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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
KOMUNÁLNÍ VOLBY SE BLÍŽÍ
To, že lidem není budoucnost naší obce lhostejná, vyznělo zcela jasně na zářijovém veřejném
zasedání obecního zastupitelstva. Dokazuje to i zájem našich občanů o veřejnou práci. Ten předčil
všechna očekávání neboť ze současného zastupitelstva kandidují pouze dva jeho členové. I když
bude i v příštím volebním období pracovat opět pouze sedmičlenné zastupitelstvo, na obecním úřadě
se sešlo celkem deset kandidátních listin. Je to potěšitelné a občanům naší obce se tak poprvé v
novodobé historii naskýtá možnost většího výběru osobností. Dobré je také to, že se mezi kandidáty
objevila jména občanů ze Sedlce i Záhrabské.

Seznam kandidátů do obecního zastupitelstva
pro období 1998 - 2002
Ing. Jiří Bouček - Záhrabská
Daniela Šantorová - Sv. Jan
Jitka Senftová - Záhrabská
Jaroslava Líznerová - Sv. Jan
Jiří Štefan - Sedlec

Miloslav Pletánek - Sv. Jan
Pavel Radechovský - Sv. Jan
Ing. Pavel Vokál - Sv. Jan
Michal Šedivý - Sv. Jan
Jiří Ševčik - Sv. Jan

V pátek 9. října proběhlo první setkání kandidátů. Na něm starosta obce hovořil především o tom co
znamená práce zastupitele v podmínkách naší obce a jaká práce čeká nově zvolené zastupitelstvo.
Druhé setkání se uskuteční na posledním zasedání současného zastupitelstva, které se bude konat v
pátek 16. října v budově obecního úřadu.
VYDRŽÍ NÁJEMNÍCI RESTAURACE ?
Poté, co se zastavily práce na rekonstrukci hotelové části nové restaurace, proběhlo s nájemci tohoto
zařízení několik jednání. Ukazuje se, že příčinou neutěšeného stavu je nedostatek peněz. Pokud se
finanční prostředky nepodaří provozovatelům restaurace v dohledné době zajistit, bude nucen obecní
úřad od nájemní smlouvy odstoupit.
VEŘEJNÁ SCHŮZE TAKÉ NA ZÁHRABSKÉ
Na třicet osadníků se sešlo na veřejné schůzi, která se konala v sobotu 26. září na Záhrabské.
Hodnotila se zde činnost obce za období uplynulých dvou let, doby kdy je osada opět pod správou
obce Sv. Jan p. Skalou. Celé dvouleté období bylo pro osadu obdobím významných změn. Nová
komunikace, telefonizace osady, fungující veřejné osvětlení a zrekonstruovaná budova bývalé
hasičárny, to jsou jen některé změny, které se tady v neskutečně krátkém období podařilo
zrealizovat. Diskuse byla na setkání věnována především budovanému hřišti a potřeba tohoto
zařízení pro osadu. Proto byly dohodnuty termíny brigád na jeho dokončení.
PROVOZ OBČERSTVENÍ PRO LETOŠNÍ ROK KONČÍ !
Provozovna občerstvení v budově bývalé hasičárny na Záhrabské, končí letošní provoz. Posledním
dnem, kdy mohou osadníci toto zařízení navštívit je sobota 20. října. Znovuotevření je plánováno
opět na jaře. Termín bude včas oznámen.
ZAJÍMAVOSTI
V KAPLI SE FILMOVALO

