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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU JE HOTOV
V nejbližší době bude obecním úřadem vydána vyhláška, kterou budou vyzváni všichni obyvatelé,
chalupáři a organizace ve Svatém Janě, Sedlci a Záhrabské, aby vznesli své připomínky a návrhy ke
zpracovanému konceptu územního plánu naší obce. Mapy a veškeré podkladové materiály budou k
nahlédnutí na Obecním úřadu v Sedlci. Obecní zastupitelstvo žádá všechny, aby se pokud možno s
konceptem územního plánu seznámili, neboť svoje požadavky a náměty mohou uplatnit pouze do
třiceti dnů od vyvěšení vyhlášky. Po této době budou všechny připomínky projednány
zastupitelstvem a po jejich schválení pak zakomponovány do předloženého návrhu. Po uplynutí této
lhůty se další připomínky budou prosazovat jen velmi obtížně. Je v zájmu všech, kterým na obci i na
jejich majetku záleží, aby znali budoucnost Svatého Jana pod Skalou. Pro usnadnění tohoto
nelehkého úkolu připravuje obecní úřad setkání s architektem Vávrou, který koncept zpracovával a
který celou problematiku profesionálně přiblíží. O termínu tohoto setkání, které se uskuteční ve
svatojánské škole, budeme včas informovat.
S KONCEPTEM ÚZEMNÍHO PLÁNU SE MŮŽETE SEZNÁMIT KAŽDÝ PÁTEK
OD 17 DO 18 HODIN NA OBECNÍM ÚŘADU V SEDLCI
PRONÁJEM BYTU NA ZÁHRABSKÉ
Po zveřejnění nabídky pronájmu nově zřízeného bytu v bývalém požárním domě na Záhrabské se
přihlásilo několik zájemců. Poté co byli zájemci seznámeni se stanovenými podmínkami, čtyři z nich
ztratili o pronajmutí bytu zájem. Po důkladném zvážení všech okolností byl obecním zastupitelstvem
vybrán ze dvou zbývajících zájemců pan Zdeněk Hnízdil a v nejbližší době s ním bude uzavřena
nájemní smlouva. Předmětem pronájmu bude nejen samotný byt, ale celý areál včetně zbývajících
částí domu. V podmínkách pronájmu je mimo jiné povinnost trvalého bydlení, zřízení provozovny s
občerstvením a údržba domu a pozemku.
PODAŘÍ SE OPRAVA PŘÍSTUPOVÉ CESTY NA ZÁHRABSKOU?
Podle vyjádření zástupce fy. EUROTEL, která přislíbila opravu části cesty z Vráže na Záhrabskou,
má jedna z berounských firem zahájit tuto opravu nejpozději na jaře příštího roku. Obecní úřad zatím
zajistil alespoň vyspravení nejvíce poškozených částí táto komunikace. V plánu je také vybudování
přístřešků na posypový materiál, které by se měly objevit u svažitých úseků cesty. Po zkušenostech z
loňské zimy je zajištění možnosti posypu nezbytné.
SILNIČÁŘI SPLNILI SLIB
Novou vodní propusť pod silnicí v Sedlci vybudovala Správa a údržba silnic Beroun. V úterý 3. září
byl na úseku silnice mezi Jánskou a Sedlcem uzavřen na celé dopoledne veškerý provoz a během
této doby se akci podařilo dokončit. Původní kanál už dlouho nesloužil svému účelu a nenadálé
přívaly vody stále ohrožovaly okolní domy. Nyní už je vše v pořádku a obec tak může pokračovat s
dalšími úpravami okolí autobusové čekárny, kde by měla vzniknout nová odstavná plocha pro osobní
automobily.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Koncert, na který jsme vás zvali v zářijovém Svatojánku, se podle plánu uskutečnil v sobotu 21. září.
Pražské barokní trio spolu se smyčcovým kvartetem Quattro Corde, v jejichž přednesu jsme mohli
slyšet nádherné melodie staré barokní hudby, předvedli vskutku dobrý výkon. Hudební přednes byl

