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Slovo starostky
Vážení občané,
sluníčko klepe na dveře, tahá první jarní kytičky ze země – prostě začíná
jaro. Snad už skončilo pochmurné, zamračené a především chřipkové období.
Mnozí z nás bojovali téměř celou zimu s různými virózami, chřipkami v horších
případech i zápalem plic. Věřím, že sluníčko vše napraví. Načerpáme energii,
chuť a sílu do další práce.
Během této zimy jsme přišli na několik problémů, které bychom do té příští
měli vyřešit. První problém byl s posypem komunikací. V zásobě jsme měli dvě
fůry písku. Kopa to byla veliká, ale když šlo do tuhého a my museli posypat
silnici od Chlumu přes Ján, Úlehle, Sedlce až na Hrachovy Hory, zjistili jsme, že
pokud posypeme opravdu pořádně, vypotřebujeme jednu a půl fůry písku na
jedno posypání. Během týdne byla zásoba pryč. Mohli jsme samozřejmě dojet
do pískárny a písek přivézt, ale horší bylo, což jsme poznali až tuto zimu, že
písek byl mokrý a zmrzlý. Sypačem nebylo možné tento písek sypat. Ponaučení
pro letošní zimu – nakoupit písek včas, větší množství, a hlavně ho uskladnit
někam, aby na něj nepršelo.
Další problém je ten, že v zimním období, kdy nejsme tolik venku a máme
celé dny zavřená okna, puštěnou televizi nebo rádio, není slyšet místní rozhlas.
V dnešní moderní době je nová varianta, jak předávat informace občanům, a tou
je zasílání SMS zpráv na vaše mobilní telefony. Od měsíce dubna je toto možné
i u nás. Stačí se pouze zaregistrovat – bližší informace níže.
Co nás čeká v letošním roce, jste měli možnost si přečíst již v minulém
zpravodaji. Zatím řešíme administrativu – papírování, vyplňování různých
výkazů, tabulek a dotazníků za uplynulý rok. Většina akcí nás čeká až v letních
měsících. Letos jsme podali pět žádostí o dotace. Jestli nám schválí všechny,
tak budeme mít tento rok dost náročný.
Kromě papírování proběhla na obecním úřadě různá jednání. Jedno, dost
podstatné, bylo jednání se zástupci Čevaku a zastupiteli, které požadovala
pracovní skupina. Jednání se zúčastnili pan J.Piterka, M.Bláha, M.Hájková,
V.Mazouchová a já. Jednalo se o rekonstrukci naší čističky a odkalovacích
rybníků. Protože se v minulých letech postavilo mnoho nových domů, čistička
nemá takovou kapacitu a nefunguje tak, jak by měla. Tím se zanáší odkalovací
rybníky. O tom ale už asi víte všichni.
Tento problém řešíme s Čevakem, dá se říci, od té doby, co jsem
nastoupila do funkce starostky. Bylo navrženo mnoho variant: udělat další
odkalovací rybník a stávající vyčistit (na to ale nejsou a nikdy nebyly dotace),
zvětšit současnou čističku, a nebo poslední varianta, nejdražší, ale také nejlepší
– postavit novou moderní čističku. Tuto variantu zastupitelstvo obce v roce 2015

