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Slovo starostky
Vážení občané,
v tomto čísle zpravodaje mám pro vás samé dobré zprávy. Tou největší je
samozřejmě, že jsme zvítězili v soutěži Vesnice roku, ale k tomu se vrátím
později.
Nejdříve bych se chtěla zmínit o informacích z úřadu. Dokončili jsme, a
myslím, že i zdárně, opravu hřbitova. Díky dotaci jsme opravili hřbitovní zeď a
příjezdovou cestu. Vzhledem k tomu, že jsme se v minulém roce také zúčastnili
soutěže Vesnice roku a získali odměnu 900 000 Kč, mohli jsme část této výhry
použít ještě na akci „hřbitov“ a upravit parkoviště, udělat asfaltovou cestu,
upravit záhony a koupit lavičky. Tím je hřbitov dokončen a předpokládala jsem,
že tam už nebude třeba nějaký čas žádná investice. To jsem se ale spletla. Opak
je pravdou. Bude třeba kopat, a to přímo na hřbitově. Zjistili jsme totiž, že
potrubí, které vede od nádrže (u vchodu) ke kříži, je zřejmě děravé, a voda tudy
uniká. Až teď, kdy hodně prší a zem je zřejmě nasáklá, začala voda dole u kříže
vytékat ven. Zkoušeli jsme zjistit rýpáním do země, kde by závada mohla být,
ale vzhledem k tomu, že nevíme přesně, kudy potrubí vede, je to velmi
komplikované. Vše jsem předala společnosti Čevak, která nám slíbila pomoci.
Možná, že budeme muset rozebrat chodník nebo zničit trávník, ale zase na
druhou stranu zřejmě vyřešíme problém s vodou. Je totiž pravděpodobné, že
voda byla prasklá už i minulý rok a jak bylo sucho, vsakovala se do země, a tím
vytekla všechna voda ze studny. Teď jsme vodu u kříže odpojili a nechali pouze
u vchodu a je jí stále dost. Pokud by tomu bylo tak, byl by problém s vodou na
hřbitově vyřešen.
Další dobrou zprávou je, že nám vyšla dotace na nový traktor do lesa. Už je
hotové i výběrové řízení, a pokud vše proběhne dobře, mohli bychom koncem
září mít už nový. Bude stát 1 441 000,- Kč bez DPH a dodá nám ho firma
Agrozet České Budějovice. Dotace je 50 %, takže 720 500,- Kč dostaneme a
druhou část doplatíme z vlastních zdrojů.
Nyní k té nejlepší a nejkrásnější zprávě, a tou je, že se Svatý Jan nad Malší
stal Jihočeskou vesnicí roku 2018. Už při návštěvě komise bylo vidět, že se jim
zde líbí, ale že bychom uspěli až tak dobře, jsem vůbec nečekala. Je to krásné,
ale znamená to mnoho dalších nových povinností. První povinností je uspořádat
slavnostní předání ocenění. To se koná vždy ve vítězné obci, tudíž letos u nás.
Přijedou zástupci ministerstev, zástupci kraje v čele s hejtmankou Ivanu
Stráskou, starostové obcí, které se letos zúčastnili soutěže, starostové obcí, které
vyhrály v minulých letech, všichni, kdo budou sponzorovat tuto soutěž a mnoho
dalších významných lidí. Samozřejmě, že nesmíte chybět ani vy všichni, protože
tato oslava bude hlavně pro nás. Předpokládaná účast je kolem 300 lidí.

