Rallye Český Krumlov – 19.5.
Letos po dlouhé době byla změněna trasa –
jelo se opačným směrem, start byl v naší
obci. Bylo to příjemné oživení celých
závodů, objevila se nová místa, která byla
víc atraktivní než některá při minulých
ročnících.
Původně se mělo startovat před úřadem a
jezdit před náves, ale protože v té době už tu
byly houpačky, autodrom a mnoho dětí,
rozhodli pořadatelé přesunout start na hlavní silnici, ke Kučerům.

Hasičská obvodová soutěž – 20.5.
Letošní hasičská soutěž se konala na Hamru u Římova. Organizátorem byla obec
Dolní Stropnice za podpory hasičů z Římova. O krásné poháry bojovali nejen
hasiči z okolních vesnic, ale také hasiči ze Svatého Janu nad Malší, Sedlce a
Chlumu nad Malší. Štěstí přálo více ženám než mužům, po jednom poháru si
vezly domů hasičky ze
Sedlce a z Chlumu nad
Malší.

Tradiční pouť – 21.5.
O této akci není třeba moc psát, tu zaregistruje a
zúčastní se, myslím, každý z nás.

Fotbalový turnaj „O pohár starosty“
V sobotu 27.5. se opět po roce, na lesním hřišti, uskutečnil fotbalový turnaj "O
putovní pohár starosty obce". Letos se turnaje zúčastnilo pět týmů. Zvát vyšší
počet družstev je, myslím, zbytečné, protože hracím systémem ,,každý s každým"
trvá celý turnaj přes 5 hodin. Vítězem letošního ročníku se stali hráči z Besednice,
na druhém místě skončil Velešín, na třetím tým Engel, na čtvrtém místě Svatý Jan
a na pátem místě byli mladí hráči z Nesměně.
V podvečer si ještě zahrály zápas děti, a to pod vedením Jana Leštiny ml. Bylo
opravdu hezké, s jakým nasazením a radostí děti hrály. Vše vyvrcholilo při
pokutových kopech, které pro děti Honza Leština připravil uplně na závěr. Po
skončení nekonečné série, kdy byl stav stále vyrovnaný, propukla u dětí doslova
euforie!
Nově vybudované zázemí na hřišti využívá, mimo jiné, škola, školka, mladí
hasiči, mohou se zde pořádat různé akce, oslavy narozenin apod.
Mile mě překvapil velký počet kladných ohlasů na toto zázemí. Proto bych moc
rád tímto poděkoval paní starostce a zastupitelům obce za to, že vybudování této
stavby podpořili! Hřiště v lese má, svým umístěním, své kouzlo a proto věřím, že
ho do budoucna bude využívat více místních občanů.
Současně bych vás všechny rád pozval na tradiční srpnovou akci - Memoriál
Emila Kolomára. Tento fotbalový turnaj se uskuteční 26.8.2017 na lesním hřišti.
Jedním z týmů, který na tuto akci dorazí, je "Kondor tým"z Českých Budějovic,
se kterým, jako trenér, přijede dlouholetý hráč Motoru České Budějovice Luboš
Rob. Je možné, že se na tuto akci přijede podívat i trojnásobný vítěz Stanleyova
poháru, pan Jaroslav Pouzar. K poslechu bude večer hrát kapela Fontanela.
Doufejme, že nám bude počasí přát a opět si to pěkně užijeme!
Pavel Tvaroh

Vlastivědný maraton – 30.5.
Děti z naší školy se během roku
zúčastnily mnoha soutěží, které
pořádaly školy z okolí (Borek,
Vráto, Olešnice, Hrdějovice, Nové
Hrady), a tak přišly paní učitelky
s nápadem uspořádat na oplátku pro
ostatní školy soutěž také u nás.
Myslím, že byl dobrý nápad skloubit
sport
s vědomostmi
a
že
„Svatojánský vlastivědný maraton“
byl pro děti velmi zajímavý, pestrý a
hlavně záživný.

Dětský den – 3.6.
Zapsaný spolek Figurka pořádala tradiční dětský den.
Tato vždy pečlivě připravená a zorganizovaná akce
láká každým rokem více a více dětí. Ani letos tomu
nebylo jinak, co do počtu dětí padl rekord.
Indiánskou stezku plnou postav a zajímavých úkolů si
totiž nemohl nikdo nechat ujít. Letos této akci přálo i
počasí.

Závody S kopce do kopce –
10.6.
O týden později se konala také tradiční akce, a to závody historických vozidel.
Zpestřením letošního ročníku byla prezentace Armády České republiky
s ukázkou zásahu, techniky a zbraní. I této akci přálo počasí, a tak si návštěvníci
mohli v klidu a hlavně suchu (bez deštníků) prohlédnou všechny unikáty, kterých
zde byla plná náves.