schválilo a začali jsme na tom pracovat. V současné době máme připravený
projekt, je udělaná elektrická přípojka, řeší se stavební povolení a hlavně
čekáme na vhodnou dotaci. Až bude hotová čistička, budou na řadě odkalovací
rybníky. Zástupci Čevaku přítomné seznámili se situací a navrhli pokračovat ve
výše zmíněném postupu.
Dalším zajímavým jednáním, které se uskutečnilo na úřadě, bylo jednání s
panem starostou z Nových Hradů, panem Hokrem a Martinou Langovou o
rozšíření expozice v našem muzeu. Jsem velice ráda, že Martina nám opět
pomůže, protože má spoustu dobrých nápadů na témata, o které by šlo naši
expozici rozšířit. S panem starostou se shodli zhruba na třech tématech – rozšířit
expozici loutek, expozici baráčníků, protože i o těch je u nás zmínka, a nebo
úplně nové téma, které navrhla Martina a které se i mě moc líbí a to je svatý Jan
Nepomucký. Toto rozšíření bude financováno z dotace, která se bude týkat
dalších měst, jako jsou Nové Hrady, Trhové Sviny, Buškův Hamr, Římov a
Kaplice.
Další důležité jednání, které se uskutečnilo, bylo vytyčení hranice cesty k
Velešínskému hradu. Spolek Sedlce pro život přišel v loňském roce s návrhem
vysázet alej podél této cesty. Musím přiznat, že jsem byla nadšená. Alej by tam
byla opravdu krásná a pro turisty, kteří jdou na hrad, by tam časem poskytovala i
stín, ale zjistili jsme, že šíře této „účelové komunikace“ ( jak je uvedeno v
pasportu komunikací) je 3 metry, místy jen 2,5 metru. Výsadba stromů není
akce na 5 nebo 10 let. Stromy tam budou dlouhá léta. Může se stát, že majitelé
sousedních pozemků pronajmou pozemky nějakému zemědělci, ten je oplotí na
hranici svého pozemku my se pak traktorem nedostaneme po této cestě, když
tam bude vysázená alej stromů. U hradu máme obecní lesy a potřebujeme tam
jezdit. Nehledě na to, že kdyby tam byla nutnost těžit, tak se tam velkou
technikou možná nedostaneme ani po té naší cestě, pokud sousední pozemky
budou oplocené. Když jsme nechali vytyčit hranici této cesty, zjistili jsme ještě
ke všemu, že některé vytyčovací body jsou v zoraném a zasetém poli a jiné pro
změnu v polovině meze. Dřívější a oficiální cesta byla opravdu hodně klikatá.
V tomto čtvrtlení jsem se zúčastnila několika seminářů ohledně soutěže
„Vesnice roku“. Blíží se termín pro podání přihlášky do soutěže (do konce
dubna). Ještě začátkem letošního roku jsem byla přesvědčená, že letos se hlásit
nebudeme, ale pár hlasů od místních a hlavně impulsy od organizátorů soutěže a
několik článků v tisku (v Budějovických listech ), které nabádaly k podání
přihlášek, ve mne začaly „nahlodávat“ rozhodnutí se opět přihlásit. Právě na
uskutečněných seminářích byla velká snaha nás starosty přesvědčit k přihlášení.
Tato soutěž má dlouholetou tradici a fakt, že počet přihlášených obcí stále
ubývá, vyvolalo velkou snahu od vyhlašovatelů nalákat obce k účasti. Mimo jiné

se zvýšily výhry a odměny za účast. Je pravda, že účast v soutěži je i určitá
reklama naší obce a myslím, že i krajský úřad registruje tyto naše aktivity.
Vzhledem k tomu, že loňská účast byla naše „velká akce“, určitě jsme
neukázali vše, čím bychom se mohli pochlubit. Rozhodla jsem se, po konzultaci
s některými zastupiteli, že se opět do soutěže přihlásíme. V loňském roce komise
například vůbec neviděla školu, faru, opravený hřbitov, hřiště, Chlum a ani
Sedlce. Nemusíme z toho dělat velkou věc, ale spíše menší pohodové setkání.
Doufám a věřím, že naši obec opět podpoříte, a snad tato akce dobře dopadne.
Na závěr ještě informace z nedávného jednání, pro vás hodně důležitá –
uzavírka Velešínského mostu se letos konat nebude. Není ještě ani zažádáno
o stavební povolení, takže pokud půjde vše hladce, bude most uzavřen nejdříve
příští rok (jak znám úřady a lidi, tak myslím, že hladce nic nepůjde – jako
pokaždé – takže se uzavírky asi nemusíme v blízké době obávat).

Co se událo od minulého vydání zpravodaje
Tento čas je tradičně ve znamení bálů. Také u nás se uskutečnily hned tři.
Obecní bál, hasičský ve Svatém Janu a hasičský v
Sedlci. I když účast nebyla tak hojná, jak by si možná
pořadatelé přáli, určitě nemusí litovat. Každý, kdo
přišel, si to užil a pobavil se. Sama dobře vím, jak je
náročné vše zajistit a připravit a navíc to není jen o
jednom člověku. Je jich potřeba víc a pak všechny
zamrzí, když přijde pár lidí. Myslím, že by si měli
místní uvědomit, jaká je výhoda mít akci v místě
bydliště a nemuset řešit odvoz tam a pak zpět. Měli by více tyto akce podpořit.
Skupina Širák
nám
zpříjemnila svým vystoupením
večer na obecním bále.
Ráda bych chtěla poděkovat
všem pořadatelů za jejich čas a
také za to, že se snaží udržet
kulturní a společenský život v
naší obci.