Oslava se bude konat 10.8. a jste všichni zváni. Zatím není ještě program
hotový, ale už teď vím, že od 10.00 – 11.00 bude prohlídka obce, od 11.00 –
12.00 hod. prezentace a uvítání hostů, 12.00 – 14.00 hod. bude slavnostní
vyhlášení a předávání ocenění – zde v krátkých vstupech bude vystoupení dětí
ze základní školy, z umělecké školy a ukázka taekwonda. Ve 14.00 hod. skončí
oficiální část a začne oslava hlavně pro nás. Bude hrát „Malá Podhoranka“ a
vystoupí imitátor Petr Martinák.
Pro informaci vám nyní napíši, s jakými obcemi jsme soupeřili a jak se umístily
ony:
obec Čejetice – 2. místo
obec Popelín – 3. místo
obec Čepřovice – modrá stuha
obec Strunkovice nad Blanicí – bílá stuha
obec Borotín – zelená stuha
obec Albrechtice nad Vltavou – oranžová stuha
obec Roseč – zlatá cihla v programu obnovy venkova
obec Bernartice - diplom za moderní knihovnické a informační služby
obec Zbelítov – diplom za vzorné vedení kroniky
obec Boršov nad Vltavou – cena naděje pro živý venkov
obec Branice - čestné uznání za originální prezentaci spolků
obec Kačlehy - čestné uznání za vybudování kaple sv. Huberta
obec Kučeř - čestné uznání za podporu mladých rodin
obec Lažiště - čestné uznání za využití dotačních příležitostí
obec Ločenice - čestné uznání za využití obnovitelných zdrojů
obec Nerestce - čestné uznání za udržování pospolitosti v obci
obec Nišovice - čestné uznání za rozvoj lidových tradic
To byl Jihočeský kraj, s tím jsme už soupeřili, ale teď vám sdělím, s jakými
obcemi se utkáme v celorepublikovém kole:
obec Cítov – Středočeský kraj
obec Dolní Němčí – Zlínský kraj
obec Hrušky – Jihomoravský kraj
obec Kamenný Újezd – Plzeňský kraj
obec Kytlice – Ústecký kraj
obec Nový Kostel – Karlovarský kraj
obec Pustá Kamenice – Pardubický kraj
obec Stěžery – Královéhradecký kraj
obec Šumvald – Liberecký kraj
obec Úvalno – Moravskoslezský kraj
obec Vepříkov – Kraj Vysočina

Bylo by krásné zopakovat vítězství jako před 21 lety, ale myslím, že
konkurence bude veliká.
První týden v září k nám přijede další (celorepubliková) komise a bude u nás
4 hodiny, tato byla pouze 2 hodiny. Budeme jim muset opět ukázat to nejlepší a
nejhezčí u nás. Věřím, že s vaší podporou a pomocí to dokážeme. Výsledek se
pak dozvíme 14.-15.9. v Luhačovicích na Jarmarku venkova. Určitě tam
nepojedu pro výsledek sama. Soutěžili jsme všichni, můžeme vyrazit do
Luhačovic také všichni. Kdo bude mít zájem o tento výlet s napínavým
výsledkem, může se už nyní přihlašovat na obecním úřadě, abychom věděli, jak
velký autobus musíme objednat. Doprava bude zdarma, zda se bude platit
vstupné, zatím netuším, ale určitě to zjistím.
Toto všechno se bude konat v září, a to už se budou nezadržitelně blížit volby
do zastupitelstva obcí, které se konají 5. a 6.října. Na vás pak bude zvolit nové
zastupitelstvo. Po osmi letech ve funkci vím, že mít dobrou partu (zastupitelů) je
hodně důležité.
Ani my jsme toto volební období nezaháleli. Vždy po volbách si zastupitelé
sestaví tak zvaný „místní program obnovy venkova“, kde si určí vše, co by
chtěli za své volební období udělat. My jsme na jednání zastupitelstva dne
9.prosince 2015 schválili následující program. Můžete sami posoudit, jak jsme
celé 4 roky pracovali.
Investiční akce:
* Modernizace sálu hospody U kostel – realizace bude letos v srpnu
* Modernizace stodoly u bytové jednotky č. 80 – zatím nevyšla žádná vhodná
dotace
* Modernizace hasičské zbrojnice v Sedlci – není vyřešen pozemek pod
zbrojnicí a tak nemůžeme žádat o dotaci
* Vybudování zázemí na fotbalovém hřišti v lese – pergola, zavedení vody,
vybudování jímky, oplocení, lavice – část je hotova (pergola), voda a jímka
na toto se připravuje projekt a povolení.
* Obnova a modernizace ČOV Svatý Jan n.M. – máme hotový projekt, čekáme
na stavební povolení a dotaci
* Vybudování kanalizace Sedlce – hotovo
* Nákup nové techniky na práci v lese – nový traktor – letos získáme
* Modernizace školního hřiště – hotovo
* Vybudování chodníku k ZŠ a MŠ – hotovo
Neinvestiční akce:
* Oprava střechy na základní škole – zadní část – bude se realizovat letos v
srpnu
* Oprava autobusové čekárny ve Svatém Janu n.M. a na Svachově – ve Sv. Janu
je opravena, na Svachově musíme opravit
* Výměna dveří na bytové jednotce č.p. 80 – hotovo
* Úprava návsi ve Svatém Janu nad Malší – hotovo
* Oprava a úprava hřbitova – hřbitovní zdi – hotovo

