus“ do Ločenic, dnes zajíždí přímo do Jána. Před léty se
i při cestě do Budějovic muselo „na autobus“ chodit do Ločenic a stejně i z
Ločenic domů. Že to nebylo příjemné zejména v zimě, při dešti apod. asi každý
pochopí. Nám, Jáňákům, nejvíce vadilo, že autobus do Římova zajížděl, ale do
Jána ne. Oficiální žádosti nebyly vyslyšeny. Ale jak to tak bývá, často pomůže
kamarádství a známost víc než oficiální jednání. A to nám také pomohlo.
Vedoucím dopravního odboru KNV se stal kamarád František Mrzena, který
pocházel z Trhových Svinů. Snažil se vyhovět. Problémem se stalo otáčení
autobusu. Prvním pokusem bylo zajíždění autobusu ulicí na náves a
pokračování kolem hospody dolů. Při nájezdu ze silnice do „ulice“ se však
autobus zadní částí odíral o vozovku. To bylo neakceptovatelné. Tak spolu s
MNV jsme vymýšleli další možnost. Vybudovat točnu na místě, kde je dnes.
Místo bylo potřeba upravit. Kříž, který tam stál se musel posunout směrem k
stávající zahrádce. A také přesvědčit majitele zahrádek Remsů a mého bratra,

aby jejich část věnovali na točnu. Podařilo se . Byla možnost vybudovat
dostatečný prostor pro otáčení autobusů. To se nakonec podařilo a používá se
dodnes.
V současné době, kdy má téměř každá rodina minimálně jeden automobil,
veřejná doprava již není dominující. Přesto je pro řadu spoluobčanů důležitá.
Spolehlivě a za každého počasí dopraví do potřebného místa. Náklady jsou
nižší než jízda autem a je i dostatečně pohodlná. Kde jsou ty doby, kdy při
nástupu do autobusu v naší obci málokdo našel místo k sezení.
Závěrem můžeme říci, že spojení s okolními městy je v porovnání s
jinými vesnicemi velmi dobré. To oceňují nejenom Ti, kteří nemají řidičský
průkaz, ale zejména starší spoluobčané, kteří od řízení auta z různých důvodů již
upustili.
Často vidím školáky čekající na autobus více než hodinu, aby je odvezl do
Ločenic.Vzpomínáte, bývalí mí žáci, jak jsme v zimě, když autobus pro závěje
ráno nepřijel, chodili do školy do Besednic pěšky? Bylo to včera a už je to také
historie!
Jan Bláha



Jsou Velikonoce – zbylo mi trochu místa – tak pár pranostik na závěr
* Kolik ros spadne před Velikonocemi, tolik po Velikonocích lze ještě
očekávat mrazů.
* Co je na Zelený čtvrtek vyseto, vše se vydaří
* Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
* Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí nehýbej !
* Kdo na Velký pátek orá, tomu se chleba nedostává.
* Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
* Velikonoční a velkopáteční déšť zřídka přináší žním požehnání.
* Velký pátek vláha – úrodu zmáhá.
* Velký pátek deštivý – dělá rok žíznívý.
* Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní.
* Prší-li o velikonočním Hodu, bude v létě nouze o vodu.
* Když prší v pondělí svatodušní, bude zkáza na sena.

Významná životní výročí
V období leden – březen se dožili významných životních výročí tito našei
spoluobčané:

Leden:

Únor:
Nováková Vlasta - Svatý Jan nad Malší 41
Tvarohová Irena – Svatý Jan nad Malší 86
Stráský Jan – Chlum nad Malší 34
Staňková Zlatuška – Svatý Jan nad Malší 64

Březen:
Blahoutová Růžena – Svatý Jan nad Malší 125
Ambrožová Vlastimila – Svatý Jan nad Malší 34
Denekamp Willemijntje – Chlum nad Malší 29
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, spokojenosti a radosti do dalších let.
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