Po dohodě s obecním úřadem se v interiéru kaple sv. Maxmiliána na svatojánském hřbitově konalo
jednodenní filmové natáčení seriálu Německé televize. Za umožnění natáčení epizody seriálu z doby
okupace, obdržela obec příspěvek ve výši deset tisíc korun.
SETKÁNÍ STAROSTŮ
Poslední setkání současných starostů obcí berounského okresu se konalo začátkem října ve
Slovicích. Užitečnost podobných pracovních setkání spočívá především v předávání zkušeností,
které jednotliví starostové získali v praktickém životě komunální politiky. Oblíbenou a velmi
zajímavou častí podobných setkání se staly i přednášky psychologů.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
SAMOSTATNÝ ČESKOSLOVENSKÝ STÁT
Dne 28, října došla ohromující radostná zvěst, že v Praze před sochou Sv. Václava byl prohlášen
samostatný Československý stát. Mnohý člověk nevěděl má-li radostí výskati nebo plakati. Mír se
rychle blíží a jsme samostatní. To přímo elektrisovalo. Zvláště učitelstvo bylo radostí rozechvěno,
pociťujíc, že nyní se mu rozvazují pouta, kterými bylo svíráno až běda. Co všelijakých nařízení mu
bylo vnucováno, a učitelé zavírali pěsti, ale museli vše vykonati alespoň na oko. Měliť úřady cizácké
pomocí vládních nohsledů a šplháků na učitelstvo nejvíce namířeno, tak že nepatrný čin či projev
znamenal ihned ztrátu existence a žalář. Díky Bohu, že už to přestalo !
Rakousko - Uhersko přijavši všechny mírové podmínky Wilsonovy, prohlásilo ústy Andrassiho,
zahraničního ministra, dne 28. října, že uznává samostatný Československý stát. Tím osud náš
rozhodnut. Rakouský stát zmizel, více ho není a nebude. Všechny odznaky bývalé říše Rakousko Uherské odstraněny, rovněž všechny obrazy Habsburků. Dne 5. listopadu vyžádali si obrazy ty pp.
Milota a Šebek z Hostíma, rolníci a členové národního výboru, aby je spálili. Největší zásluhu o naší
samostatnost měli Masaryk, Wilson a československé legie a jiní. Bude vždy na ně s povděkem
vzpomínáno. Všude ve městech a zejména v Praze nastal ohromný jásot a veliká radost nad
osvobozením od jařma německého a maďarského. Každý pociťoval tu volnost, která mu nyní kyne
po 300 leté porobě a po těch ústrcích, které našemu národu zejména za války bylo prožíti. Nyní se
budeme s bratry Slováky zpravovati sami, bez poručníkování. Bohatá a krásná naše země Česká,
bohdá brzy se zhojí po válce, kterou nám nesvědomití cizáci nadrobili, když bude sama sobě
hospodařiti. Poněvadž dne 8. listopadu 1620 po porážce na Bílé Hoře ztratili jsme samostatnost, byl
ten den nyní jako národní svátek oslaven. K dětem promluveno a byly vyvěšeny národní prapory.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
NA ZÁHRABSKÉ SE SEBRALO PLNÉ AUTO ŽELEZA
Akce "železo" se stala na Záhrabské každoroční tradicí. Osadníci se tak mohou zbavit nepotřebného
šrotu a nehrozí tak zakládání černých skládek. Výtěžek z letos sebraného železa bude použit na
nákup sportovních potřeb, které najdou uplatnění na zdejším nově vybudovaném hřišti.
POZVÁNKA NA KONCERT
Na neděli 25. října v 15 hod. se chystá v našem kostele koncert holandského dětského a
mládežnického sboru. Tento soubor, ač nemá dlouholetou tradici, si za zhruba dvacet let své
existence získal oblibu nejen doma, ale i v zahraničí. Sbor je často zván k rozhlasovým nahrávkám a
vydal též svoje CD. U nás se představí s programem, který obsahuje duchovní skladby a lidové písně
různých národů. Přijďte se podívat.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
TRANSFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
Pokračují přípravy na transformaci nadace ve smyslu nového zákona o nadacích. Nadace bude mít
podle nového zákona správní radu a dozorčí radu. Všichni uchazeči v nových orgánech musí mít

doklad o trestní bezúhonnosti. Připravuje se také nový statut Svatojánské nadace. O těchto a dalších
věcech jednala správa nadace na svém zasedání, které se konalo v sobotu 27. září.
HŘBITOVNÍ KAPLE
Na oplechování kaple se objevila rezavá místa, což svědčí o postupující korozi pozinkovaných
plechů. Je zapotřebí provést nějaký zásah, který by uchránil stavbu před zatékáním vody. Zvažuje se
bud nátěr antikorozní barvou nebo předělání klempířských prvků s použitím mědi. Vše však musí
proběhnout se schválením památkářů.
KONCERT SPIRITUÁL KVINTETU NEBUDE
Koncerty této hudební skupiny se v posledních letech staly již tradicí. Pro letošní rok se na Spirituály
nemůžeme těšit, neboť jsme se jim nevešli do nabitého kalendáře. Snad až příští rok.
NA MĚSÍC ŘÍJEN PŘIPRAVUJEME
9. října ................setkání kandidátů do nového obecního zastupitelstva - obecní úřad v 18 hodin
16. října ...............zasedání obecního zastupitelstva - obecní úřad v 18 hodin
24. října ...............zasedání správy Svatojánské nadace - obecní úřad v 18 hodin
25. října ...............koncert holandského mládežnického sboru - kostel, začátek v 15 hodin