Péče o vodní a kanalizační řád v obci
* Oprava vodovodního řádu v části obce Sv.Jan nad Malší - hotovo
* Monitorování skládky a biolog. rybníků – řešíme
* Vyčištění stok a vodotečí, čištění skládek – není
* Vyčištění biolog. rybníků – není
Obnova občanské vybavenosti
* Vymalování v prostorách ŠJ, ZŠ a MŠ - hotovo
* Zajištění periodicky daných revizí majetku obce – hotovo
* Údržba a péče o pomník padlých - hotovo
* Údržba zeleně a veřejného prostranství, výsadba zeleně - hotovo
* Zajištění oprav obecní techniky – technika je stará a opravy neberou konce
* Zajištění služby Czech POINT – hotovo

Co se událo od minulého vydání zpravodaje
30.4. – Svatojánské májování – májku jsme stavěli opět ve všech vesnicích, jak
ve Svatém Janu, tak i v Sedlci, Hrachových Horách a v Chlumu. Ne každá
vydržela stát celá až do dnešního dne. Pro děti byl v Jáně připraven lampionový
průvod s pálením čarodějnice a pečením buřtíků.
1.5. – Prvomájová jízda ze Svatého Jan, přes
Ločenice, Podhoru do Chlumu nad Malší.
Zřejmě krásné počasí a také fajn parta, která
tuto akci pořádá už několik let, přilákalo mnoho
nových účastníků a také diváků. Kdo dojel až do
Chlumu, mohl si upéci buřtíky na ohínku a
posedět u dobré piva.

5.5. – Dětská hasičská soutěž Plamen. Letos se soutěž konala ve Strážkovicích.
Na soutěž jánští vyjeli opět v největším zastoupení. Opět i letos, jako jediní,
měli tři družstva. Děti musely předvést nejen hasičský útok, ale také znalosti ve
střelbě vzduchovkou, znalosti topografických značek, uzlů a zdravovědy.

Myslím, že to byl pro ně náročný den, ale užily si to. Bylo vidět, že je to dobrá
parta a že se naučily nejen znalosti z hasičského sportu, ale i umět si pomáhat
jeden druhému. Toto vše umí díky dobrým, hodným, trpělivým a pečlivým
vedoucím – panu M. Sklářovi a H. Leštinovi a samozřejmě i jejim manželkám,
které je v této práci hodně podporují.

10.5. – Den matek – jako už poněkolikáté se
konala v sále místní hospody oslava pro
všechny maminky. O program se postaraly
především děti z mateřské a základní školy.

Vystoupení bylo opravdu krásné,
paní učitelky připravily zajímavý
program a děti byly moc šikovné.
Malinko nás ale s paní ředitelkou mrzelo, že někteří rodiče nebo maminky
nebyli ohleduplní k ostatním dětem, a když mělo jejích dítko po vystoupení,
nechaly je vyrušovat a narušovaly tak vystoupení dalších dětí (šustění s pytlíky
od brambůrek, povídaní, vrzání židlemi atd.)

12.5. – Hasičská soutěž v Nesměni – soutěže se opět zúčastnily všechny naše
vesnice: Svatý Jan n.M. – družstvo mužů, Sedlce – družstvo mužů a žen, Chlum
– 2 družstva mužů a jedno družstvo žen. Někteří jeli domů s krásným umístěním
a poháry.
18.5. – Rallye Český Krumlov – závodu
tentokrát moc nepřálo počasí a nejedné
posádce trasu zkomplikovalo.