Tento dík (možná i větší) samozřejmě také platí pro všechny, kteří zajistili
letošní masopustní koledu. I když byla rozdělena do dvou víkendů, bylo to určitě
náročné. Postavených domů u nás stále přibývá a masopustních koleček je čím
dál víc.

Letošní koledě dal požehnání pan farář Jan Mikeš.

Již od Vánoc jsem přemýšlela, co si připravit na ty „neposlušné“ střapaté,
kteří si chodí s koledníky ke mně na úřad pro povolení. Vždy
mi tam nadělají pěkný nepořádek. Jelikož jsem od loňska
měla schované ty barevné papírky, které mi tam minule
vystřelili, rozhodla jsem se je použít. V pátek před
masopustem, než jsem šla domů, jsem papírky rozházela po
celé kanceláři. Koupila několik smetáčků a lopatek a těšila se
na sobotu. Když přišli koledníci v sobotu pro povolení,
museli nejdříve střapatí vše pěkně uklidit, jinak by povolení
nedostali.
Samozřejmě, že „nářadí“ předali těm nejmladším a sami opět vymýšleli další
lumpárny (o kterých jsem zatím neměla ani ponětí). Já se kochala, jak pěkně
uklízí a vůbec jsem nehlídala ostatní. Když vše pěkně uklidili, koledníci
požádali o povelní, já jsem jim ho dala a všichni
odcházeli. Nic se nedělo !!!

Když jsem už stála v chodbě, zamykala kancelář, najednou se ozvala rána
jako z děla a chodba byla opět plná barevných papírků. Dva střapatí se schovali
za závěs, a když už jsem si myslela, že letos vše proběhlo v pořádku, koledníci
jsou už pryč, vše se změnilo v klasický každoroční nepořádek.
To jsem ale vůbec netušila, že to není
všechno. V pondělí, když jsem přišla do práce a
chtěla začít pracovat, otevřela jsem první šuplík u
mého stolu - a co nevidím - byl plný těch
barevných papírků, které měli střapatí zametat.
Vůbec jsem si nevšimla, že oni sice zametali, ale
jen to, co bylo na zemi a na druhém stole. To co
bylo na mém stole, to pěkně nahrnuli do jednoho
šuplíku, pak do druhého, pak do třetího a i na
čtvrtý šuplík toho zbylo dost. Uklízela jsem to
skoro celé dopoledne a mohu říci, že i teď se
občas mezi různými doklady ze šuplíku ještě
objevují barevné papírky. Při každém objeveném
papírku se sice rozčílím, ale na druhou stranu
musím uznat, že tento nepořádek patří k tomu povolení a že by mi to vlastně asi
i chybělo, kdyby odešli jen tak – spořádaně a slušně, což vlastně ani neumí.
Vždyť od toho jsou přece střapatí, aby ty lumpárny dělali.
20. ledna se konal obecní bál, ale ještě předtím, od 17.00 hod. se konal v
místním kostele děkovný varhanní koncert. Na varhany hrál Karel Haymann,
tenor: Václav Janovský. Koncert byl moc krásný a myslím, že to bylo důstojné
poděkování všem, kteří přispěli na opravu místních varhan. Panu faráři bych
chtěla moc poděkovat za to, jak se stará o náš kostel. Předminulý rok (2016)
nechal udělat vyhřívání lavic a minulý rok (2017) nechal opravit varhany.
Oprava stála 160 000,- Kč.
4.2. se konala zimní dálková rallye veteránů The Winter Trial. I když počasí
moc nepřálo, diváci měli možnost zhlédnou mnoho velmi zajímavých aut.
11.3. se na faře uskutečnilo vítání občánků, kteří se narodili v roce 2017.
Bývá zvykem vítání pořádat hned začátkem roku, ale vzhledem k chřipkové
epidemii jsme to stále odkládali a myslím, že jsme udělali dobře. Kromě jedné
rodiny přišli všichni. Přivítali jsme 9 nových občánků – Jiřího Bártíka, Lenku
Barabášovou, Emu Štěpánovou, Nelu Štěpánovou, Josefa Truhláře, Emily
Šrámkovou, Jana Žáčka, Markétu Müllerovoua Simonu Kučerovou.
Společenská místnost se zaplnila rodiči, prarodiči a dalšími příbuznými. Velmi
mě to potěšilo a věřím, že se přítomným líbilo. Program všem zpříjemnilo
vystoupení dětí z místní školy. Miminka byla moc hodná a bez pláče jsme
zvládli i zdlouhavé fotografování.

