Vážení občané,
na vydání tohoto čísla zpravodaje jsem se velmi těšila. Během druhého čtvrtletí
(od dubna do června) se uskutečnilo mnoho akcí. Prostřednictvím zpravodaje si
je nyní mohu připomenout, zavzpomínat a vám, kteří jste se některých z nich
nezúčastnili, malinko přiblížím fotografiemi a stručným komentářem jejich
atmosféru.
Jako obvykle začnu nejdříve informacemi z úřadu.
Prvním měsícem tohoto čtvrtletí je
duben, neboli apríl. I počasí bylo v tomto
měsíci aprílové a 28. dubna ráno jsme si
připomněli pravou zimu. Radlice na
prohrnování sněhu jsme už měli dávno
uklizené, ale nedalo se nic dělat, dělníci
museli opět vše zapojit a vyjet prohrnout.
Sníh sice během dne roztál, ale ráno ho
bylo dost na to, aby znepříjemnil
občanům jezdit nebo chodit v této
nadílce. Nejen naši dělníci měli tento den
po ránu napilno, ale i místní hasiči měli od
5. hodiny ranní hned tři výjezdy. Naštěstí
to nebylo k žádné vážné nehodě, ale jen
k popadaným stromům v blízkém okolí.

Takto vypadal pohled z okna mé kanceláře

a

toto je pohled druhý den

Jak jsem již psala v minulém čísle zpravodaje, v měsíci květnu měla být
dokončena stavba na hřišti v lese. Vše se podařilo, stavba dokončena opravdu je.
Myslím, že se povedla a věřím, že bude hojně využívána.

Nové zázemí se zalíbilo, k mé velké radosti, i místní mateřské škole, která si
tam udělala červnové rozlučkové odpoledne. Mladší děti se rozloučily
s předškoláky, kteří v červnu v mateřské školce končí a v září nastupují do školy
jako prvňáčci. Děti, včetně rodičů, se také rozloučili s paní učitelkou Míšou
Hlavatou, která na čas v naší školce končí a nastupuje na mateřskou dovolenou.
Celá akce byla moc pěkně připravena – výzdoba, pohoštění, program. Počasí
přálo, a tak si krásné odpoledně všichni užili.
Situace s kanalizací v Sedlci se malinko posunula dál. Bylo vypsáno výběrové
řízení na firmu, která bude kanalizaci provádět. Do výběrového řízení se přihlásily
čtyři firmy – firma M.Build,s.r.o. Písek, firma Milan Ertl Kaplice, VHSVodohospodářské stavby České Budějovice a firma Swietelsky stavební s.r.o.
České Budějovicel.Vítězem je firma Swietelsky České Budějovice. V současné
době probíhá jednání s touto firmou, kdy musíme podepsat smlouvu, dojednat
termín zahájení a další podrobnosti.
Další výběrové řízení, které probíhalo ještě před tímto, bylo na nové hasičské
auto. Vítězem tohoto byla firma HS Auto České Budějovice, hasiči dostanou nové
auto značky Peugeot.
Vodu na místním hřbitově se nám daří zatím zajišťovat pomocí nádrže, která
je postavena na parkovišti před hřbitovem. Zda se zlepší stav vody ve studni,
nedovedeme zatím odhadnout. Vše závisí na počasí. Pokud by byla situace stejná
i příští léto, budeme muset hledat jiné řešení. Letošní léto je opravu velmi suché
a nedostatkem vody ve studnách trpí mnoho z nás.

Na závěr bych chtěla moc a moc poděkovat všem, kteří podpořili naši vesnici
v soutěži Vesnice roku. Velmi mě potěšilo, kolik z vás přišlo na náves, moc to
pro mne znamenalo, a musím přiznat, že mi to dodávalo i hodně odvahy a jistoty
před komisí.
Vše klaplo podle plánu, členové komise byli také moc fajn (myslím, že se jim u
nás i líbilo) a věřím, že jsme si tuto návštěvu užili všichni. Byla to pro nás nová
zkušenost. Také výsledek stál za to - vyhráli jsem Modrou stuhu – je to ocenění
za bohatý společenský život, který je naší velkou chloubou. Právě před dvaceti
lety jsme získali Zlatou stuhu, později pak Zelenou a letos Modrou. Samozřejmě,
že toto ocenění obnáší také finanční odměnu, kterou si včetně stuhy slavnostně
převezmu 11. 8. 2017 v obci Pištín, která zvítězila. Protože bych se ráda podělila
s vámi o tento zážitek a výhru, myslím, že bychom mohli udělat oslavu našeho
dobrého umístění. Konalo by se na návsi pravděpodobně 1.9. podle počasí. Jídlo
a pití by bylo zdarma a určitě by nechyběl nějaký program – vše zatím řeším.
Podrobnosti vyhlásím rozhlasem a ráda uvidím všechny, kteří mají z našeho
úspěchu také takovou radost jako já. V dalším čísle zpravodaje budou podrobnější
informace o celém průběhu soutěže a také slavnostním předávání.
Ještě bych chtěla moc děkovat všem, kteří mi pomáhali vše připravit a
zorganizovat. Věřím, že se s vámi všemi uvidím na oslavě a budu vám moci
poděkovat i osobně.

Co se událo od minulého vydání zpravodaje
Velikonoční trhy na faře15. 4. se uskutečnili tradiční velikonoční trhy na faře –
krásných a zajímavých výrobků bylo opět velice mnoho, a tak každý, kdo se
přišel podívat, s prázdnou domů neodešel

Velikonoční pochod
Další dubnovou akcí byl velikonoční pochod, který jsme pořádali 17.4. Trasa
byla velmi krátká, ale vzhledem k chladnému a deštivému počasí to stačilo. I
počet účastníků odpovídal špatnému počasí. A tak se ve 14.00 hod. 29 nadšených
a odvážných turistů vydalo z naší návsi, lesem, přes Argentinu do Sedlce.

Stavění májky
30. 4. patřil tradičně ke
stavění májky. Jako každý
rok se májka stavěla u nás
ve Svatém Janu nad Mašlí,
Chlumu nad Malší, Sedlci
a také na Hrachových
Horách.

Prvomájový průvod
Hned druhý den, 1.5., někteří z nás naleštili,
nazdobili a nastartovali své „miláčky“ a
vydali se do prvomájového průvodu. Trasa
vedla ze Svatého Jana přes Chlum, kde byla
krátká občerstvovací zastávka, až do Sedlce.

Den matek

Ani letos jsme nemohli zapomenout na svátek všech maminek, a tak 5.5. pro ně
byla připravena v místní hospodě oslava. Jako vždy nejžádanější a nejhezčí bylo
vystoupení dětí z naší mateřské a základní školy. Letošní oslava byla zpestřena
tanečním vystoupení holek - Terky Podhradské, Zuzky a Madly Maňáskové,
Kačky Ballákové a pěveckým vystoupením kluků Dana a Marečka Blahoutových
. Pak následovalo malé pohoštění a začala hrát živá hudba.

Dětská hasičská soutěž Plamen

Stejně jako na podzim, vyrazili dne 8.5. naši mladí hasiči k Temelínu na hasičskou
soutěž. Počasí opět vyzkoušelo, co děti vydrží. Bylo chladno, občas i zapršelo, ale
dětem to ani
tentokrát nevadilo.
Stále
panovala
dobrá nálada a
myslím, že děti si
akci
užívaly.
Získaly
nové
zkušenosti
a
s diplomy
se
vracely
v odpoledních
hodinách domů.