20.5. – Tradiční svatojánská pouť
1.6. – Dětský den – letos Figurka pořádala dětský den v Jáně na lesním hřišti. To
se proměnilo v rytířské ležení a i disciplíny byly pojaty porytířsku.
9.6. – Závody S kopce do kopce – krásné
(bez deště) počasí přilákalo k nám na
náves na 80 historických posádek. Bylo na
co koukat a dobrá klobáska nebo zmrzlina
ještě zpříjemnila celé odpoledne.

17.6. – Výlet pro zahrádkáře do bylinkové zahrady
v Českém Krumlově. Měli jsme možnost zjistit jaká
bylinka je na jaké neduhy, jaká je její nejlepší úprava
a jak se dosáhne nejlepších účinků. Pak jsme
navštívili pivovar a destilérku na Svachově Lhotě.
Tam jsme měli možnost ochutnat ty „tekuté bylinky“.

23.6. -fotbalový turnaj „O pohár starosty“ – fotbal se vydařil, po skončení
turnaje si zakopaly i děti. Jen kapela, která přišla večer zahrát, se hostů moc
nedočkala. Účast byla hodně malá. Ovlivnilo to zřejmě i chladné počasí a také
plno jiných akcí v okolí.
30.6. – Vítání léta – se konalo na lesním hřišti. Zde byl téměř stejný problém s
účastí, jako při fotbale. Program pro děti byl moc hezky připraven, ale bohužel
přišlo dětí velmi málo. Účast se zlepšila až večer, kdy začala krát kapela
Kredencz.
To byla poslední akce minulého čtvrtletí a teď je na řadě vás pozvat na další
události, které se budou konat v tomto čtvrtletí.

Na co se můžeme těšit
4.8.
10.8.
25.8.
1.9.
9.9.
15.9.

Chlumské slavnosti – k tanci a poslechu bude hrát Podhoranka
Slavnostní vyhlášení a předávání ocenění soutěže Jihočeská vesnice
roku
Fotbalový turnaj – Memoriál Emila Kolomára
Hasičská soutěž v Sedlci – O pohár starosty
Kolem okolo Jižních Čech
Výlet do Luhačovic

Příspěvky od občanů
Hasičský kroužek
Mladí jánští hasiči, pod vedením Honzy Leštiny a Míry Skláře, fungují již 3.
roky. Hasičský kroužek navštěvuje 30 dětí ve věkovém rozmezí 6 až 15 let.
Během roku mladí hasiči absolvují řadu tréninků a několik soutěží. Musím říct,
že je úžasné pozorovat, s jakou vervou a chutí děti soutěží. Jejich vzájemná
podpora a soudržnost se hned tak nevidí.
Ale po,, těžké dřině´´ následuje odměna v podobě výletů a společných sportovně
hasičských zážitků. Jeden takový, proběhl 29.6 2018 i s přespáním ve stanech na
lesním hřišti. Práci s přípravami nám ulehčilo skvělé zázemí nové obecní
pergoly, velký hasičský stan, který máme k dispozici, jsme využili k přespání
našich nejmenších společně s vedoucími a perfektní spolupráce rodičů.
Na děti čekalo odpoledne plné her a soutěží. Večer jim program zpestřila stezka
odvahy, pečení buřtíků a pravý táborák se zpěvem a kytarou.
Věřím, že jsme si společně užili pěkné chvíle a budeme se těšit na příště. Již
koncem srpna na děti čekají další tréninky a soutěže.
Ráda bych poděkovala maminkám za pestrý snídaňový Catering a Hasičskému
sboru za vydatnou večeři, DĚKUJEME!!!!!
Za hasičský tým Pavla Leštinová

FIGURKA z.s. Svatý Jan nad Malší
Volnočasové aktivity pro děti a mládež; pořádání kulturních a společenských
akcí ve Svatém Janu nad Malší, pořádání příměstských a pobytových táborů.
Krátké ohlédnutí jaro 2018 ve Figurce
30. 4. 2018 – Svatojanské Májování
Tradiční jarní akci přálo hezké počasí, a tak jsme si mohli společně užít
zdobení a stavění máje a nechyběl ani oblíbený lampiónový průvod se
závěrečným pálením čarodějnice a pečení buřtů.