31.3., poslední březnový den, se konaly tradiční velikonoční trhy na faře.
Opět jsme měli možnost si koupit mnoho krásných
a hlavně zajímavých výrobků s velikonoční
tematikou.

2.4. je datum, které patří již do
dalšího čtvrtletí, ale akce patří k
Velikonocům, tak se musím zmínit již
nyní. V tento den se konal
velikonoční pochod z Doudleb do
Plavu. Mile mne překvapila velká
účast a myslím, že překvapila i řidiče
linkového autobusu, do kterého jsme
se zvesela nahrnuli. Prázdný autobus,
který přijel do Jána, se okamžitě
zaplnil. Na dalších zastávkách už
cestující museli stát. Počasí bylo
krásné, slunné, procházka velmi
příjemná a skoro nám bylo líto v
Plavě „zalézt“ do hospody. Zjistili
jsme ale, že i tam je dobře a pivo nám
přišlo po procházce k chuti. Někteří
se vrátili stejnou cestou zpět do
Doudleb a někteří si počkali na
autobus v Plavě.

Na co se můžeme těšit
Na letošní prázdniny v období červenec – srpen jsme naplánovali do muzea
výstavu nazvanou:

„Svatojánská LEGOmánie“
Chcete mít svůj model Lego na výstavě ? Zapojte se i Vy !
Nejedná se o komerční výstavu, nikde jsme si výstavu neobjednali. Naši
výstavu budou tvořit pouze modely vlastní výroby od malých i velkých stavitelů
Lega.
Jelikož je ve školních družinách jistě větší množství kostiček, než v běžných
dětských pokojíčcích, rozhodli jsme se oslovit i základní školy v našem okolí.
Jistě se bude jednat o větší, atraktivnější a zajímavější stavby, když se zapojí
více dětí do stavby jednoho modelu. To ale samozřejmě nebrání jedincům,
aby i oni něco pěkného postavili sami.
Modely na výstavu je možné donést do muzea v posledním týdnu měsíce
června (od 23.6. – 27.6.) vždy od 13.00 do 17.00 hod. Po telefonické domluvě
(tel. 602488529) je možný i jiný termín. Každý, kdo přinese na výstavu
nějaký svůj model, obdrží malý dárek.
Výstava je soutěžní, hlasovat budou návštěvníci muzea po dobu výstavy.
Vyhlášení vítěze a předání cen se uskuteční 3. 9. 2018 v muzeu. Soutěž bude
rozdělena do dvou kategorií – 1. Škola (školní družina) a 2. Jednotlivec. Pro
vítěze jsou připraveny zajímavé ceny. V prvním zářijovém týdnu budou modely
vráceny zpět majitelům.



30.4.
10.5.
20.5.
1.6.
9.6.
23.6.

Svatojánské májování
Den matek
Tradiční pouť
Dětský den
Závody „S kopce do kopce“
Fotbalový turnaj „O pohár starosty“

Sdužení Hrady na Malší vás všechny zvou na zajímavé akce, které se budou
konat na hradě Pořešín:
12.5.
Pevnost Boyard - soutěžní akce pro celou rodinu
2.6.
Kulinářská soutěž „Muži vaří, ženy pijí“
9.6.
Mezinárodní muzejní noc
16.6.
Koncert Radůza
1.7.
Den indické kuchyně
7.7.
Palačinkový den na Pořešíně
21.7.
Poprask na laguně - divadlo
28.7.
Sto dukátů aneb šlechtická láska - divadlo
24.8.
Folkový večer


SMS InfoKanál
Obec Svatý Jan nad Malší Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání
důležitých informací o dění v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili
provoz SMS InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání důležitých informací na
zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).
Chcete dostávat včasné informace o:
• plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?
• plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie?
• uzavírkách místních komunikací?
• termínech mimořádných svozů odpadu?
• konání kulturních a společenských akcí?
• mimořádných změnách v provozní době OÚ apod.?
a další užitečné informace spojené se životem ve naší obci?

