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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
JARNÍ SETKÁNÍ OSADNÍKŮ
Pravidelné jarní setkání osadníků Záhrabské se zástupci obce se konalo v pátek 28. března v budově
bývalé hasičské zbrojnice. Na čtyřicet občanů se přišlo seznámit se záměry, které by se měly na
Záhrabské realizovat. S potěšením byla přijata zpráva o chystané opravě přístupové komunikace.
Také první zapojené telefonní stanice svědčí o tom, že se na Záhrabskou nezapomíná. Na setkání
byla dohodnuta i jarní brigáda, která bude svolána na sobotu 3. května. V měsíci květnu proběhne na
Záhrabské také sběr železného šrotu .
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA PŘEDÁNA
Obecní úřad obdržel zpracovanou projektovou dokumentaci na výstavbu nových bytů, které mají
vzniknout půdní vestavbou v budově školy. Celkem čtyři bytové jednotky pro mladé rodiny přispějí
významnou měrou ke znovuzabydlení obce, což je jeden ze stěžejních úloh našeho místního
programu obnovy obce. Podle předběžných odhadů si celý projekt vyžádá náklady ve výši 2,6
milionů korun. Obec by na tuto akci měla obdržet státní příspěvek 1,28 milionu a na zbylou částku
se obec pokusí vzít hypoteční úvěr od České spořitelny. Důležité je, že byty mají být dokončeny
ještě v letošním roce. S přestavbou bude započato okamžitě po vydání stavebního povolení.
PROBÍHÁ VÝBĚR ZÁJEMCŮ O NOVÉ BYTY
Setkání se zájemci o nové obecní byty, které mají být vybudovány v budově bývalé školní budovy,
se uskutečnilo v pátek 21. března na obecním úřadu v Sedlci. Z celkem sedmi zájemců bylo zatím
jednáno se čtyřmi místními žadateli, neboť samotný záměr počítá právě s upřednostněním domácích
občanů. Zastupitelstvo obce se sejde k mimořádnému zasedání 4. dubna a rozhodne s konečnou
platností o tom, komu budou nové byty přiděleny. Všichni žadatelé budou o rozhodnutí
zastupitelstva včas informováni.
BUDE NOVÁ RESTAURACE DOKONČENA JEŠTĚ LETOS ?
Naprosto nedostatečnou kapacitu pohostinských služeb v naší obci, která je zajišťována pouze
jedním zařízením, by měla už v příštím roce doplnit nová stylová restaurace. Vznikne přestavbou
přízemí nevyužívané školní budovy. Projektová dokumentace na celou akci se již zpracovává a i v
tomto případě by se s vlastní realizací mělo začít po schválení obecním zastupitelstvem.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
KVĚTINY BUDOU ZDOBIT OBEC I LETOS
Už třetí rok budou zdobit veřejná prostranství v obci květinové mísy. Tato zdánlivá maličkost
významnou měrou přispívá ke vzhledu obce a tím samozřejmě k dobrému pocitu nejen samotným
obyvatelům ale i návštěvníkům svatojánského údolí.
LIKVIDACE DOMOVNÍHO ODPADU NA ZÁHRABSKÉ
Stalo se už dobrým zvykem, že obecní úřad zajišťuje přistavování velkoobjemového kontejneru na
Záhrabskou. Ani letos tomu nebylo jinak a tak mohli osadníci už při jarním úklidu této služby využít.
Podobně tomu bude i na konci rekreační sezóny. Aby byla zajištěna optimální dostupnost kontejneru
pro většinu osadníků, budou jejich stanoviště obměňována. I na Záhrabské si lidé uvědomují
užitečnost organizované likvidace odpadů a ročně každý osadník přispívá obci na zlepšení životního
prostředí částkou 100 korun. Obecní úřad hodlá i do této osady zakoupit kontejnery na tříděný
odpad. Ty by měly být umístěny na rozcestí u transformátoru.