31.5.2018 - Divadelní představení kroužku Principál
Děti z divadelního kroužku Principál si pro diváky připravily pohádku „O
kouzelném jablíčku“. Pohádka se odehrála pod širým nebem na našem farním
dvorku.

1.6. 2018 – Den pro dítka – „Rytířské klání“
V páteční podvečer se to na místním lesním hřišti ve Svatém Janu nad Malší
– „kolbišti“ a v přilehlých lesích hemžilo stovkou chrabrých rytířů a také rytířek,
kteří přišli prověřit své nejen rytířské dovednosti, aby se mohli setkat se
samotným králem. Na 10ti stanovištích čekaly na děti různé zkoušky a zapeklité
úkoly, nechyběla ani návštěva hradní kuchyně či tajného hrádku bílé paní.
Závěrem se děti setkaly s králem a královnou. Dík za krásně strávený rytířský
podvečer patří všem, kteří nám pomohli a také sedleckým hasičům, kteří na akci
zajistili výtečné občerstvení

Přejeme Vám krásné léto a těšíme se na viděnou na táborech!
M.Hájková, Š.Chovanec,
Figurka z.s., www.figurka.webnode.c

O putovní pohár starosty obce
První letošní fotbalový turnaj jsme tentokrát naplánovali až na červen, neboť
vybrat vhodný, ale hlavně volný termín, mi přijde rok od roku těžší.
V sobotu 23.6. se, mimo jiné, konal fotbalový turnaj v Nesměni a tak jsem byl
rád, že se z přihlášených týmů nikdo neodhlásil. Turnaje se zúčastnilo, jako již
tradičně, pět týmů. Nechyběli obhájci putovního poháru z Besednice, dále týmy
Englu, Ločenic, Kondoři z Českých Budějovice a samozřejmě náš tým. Začátek
turnaje jsme naplánovali již na jedenáctou hodinu, abychom stačili všechny
zápasy v poklidu odehrát, což se nám také podařilo. Nakonec se z výhry, stejně
jako vloni, radovali hráči z Besednice. Nutno ale podotknout, že zaslouženě!
Druzí skončili naši „rivalové“ z Ločenic, třet&i acute;, těsně o skóre, Engel,
čtvrtý Svatý Jan a na pátém místě Kondor tým. Tomu je poslední místo snad
souzené, proto od nás dostal malou cenu útěchy. Manželka jednoho z hráčů
Kondor týmu jako by dopředu tušila, jak vše dopadne a pro jistotu koupila, nic
netušícím hráčům, vlastní pohár . Líbí se mi a cením si toho, že si k nám
přijedou nejenom zahrát fotbal, ale hlavně se pobavit, a tak by to mělo být.
Velkou radost jsem měl také z toho, že se při zápasech nikdo nezranil. Jelikož,
po ukončení turnaje, zůstalo na hřišti ještě hodně dětí, zahrály si, pod vedením
Honzy Leštiny ml., neplánovaně zápas také ony. Mohly tak vyzkoušet nově
pořízené rozlišovací dresy. Po vyhlášení výsledků dorazil Petr Bláha s country
kapelou, která výborně hrála až do pozdních nočních hodin. Já doufám, že se tu
rnaj l&i acute;bil a že si to všichni užili.
Chtěl bych poděkovat všem, kdo se jakkoli podílel na tomto turnaji, hlavně
Filipovi Víškovi a Honzovi Leštinovi za pomoc s přípravou hřiště, Fandovi
Jarošovi za pomoc s organizací turnaje, Figurce za občerstvení v průběhu celé
akce, kapele a samozřejmě všem hráčům za to, jak přistupovali k zápasům.
Na závěr bych vás všechny ještě moc rád pozval na Memoriál Emila Kolomára,
který se bude konat v sobotu 25.8. Po turnaji nebude chybět „sranda mač“ exhibiční zápas SPARTA - SLAVIA pro místní fotbalové nadšence. Večer bude
k poslechu hrát kapela Fiesta. Tento turnaj bereme i jako takové rozloučení s
létem, tak doufám, že nám bude počasí přát a přijde vás co nejvíce!
Pavel Tvaroh