Zajistěte si tyto informace tím, že se ZAREGISTRUJETE! Jak?
1.online nebo 2. SMSkou nebo

3. osobně na obecním úřadu

Jak se registrovat online?
Pomocí webového formuláře na webových stránkách obce, hledejte tento obrázek
na úvodní straně webu.
Nebo se registrujte přímo zde: www.infokanal.cz/cweb/reg/SJNM
Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci později upravit nebo registraci
zrušit.

Jak se zaregistrovat pomocí SMS? SMS napište, prosím, ve tvaru dle Vašeho bydliště:
REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera SVATY mezera JAN mezera
CISLOPOPISNE
REGISTRUJmezera JMENO mezera PRIJMENI mezera CHLUM mezera
CISLOPOPISNE
REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera SEDLCE mezera
CISLOPOPISNE
Pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID
!!! Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy !!!
SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 387 962 175
Zasláním registrační SMS dáváte: Souhlas se zpracováním Vašich osobníchúdajů za
účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím
služby SMS InfoKanál.

Formulář k písemnému přihlášení odběru SMS InfoKanálu obce. Odevzdejte na OÚ!
Telefonní číslo
Jméno a Příjmení

+ 420

Adresa
…………………………..…
Datum a vlastnoruční podpis
Vaše číslo bude zařazeno k odběru SMS do týdne od odevzdání písemného formuláře. Pro
okamžitou registraci zašlete registrační SMS nebo se registrujte přes internet, viz první strana
infoletáku.
Svým podpisem dáváte: Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem
informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

INFORMOVANÝ SOUHLAS
Služba je určena pro občany obce Svatý Jan nad Malší ve věku nejméně 16 let.
Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem
informování o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních
poplatcích apod.; informování během krizových situací, při haváriích a jiných
mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních subjektů a
neziskových organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.
Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby.
Souhlas můžete kdykoli odvolat formou písemného podání prokazatelně doručeného na
adresu OÚ Svatý Jan nad Malší (osobně, do datové schránky obce nebo doporučenou
zásilkou). Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.
Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, číslo orientační. Vaše osobní
údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším
subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).
Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 5 let od rozeslání, a to pro
účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu
obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto záznamů můžete vznést námitku
a žádat jejich výmaz.
Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou
provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o
zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.
Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány v rámci
služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos. Proti zpracování
můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Ohledně uchování provozních a lokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele
služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530.

Slovo zastupitele
Pracovní skupina zastupitelstva
Sanace rybníků na Argentině
Na podnět spolku Sedlce pro život se snažíme nalézt řešení jak odstranit
následky zanášení dvou tzv. „odkalovacích“ rybníků u Argentiny, které již více
než 10 let neplní svoji funkci a po realizaci rekonstrukce ČOV Sv. Jan nebudou
pro dočistění odpadních vod nezbytné. Situace bude řešitelná teprve souběžně s
rekonstrukcí čističky, kde je prozatím vodoprávní řízení blokováno odvoláním
jednoho ze sousedů stavby. Zastupitelstvo se snaží situaci řešit.

V současné chvíli je možné provést přípravné práce – odběry a rozbor vzorků
tak, aby bylo zřejmé, jak s materiálem z rybníků naložit a jak bude sanace
rybníků nákladná. Varianty řešení, které byly zástupci pracovní skupiny na
jednání s ČEVAKem navrženy, byly vesměs oběma stranami schváleny. Tyto
práce byly na zastupitelstvu odsouhlaseny.
Reklamace stavby kanalizace Sedlce
Na stavbě Kanalizace Sedlce se objevily první závady – rozpraskané
obetonování poklopů šachet. Skupina bude situaci nadále monitorovat tak, aby
bylo včas (v rámci záruční doby) vyvoláno jednání, směřující k nápravě, bude-li
reklamace oprávněná.
Obnovení původní cesty na Argentinu
Stavební skupina, vzhledem k faktu, že stávající přístup na Argentinu (a tedy
i k odkalovacím rybníkům) je dnes možný pouze po pozemcích soukromých
vlastníků, doporučí zastupitelům v co nejkratší době zahájit kroky k obnově
původní cesty od bývalého kravína v Sedlci. Důvodem je především snaha
využití dotací na tyto projekty, které mohou být do budoucna významně
omezeny, a uvést současně obecní komunikaci do legálního stavu.
M.Bláha, R.Maňásek, J.Piterka