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
V sobotu 12. dubna v odpoledních hodinách proběhne ve Svatém Janě a v Sedlci sběr železného
šrotu, jehož výtěžek bude jako každoročně použit na nákup sportovních potřeb pro mládež. Žádáme
všechny občany, aby připravili nepotřebné kovové věci před svá obydlí. Upozorňujeme, že během
roku je možno kovový odpad ukládat na složiště za starou halu bývalé drůbežárny v SEDLCI. Stejná
akce se bude konat pravděpodobně příští měsíc také na Záhrabské (bude zavčas oznámeno a
upřesněno)
ZÁSLUŽNÝ ČIN
Péče o okolí našich domovů a veřejných prostranství naší obce by měla být trvale v pozornosti
občanů. Vzhled obce, předzahrádek u domů, chodníků a okrajů silnice by neměl být nikomu
lhostejný. V některých vesnicích se už dávno stalo pravidlem, že občané před Velikonočními svátky
i před dalšími významnými slavnostmi v obci uklidí okolí svých domů, aby bylo všechno před
svátky jak má být. Poohlédněme se proto po naší obci, jestli se nám líbí, jak je uklizená. Jistě
zjistíme, že by se ledacos dalo vylepšit.
Jako příklad vzorného občanského přístupu k životnímu prostředí můžeme uvést záslužný čin pana
Míly Urbana, který prošel celou trasu Kačáku od Hostíma ke Svatému Janu a vysbíral z břehů a
křovin všechno co tam nepatří - staré igelity, různé plastové obaly, sklo, plechovky a další
nepořádek, který přinesla velká voda. To je také připomenutím pro všechny, že takové věci do
potoka nepatří.
Naproti tomu, jako příklad vandalského přístupu k životnímu prostředí, můžeme poukázat na
znečištění studánky Sv. Ivana, kterou si někdo spletl se smetištěm a do pramene pitné vody naházel
věci, které patří opravdu na smetiště.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
JUBILEJNÍ 30. KONCERT
Srdečně zveme všechny spoluobčany na velikonoční koncert, který se bude konat v sobotu 5. dubna
ve svatojánském kostele. Jedinečné Haydnovo dílo Sedm slov Vykupitelových na kříži, přednese
smyčcový kvartet QATTRO CORDE a průvodním slovem jej doplní nám všem dobře známý
redaktor Českého rozhlasu pan Mirko KOVÁŘÍK. Začátek koncertu je v 17. hodin.
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Mezi tradiční každoročně pořádané akce, na kterých se snad nejvíce podílí mládež, je pálení
čarodějnic. Zřejmě ani letošní rok nebude výjimkou a k ohňům ozařujícím 30. dubna oblohu přispěje
svým dílem i oheň svatojánský. Požární dozor nad celou akcí bude provádět jako každoročně pan
Karel BROUMSKÝ.
ČARODĚJNICE TAKÉ NA ZÁHRABSKÉ
Podobně jako v loňském roce, bude slavnost pálení čarodějnic i na Záhrabské. I zde si tato tradice
znovuvydobila své místo a na přípravě hranice se osadníci vždy dokáží domluvit. Je to po dlouhé
zimě první společenská akce, na kterou se už všichni těší.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
První nadace ve Sv. Janě
1. dubna 1848 byla založena Maxmiliána Bergerova Nadace , stvrzena c.k.českým zemským
guberniem dne 16. září 1849 č. 52.323- Nadační list z 1. dubna 1848 stanoví výslovně povinost, aby
obnos, který ročně na úrocích z kapitálu nadačního ( per 400 zl. K.m..) chyběti bude k uhražení
nákladů na zachování hrobky, kryt byl z důchodu velkostatku ve Sv. Janě pod Skalou.
Doslovný opis z farní kroniky zdejší "LIBER MEMORABILIVM"
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU

Za mnohaleté obětavé služby děkujeme paní Miladě Němečkové, která pracovala, ač měla nárok na
zasloužený odpočinek, jako doručovatelka České pošty. Děkujeme i za služby, které poskytovala
našemu zpravodaji a pravidelně jej přinášela do našich domovů.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
Pravidelné zasedání správy Svatojánské nadace se bude konat v sobotu 5. dubna v budově bývalé
školy. Projednávat by se měl další postup při realizaci projektu na záchranu památek obce. Na
jednání je přizván i pracovník Památkového ústavu středních Čech.
PROGRAM OBNOVY OBCE
PRO MALÉ OBCE JSOU DOTACE NEZBYTNÉ
Jarní měsíce jsou pro zastupitelstvo obce nejnáročnějším obdobím, neboť je nutno uvést do souladu
plány a představy s reálnými možnostmi obecní pokladny a to vše s ohledem na možné státní
příspěvky. Ty jsou poskytovány hned z několika kapitol, ale pro jejich získání je potřebné splňovat
náročná kritéria stanovená jednotlivými ministerstvy. Další možnosti, kterých bude v letošním roce
obec využívat, jsou hypotéční úvěry. O celé šíři této problematiky jednali v minulém měsíci zástupci
obce se zainteresovanými pracovníky Ministerstva pro místní rozvoj. Žádosti o jednotlivé státní
dotace jsou v současné době pečlivě zpracovávány a významným příspěvkem pro jejich získání by
nám mělo být loňské ocenění v soutěži Vesnice roku 96.
PŘIHLÁSÍME SE I LETOS DO SOUTĚŽE ?
Obecní zastupitelstvo bude zvažovat možnost přihlášení obce do soutěže VESNICE ROKU 97. Po
loňské zkušenosti víme daleko lépe co obnáší v této soutěži obstát. Víme také, že na dobré umístění
v regionálním kole prostě zatím nemáme předpoklady. Podaří-li se zastupitelstvu přimět jak
obyvatele obce, tak i chalupáře k dokonalejší úpravě zahrádek, předzahrádek a veřejných
prostranství, mohli bychom usilovat o získání ZELENÉ STUHY, která je udělována obcím právě za
péči o zeleň a za celkový vzhled obce. Jistě by bylo dobré, kdyby se nám toto ocenění podařilo
získat, neboť případné finanční ohodnocení za toto vyznamenání by bylo další významnou pomocí
obecnímu rozpočtu.
JARNÍ BRIGÁDY V SEDLCI
Úpravami v okolí parkoviště a čekárny v Sedlci se budou zabývat brigádníci, kteří přijdou pomoci
dokončit tyto rozpracované akce. První brigáda se sejde už v sobotu 5. dubna, další pak o čtrnáct dnů
později, tedy 19. dubna. Po dokončení ploch budou na obě místa vysazeny okrasné keře. Prostor u
autobusové čekárny bude zatravněn. Sraz brigádníků je vždy v 8 hodin u obecního úřadu. Uvítáme
každou pomocnou ruku.
NA MĚSÍC DUBEN PŘIPRAVUJEME
4. dubna .........zasedání zastupitelstva obce
SEDLEC, začátek v 18 hodin
5. dubna .........brigáda v SEDLCI sraz v 8 hodin u obecního úřadu
5. dubna .........koncert
kostel, začátek v 17 hodin
5. dubna .........zasedání správy Svatojánské nadace
škola, začátek v 18.30
12. dubna....... sběr železného šrotu ve Svatém Janě a v Sedlci
v odpoledních hodinách
19. dubna .......brigáda v SEDLCI
sraz v 8 hodin u obecního úřadu
25. dubna .......zasedání zastupitelstva obce

SEDLEC, začátek v 18 hodin
30. dubna .......pálení čarodějnic v SEDLCI a na ZÁHRABSKÉ