VII. ročník mezinárodního cyklistického etapového závodu Okolo jižních Čech 2018

9. září 2018 – V. etapa - Svatý Jan nad Malší
V neděli 9. září krátce po půl jedné odpoledne se Svatý Jan nad Malší stane
svědkem průjezdu pelotonu cyklistů v rámci páté – závěrečné etapy nejdelšího
cyklistického etapového závodu v ČR s názvem Okolo jižních Čech.
Pořadatelem akce je Cyklistický klub RBB Invest Jindřichův Hradec.
Prestižního podniku se zúčastní česká i evropská cyklistická špička. V závodě
změří své síly na 150 profesionálních závodníků z 15 zemí.
Přímo v naší obci čeká na účastníky vrchařská prémie. Kdo první zdolá
Ločenickou horu? Závodníci budou mít ten den v nohách již 66 kilometrů, od
začátku závodu pak celých 415 km. Průměrná rychlost borců na kolech
přesahuje neuvěřitelných 40 km/h. Opět očekáváme úžasné souboje v kopcích,
sprintech a napínavých cílových dojezdech.
Nedělní etapa startuje v Českých Velenicích, hodinu před polednem a po 150
kilometrech bude mít cíl v Jindřichově Hradci. Dojezd závodníků do města nad
Vajgarem, se předpokládá po 14.30 hod. O body na sprinterských prémiích,
půjde v Nových Hradech, Kaplicích a Trhových Svinech. Vrchařům můžeme
ještě fandit na kopci v Hojné Vodě a Borovanech.
Stejně jako v minulých letech, budou účastníci Okolo jižních Čech poměřovat
své síly v pěti dnech. Závod zavítá celkem do sedmi startovních či cílových
měst, kde se již tradičně bude konat dvouhodinový kulturní program s tombolou,
a to jak před startem, tak před příjezdem závodníků do cíle. V této etapě je pro
diváky připravena tombola v Českých Velenicích a Jindřichově Hradci. O co se
hraje tentokrát? Losovat budeme o cyklistický dres závodu Okolo jižních Čech
od firmy Alea, kvalitní cyklistickou přilbu značky R2 a kvalitní sportovní batoh
značky Kappa.
Všechny vás srdečně zveme! Přijďte si společně s námi užít tento významný
sportovní svátek, přijďte fandit a zažít neopakovatelnou atmosféru velkého
cyklistického závodu.
1.
2.
3.
4.
5.

etapa:
etapa:
etapa:
etapa:
etapa:

středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

5. září 2018
6. září 2018
7. září 2018
8. září 2018
9. září 2018

17,00 hod
13,00 hod
14,00 hod
12,00 hod
11,00 hod

Jindřichův Hradec - časovka týmů (2 km)
Litschau (A) - Nová Bystřice (158 km)
Č.Krumlov-Kleť- časovka jednotlivců(13 km)
Třeboň - Protivín, přes Šumavu (176 km)
České Velenice - Jindřichův Hradec (150 km)

Mapy jednotlivých etap a podrobnosti o závodě najdete na webu
www.okolojiznichcech.cz nebo FB www.facebook.com/okolojc
Lenka Michalcová