Příspěvky od občanů
Spolek Sedlce pro život

Alej ke hradu aktuální informace
Před Velikonocemi bylo geodetem provedeno vytýčení pravé (ve směru chůze
ze vsi) hranice obecní polní cesty ze Sedlce směrem ke hradu k prvnímu
remízku. Vytýčení bylo bez připomínek vlastníků sousedních pozemků. Bylo
provedeno vytýčení pravé hranice cesty z důvodu, že tato strana lépe sedí na
původní mez a je vhodnější k osázení (výsadba při levé hranici by nebyla
logická a kolidovala by s cestou). Z vytýčení je zjevné, že osázíme-li stromy dle
odsouhlaseného záměru, tj. max do jednoho metru od hranice, nebudou stromy
stát “uprostřed cesty” ale budou sledovat hranici původní meze, jak to od
začátku chceme.
Legálnost výsadby na hranici opíráme o následující ustanovení občanského
zákoníku (vyznačeno tučně). Výsadbou aleje obnovujeme rozhradu přírodního
původu v podobě meze.
§ 1017
(1) …Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco
jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná
vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, je-li na sousedním pozemku les nebo
sad, tvoří-li stromy rozhradu nebo jedná-li se o strom zvlášť chráněný podle
jiného právního předpisu.
§ 1024
(1) Má se za to, že ploty, zdi, meze, strouhy a jiné podobné přirozené nebo
umělé rozhrady mezi sousedními pozemky jsou společné.
Pozemková úprava není pro samotnou výsadbu aleje potřeba. Vyřešení
současného stavu obecní cesty je jiná věc, iniciování pozemkové úpravy je zcela
v kompetenci obce. Geodet přislíbil součinnost.
Z našeho pohledu snad už nic nebrání v cestě o vydání souhlasu obce jako
vlastníka pozemku s výsadbou pro náš spolek, který potřebujeme pro oznámení
na životní prostředí a povodí před zahájením výsadby. Návrh textu jsme zaslali
3. dubna starostce.

Osázení nevhodného vjezdu na pole
V loňském roce jsme opakovaně žádali obec, aby se zemědělským družstvem
projednali zákaz vjezdu na pole přes mez na konci návesní ulice, kudy potom
teče bahno do vsi a nikdo se nemá k úklidu. Možností jak jinak na pole vjíždět je
dost. Paní starostka se snažila s družstvem jednat, ale bez výsledku. Na
zastupitelstvu jsme tedy navrhli osázení meze zelení jako zábrany. Tuto možnost
nikdo z přítomných nerozporoval, proto jsme na mez vysadili tři keře (šeřík
obecný, bez hroznatý a bez černý).

Úprava okolí na Lomském potoce
Přišli jsme s nápadem přeměnit dva zanedbané páchnoucí rybníky na Lomském
potoce pod lesním hřištěm na důstojnější přírodní prostor. Do těchto rybníků je
vyveden odtok ČOV Sv. Jan a slouží jako stabilizační nádrže. Rybníky bychom
chtěli vyčistit, břehy upravit a prosvětlit, polní cesty k nim vedoucí obnovit a
osá-zet doprovodnou zelení (aleje). Kromě nové vycházkové zóny, která by tak