Mezinárodní dálková soutěž veteránských vozidel
Paříž – Praha
V pátek 16. 6. se konala na silnicích
Jihočeského
kraje
mezinárodní
dálková soutěž veteránských vozidel
Paříž – Praha. Trasa vedla také přes
naši obec a byly zde pro závodníky
připraveny dva průjezdy. Akce se
zúčastnilo na 40 posádek, konala se
pod záštitou britského organizátora a
v České republice se konala poprvé.
Někteří závodníci naší obci projížděli
již při zimním závodu Winter trial a
dali organizátorům požadavek, aby i
tento letní závod vedl přes naši obec.
Bylo příjemné slyšet, že i lidem z takové dálky se líbí naše obec a rádi sem opět
zavítají.

Dětská noční hasičská soutěž v Ločenicích - 27.6.
V Ločenicích uspořádali první ročník noční dětské hasičské soutěže. I naši mladí
hasiči se vyrazili zúčastnit, bylo to pro ně něco nového. Hasičských soutěží už
absolvovali několik, ale noční soutěž byla jejich první. Zahájení bylo ve 21.00
hod. a až nastala úplná tma, začalo se soutěžit. Přijelo 9 družstev mladších a 17
družstev
starších dětí.
Téměř
do
půlnoci trvalo
první
kolo.
Vše
začaly
komplikovat
silné dešťové
přeháňky
a
chlad, proto se
pořadatelé po
poradě
s vedoucími
rozhodli zrušit
druhé kolo.
Naše děti ale
ani
déšť
neodradil,
užívaly si nový zážitek, a když zjistili, že mladší družstvo se umístilo na 2. místě
a povezou domů svůj první pohár, jejich veselí bylo opravdu veliké.

Tancujeme s Míšou – 1.7.
Novou stavbu na hřišti začínáme náležitě využívat, a tak jsme hned na zahájení
prázdnin připravili akci pro děti. Míša Růžičková je známá i z dětských
televizních pořadů a u menších dětí je velmi oblíbená. Vůbec jsme neměli
představu, kolik dětí přijde. Obavy zřejmě měla i účinkující Míša a dotaz, zda
přijde alespoň 20 dětí, mě trošku zarazil a ujistila jsem jí, že jich bude určitě víc.
Myslím, že jsme byly překvapeny obě dvě – přišlo 276 hostů. Zatančili si nejen
děti, ale rytmickými písničkami se nechali strhnout i někteří rodiče.

Na co se můžeme těšit

29.7. Sedlcké slavnosti – začátek je v 14.00 hod. na návsi – čeká na vás ukázka
hasičského útoku, soutěže pro děti i dospělé, ukázka moderního bojového umění
Taekwon-do, středověké radovánky. O hudební doprovod se postará DJ Jimi
5.8 Chlumské slavnosti – začátek v 15.00 hod. na návsi – k tanci a poslechu
bude hrát kapela Ševětínka
25.8. - 27.8. – Grünbacher Dorffest – naše obec dostala pozvání na festival do
Grünbachu.
Napadlo mě, že pokud bude víc zájemců o tento „výlet“, zkusila bych objednat
autobus a mohli bychom vyrazit hromadně. Potřebovala bych, ale co nejdříve
zjistit váš zájem, abych mohla sehnat autobus. Kdo bude mít zájem, ať se
přihlásí na úřadě nejpozději 8.8.2017
1.9. – oslava krásného umístění naší obce v soutěži Vesnice roku
2.9. – hasičská soutěž „O pohár starosty“ v Sedlci
8.9. – mezinárodní rallye klasických a sportovních vozidel South Bohemia
Classic – viz příspěvek pana Pavla Kacerovského
23.9. Benefiční běh pro Bazalku „Svatojánský kopeček“ spojený s
„Posezením pod kaštany“. Vzhledem k tomu, že minulý rok, byla každý
zářijový víkend akce, rozhodli jsme se tyto dvě akce spojit. Zkusíme jak vše
dopadne a uvidíme pro příští rok.

Příspěvky od občanů

Veteránské skvosty zaplní svatojanskou náves
Nablýskané
stroje,
které
psaly
automobilovou historii, budou v pátek 8.
září k vidění ve Svatém Janu nad Malší.
Osmý ročník South Bohemia Classic,
mezinárodní setinové rallye klasických a
sportovních vozidel, sem zavede rekordních
150 posádek.
Veterány začnou do obce přijíždět směrem
od Ločenic před 19. hodinou a na návsi se
každé vozidlo zdrží zhruba dvacet minut. V Hospodě U kostela totiž bude pro
všechny účastníky připravena krátká pauza na kávu. Divákům se představí
věhlasné značky – jmenujme například Jaguar, Maserati, MG, Austin Healey,
Ferrari, Porsche nebo Mercedes-Benz.
Největší setinová rallye na území České republiky odstartuje v 17:30 na
budějovickém náměstí Přemysla Otakara II. a přes Svatý Jan nad Malší budou
posádky pokračovat do Českého Krumlova a Dolní Vltavice. V sobotu se
účastníci projedou kolem Lipna, Novohradskými horami, částí Rakouska a
poznají také krásy třeboňských rybníků. Více na www.southbohemiaclassic.cz.
Text: Pavel Kacerovský, ČK motorsport

Významná životní výročí

V období duben – červen se dožili významných životních výročí tito naši
spoluobčané

Duben:
Květen:
Burgerová Helena – Sedlce 39
Koptová Eliška – Svatý Jan nad Malší 125
Červen:
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