Spolek Sedlce pro život
Na podzim zahajujeme výsadbu stromořadí ke hradu

Díky vstřícnému přístupu pana W. G. Johannese můžeme letos na podzim
zahájit výsadbu stromořadí ovocných stromů na jižní straně polní cesty ze
Sedlce ke hradu Velešín. Stromy můžeme sázet v celé délce cesty včetně části za
lesním remízem, který cestu půlí. Ze vsi k remízu půjde o 29 stromů na délce
necelých tři sta metrů, od remízu k lesu u hradu pak o 27 stromů na délce 280 m.
Stromy budou vysázeny na soukromých pozemcích pana Johannese, tři metry od
současně vyježděné cesty, což dává rezervu od hranice cesty dle katastru
přibližně šest metrů. K tomuto řešení jsme přistoupili z důvodů trvajících
omezujících podmínek ze strany obce při uvažované výsadbě na původní mezi.
Kdo to vyměří?
Umístění stromů již bylo dohodnuto přímo v terénu s vlastníkem pozemků. Před
výsadbou postačí vyměřit pásmem 3 metry od cesty a spon výsadbových jam 10
metrů. Geodet není potřeba.
Kdo nakoupí materiál?
Sazenice a pomocný materiál (kůly, pletiva, úvazky) zajistí členové spolku.
Kdo to zaplatí?
Náklady na jednu sazenici a materiál k jejímu zabezpečení předpokládáme v
hodnotě kolem 800,- Kč. První část stromořadí tedy materiálově vyjde přibližně
na 23.200,- Kč a druhá na 21.600,- Kč. Náklady předpokládáme rozdělit mezi
dobrovolníky, kteří budou stromy sázet a něco máme přislíbeno od sponzorů.
Podrobněji níže.
Kdo stromy vysází a kdo o ně bude pečovat?
Základní myšlenkou záměru je, že každý dobrovolník (jednotlivec či rodina)
bude mít “svůj strom” (stromy), který zaplatí, vysadí a následně o něj bude
pečovat (vyžínání, zálivka, oprava chrániček). Pravidelný řez stromů zajistí

spolek. Již máme přihlášené první dobrovolníky a chystáme se jednat o
spolupráci se spolky ve Velešíně a Římově. Prosíme, přihlašujte se emailem na
adrese spolek@sedlce.cz
Další informace budeme uveřejňovat od začátku školního roku na našem webu
http://spolek.sedlce.cz

Co jsou pozemkové úpravy
Při našem putování blízkým i
vzdálenějším okolím jsme v
nedávné době narazili na tabule
ministerstva
zemědělství
s
označením: “Realizace projektů
pozemkových úprav a plánu
společných
zařízení
byla
spolufinancována
Evropskou
unií”. Bylo to vždy v území, kde
například byla postavena nová
polní cesta (mnohdy asfaltová, s
propustky a mostky), vysázeno
stromořadí, upraveno koryto vodního toku či vybudována vodní nádrž,
obnoveny příkopy a stoky (včetně doprovodné zeleně) jako protierozní či
protipovodňové opatření. To je moc hezké, to by se nám líbilo i na katastru naší
obce. Co tedy jsou ty pozemkové úpravy?
V materiálech Programu rozvoje venkova se můžeme dočíst:
Pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových nástrojů pro rozvoj venkova, neboť
ve veřejném zájmu nově uspořádávají vlastnická práva. Významně se dotýkají
obcí, protože napomáhají rozvoji celého správního území obce za současného
prosazování principů ochrany půdy, vody a dalších složek životního prostředí ve
venkovské krajině.
Pozemkové úpravy řeší dané území uceleně a ve veřejném zájmu se jimi
prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje
se jejich přístupnost a využití, vyrovnání hranic a vytvoření podmínek pro
racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní pozemky
zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nimž se uspořádávají vlastnická
práva a související věcná břemena. Současně se zajišťují podmínky pro zlepšení
kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání k diverzifikaci