vznikla, by úpravy přispěly ke zlepšení podmínek pro zadržování vody v
krajině, vytvoření podmínek pro snížení eroze půdy (jsme v oblasti se zvýšenou
erozí) a obnově původních krajinných prvků, tedy ke všemu, co máme
zakotveno v územním plánu. Zároveň by se mohl vyřešit příjezd k rybníkům,
který je v současné době vyježděný po soukromých pozemcích v rozporu s
katastrem.
Podpora od AOPK. Nápad jsme konzultovali s Agenturou ochrany přírody a
krajiny (AOPK) a odezva byla pozitivní. Na celou akci by šlo u AOPK získat
dotaci. Jedinou podmínkou by bylo provést v rámci připravo-vané rekonstrukce
ČOV technické opatření pro snížení eutrofizace vypouštěné vody (voda
nadbytečně obohacená o živiny).
Řešení v zastupitelstvu. Požádali jsme zastupitele o pomoc. Stavební pracovní
skupina vyvolala jednání s ČEVAK, zda by šlo stávající projekt rekonstrukce
ČOV rozšířit. Ze schůzky vyplynulo, že parametry vypouštěné vody jsou v
projektu nastaveny na horní mez, kterou povoluje norma, ale v reálu budou
mnohem nižší a stupeň eutrofizace bude tedy vyhovovat podmínkám pro získání
dotace. Zastupitelé se přiklonili k tomu, stávající projekt nyní nerozšiřovat a
vyčkat na výsledky rozborů až po rekonstrukci ČOV. To je ale problém z
hlediska dotací AOPK, protože ty skončí dříve, než bude ČOV zrekonstruována.
Vyřešení příjezdových cest lze řešit několika způsoby. Legislativně
nejjednodušší varianta je vytyčit a do stavu polní cesty obnovit nevyužívanou a
v katastru zakreslenou komunikaci od truhlárny v Sedlci. Není potřeba
pozemková úprava, je možnost získat dotaci AOPK. Legislativně a časově
náročnější je provedení pozemkové úpravy (výměna části soukromých pozemků
za obecní nebo prodej do vlastnictví obce) kterou by se legalizovaly vyježděné
cesty ze Sedlce a ze Sv. Jana, mohly by se rozšířit a osázet alejemi. V tomto
bodě si zastupitelé nedali žádný termín k rozhodnutí a půjde-li se cestou
pozemkové úpravy, nestihnou se dotace na realizaci.
Samotné vyčištění stabilizačních nádrží (rybníků) by šlo zřejmě zahrnout do
projektu rekonstrukce ČOV v průběhu realizace jako změna stavby před jejím
dokončením. Muselo by se ovšem už nyní začít alespoň v podobě zjištění
aktuálního stavu – odběru vzorků a rozboru vody. Stavební pracovní skupina
požádala starostku o zajištění těchto rozborů.
Co dál? Za současného stavu navrhujeme zastupitelům oddělit úpravy rybníků
od obnovy polních cest s výsadbou alejí a podat žádost o dotaci AOPK na cesty.
Zbytek se vyřeší buď z peněz na realizaci ČOV nebo jinak, ale už ne z dotace
AOPK, které skončí.
Více informací na http://spolek.sedlce.cz

POZVÁNKA

Dovolujeme si Vás pozvat na stálé expozice muzeí na Novohradsku
Muzea prezentují historické pomůcky a techniky používané nejen v zemědělství.
Muzeum venkovského života v Besednici prezentuje historické pomůcky a
techniky používané v zemědělství od začátku 20. století do období socialismu.
Muzeum se nachází v rozsáhlém podkroví objektu bývalého zemědělského
družstva a dnešní Farmy Besednice.
Adresa: Družstevní 64, 382 81, Besednice.
Web: www.mvzb.cz
Muzeum zemědělské techniky Údolí se nachází v Údolí u Nových Hradů v těsné
blízkosti Terčina údolí a nabízí nahlédnutí do historie, především pak běžného
života místního zemědělce.
Adresa: Údolí u Nových Hradů 28, 373 33
Web: http://www.mztu.cz
Muzeum Novohradských hor – Sýpka Stropnice je živé muzeum, které je
přizpůsobeno pro celou rodinu. Děti například uvidí oživlé klasy a dospělí zase
zajímavosti z přírody a z historie Novohradských hor a autentické zemědělské
stroje.
Adresa: Horní Stropnice 1, 37336
Web: http://www.sypka-stropnice.cz
Muzeum Vysídlených obcí Novohradska v Kamenné je stálá expozice věnovaná
dramatickým událostem zejména minulého století, při kterých se zásadně měnilo
osídlení v tomto regionu.
Adresa: Kamenná (bez č.p.) - v čele zemědělského areálu, 374 01
Web: http://www.vysidlene-obce.cz
V případě zájmu volejte na tel. číslo: 770 142 085 nebo pište na email:
info@sypka-stropnice.cz
Muzea vznikla za přispění evropských dotací.

Významná životní výročí

V období leden – březen se dožili významných životních výročů tito naši
spoluobčané

Leden:
Petroušek Josef – Chlum nad Malší čp. 15
Únor:
Čečetková Anna – Svatý Jan nad Malší čp. 18
Krátká Magdalena – Svatý Jan nad Malší čp. 11
Šimková Růžena – Sedlce čp. 30
Březen:
Valdauf Josef – Hrachovy Hory čp. 19
Šítal František – Sedlce čp. 12
Jarošová Marie – Svatý Jan nad Malší čp. 56

Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, spokojenosti a radosti do dalších let.
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