hospodářské činnosti. Dalším efektem pozemkových úprav je zlepšení kvality
životního prostředí, ochrana a zúrodnění půdního fondu, úprava lesního a
vodního hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní
a sucha, řešení odtokových poměrů, vytváření retenčních prostorů v krajině a v
neposlední řadě zvýšení ekologické stability krajiny. Realizace společných
zařízení v rámci pozemkových úprav znamená nejen nové polní cesty, ale i
vodní nádrže, ochranu zastavěných území neškodným odvedením povrchových
vod, doplnění zeleně v krajině a omezení eroze.
Co z toho?
zpřístupnění pozemků jejich vlastníkům
úprava tvaru pozemků a možnost jejich scelení
bezplatné první vytyčení nových pozemků v terénu
zvýšení prostupnosti krajiny (pro pěší, cyklisty)
snížení pohybu zemědělské techniky uvnitř obce v důsledku realizace
polních cest v extravilánu
vyřešení neškodného odvedení povrchových vod a ochrany území před
záplavami pomocí realizace protierozních a vodohospodářských opatření
ochrana kvality vody, zvýšení její retence v krajině
obnovení struktury krajiny, zvýšení její biodiverzity a celkové ekologické
stability
obnovení osobního vztahu lidí k zemědělské půdě a krajině s důrazem na
zvýšení kvality života na venkově
Je to složité?
Kromě komplexních pozemkových úprav, které řeší rozlehlá území ze všech
hledisek definovaných příslušnou prováděcí vyhláškou, existují také tzv.
Jednoduché pozemkové úpravy. Jedná se o účelové řešení s vymezeným
rozsahem (část určitého katastrálního území, rekonstrukce a upřesnění přídělů,
zpřístupnění pozemků, lokální protierozní nebo protipovodňové opatření, apod.)
– právě tyto jednoduché pozemkové úpravy mohou být relativně rychlou cestou
řešení lokálních problémů.
To nejlepší nakonec:
náklady na pozemkové úpravy hradí stát. Vlastní realizace společných zařízení
pak bývá nejčastěji realizována z prostředků Programu rozvoje venkova,
Operačního programu Životní prostředí, případně z vlastních zdrojů obce, aj.
Byly bychom velice rádi, kdyby se pozemkovými úpravami naše obec zabývala.
O některých konkrétních případech využití pozemkových úprav na území naší
obce jsme psali v minulém zpravodaji. Od březnového zasedání zastupitelstva,
kdy se obec vyjádřila, že zváží realizaci pozemkových úprav, jsme se ale o moc
dál neposunuli. Naše obec získala Zlatou stuhu za vítězství v krajském kole

Vesnice roku 2018. Podle slov paní hejtmanky Jihočeského kraje také za
“příkladnou péči o krajinu a budoucnost obce”. Proč v tom nepokračovat?
Doplnění na žádost zastupitele
Na žádost zastupitele doplňujeme do našeho článku informaci o důvodech
zahájení pozemkových úprav.
Řízení o pozemkových úpravách zahajuje pozemkový úřad a to na základě
jednoho ze tří důvodů:
na žádost vlastníků
v důsledku stavební činnosti
další důvody zahájení
Na žádost vlastníků
Zahájení řízení na základě vyhodnocení požadavků vlastníků pozemků, což se
může dít i prostřednictvím obce a mnohdy je to účelné, je třeba rozdělit do dvou
skupin:
1/ Požadavky vlastníků pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v
dotčeném katastrálním území – pozemkový úřad musí ze zákona zahájit řízení
vždy a neposuzuje přitom účelnost a naléhavost. (Pozn.: v našem území
prakticky nepřipadá v úvahu)
2/ Požadavky vlastníků pozemků méně než poloviční výměry zemědělské půdy
v dotčeném katastrálním území – pozemkový úřad posoudí naléhavost, účelnost
a opodstatněnost provedení pozemkových úprav a shledá-li důvody za
opodstatněné, pak řízení o pozemkových úpravách zahájí (Pozn.: v našem území
použitelné)
V důsledku stavební činnosti – jedná se zejména o stavby dálnic, rychlostních
silnic nebo obchvatů obcí (Pozn.: v našem území nepřipadá v úvahu)
Další důvody zahájení
Jedná se zejména o nutnost vyřešení protipovodňových a protierozních opatření,
která napomáhají zmírnění škod na životech, majetku a na životním prostředí
(Pozn.: v našem území použitelné)
Vlastní průběh provádění pozemkové úpravy se řídí zákonem 139/2002 Sb.
Stručně třeba zde:
https://frankbold.org/poradna/kategorie/ostatni/rada/pozemkove-upravy
Podrobně pak v metodickém pokynu státního pozemkového úřadu
https://www.spucr.cz/frontend/webroot/uploads/files/2016/06/pn_me_015metodikapu20163385.pdf nebo v samotném zákoně.

Významná životní výročí

V období duben – červen 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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