tentokrát doplněn recitací básní hořovického básníka a milovníka Svatého Jana pod Skalou profesora
IVANA SLAVÍKA. Jeho verše přednesla naše spoluobčanka paní TEREZA BOUČKOVÁ spisovatelka ze Záhrabské. Dobrá atmosféra koncertu byla poznamenána poměrně malou návštěvou,
kterou zřejmě zavinila nepřízeň počasí.
USKUTEČNÍ SE MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA?
Pod patronací obce a Svatojánské nadace by měla naše mládež spolu se studentkami VPŠ uspořádat
mikulášskou zábavu s country hudbou. Zatím není určen ani přesný termín ani místo konání. Jisté je
pouze to, že hudební doprovod by v případě konání zábavy zajistila skupina BRZDAŘI.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zajištění včasných odvozů velkých kontejnerů je stále problémem. Bohužel stále se stává, že odpady
jsou ukládány i do zcela přeplněných kontejnerů a jejich okolí se přeměňuje ve skládku. Obecní úřad
žádá opětovně všechny občany o dodržování čistoty a pořádku. Trpělivost musejí mít občané
Záhrabské, kam bude v nejbližší možné době velký kontejner dopraven.
PĚŠINA NA VRÁŽ BUDE UPRAVENA
Po letošním deštivém létě bude v brzké době upravena lesní cesta na Vráž. Na nejhorší úseky pěšiny
bude navezen štěrk a stromy v jejím okolí budou označeny vápnem, což usnadní cestu všem těm,
kteří zde chodí večer. Montáže by se mělo dočkat také nové zábradlí ve spodní části pěšiny, která je
v současné době nejvíce používána studentkami VPŠ. Právě tyto studentky se na opravě cesty budou
také podílet.
ZAJÍMAVOSTI
NOVÝ ZVON BYL VYSVĚCEN
V neděli 22. září byl v našem kostele slavnostně vysvěcen nový zvon jehož patronkou je
BOLESTNÁ MATKA BOŽÍ. Na 200 věřících, z nichž mnozí přijeli z daleka, bylo svědky obřadu,
se kterým se příliš často nesetkáváme. P. Dvorský využil slavnostní příležitosti a poděkoval všem
přítomným i nepřítomným dobrodincům zdejšího kostela za jejich účinnou pomoc na jeho obnově.
Konstatoval také, že zdaleka ne všechny kostely se mohou pochlubit takovým počtem zvonů. Vždyť
tento nový zvon je už pátým zvonem, který bude vyzdvižen na zdejší zvonici. Velkým zážitkem při
obřadu byla pro všechny přítomné, když se P. Dvorský bravurně vypořádal s četbou latinského textu,
který se kdysi při těchto obřadech používal. Připomeňme, že latinu máme možnost slyšet při
dnešních církevních obřadech jen velmi zřídka. Před obřadem i po něm se rozezněly všechny
svatojánské zvony, aby tuto významnou událost, jakou svěcení zvonu bezesporu je, oznámily celému
okolí.
AREÁL IVANKA MÁ SVÉHO MAJITELE
Bývalé rekreační středisko Potravin Praha se konečně dočkalo nového majitele, který zde hodlá
vybudovat reprezentativní sídlo pro jistou pražskou firmu. Nás těší, že v záměru nového majitele je
zachovat celému areálu jeho původní ráz.

Svatojánská stránka v Berounském deníku
vyjde tentokrát v sobotu 26. října
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
PŘIJEDOU OPĚT ANGLIČANÉ
Dalším v pořadí už 27. koncertem bude obohacen kulturní život naší malé obce. Tentokrát se
představí anglický pěvecký sbor Boltonský komorní sbor (Bolton Chamber Choir) se sbormistrem
JOHNEM POWELLEM. Koncert bude tentokrát v neděli 20. října od 16 hodin. Pro naši obec je
vystoupení tohoto tělesa velkou poctou, neboť tentýž den dopoledne bude sbor zpívat ve Svatovítské

katedrále. Pořadatelé koncertu zvou srdečně všechny občany.
PLÁNOVANÉ KONCERTY
2. listopadu by měl být ve svatojánském kostele koncert pěveckého souboru z BRAZÍLIE. Bude to
vůbec poprvé, kdy k nám přijedou umělci z jihoamerického kontinentu. Dalším a posledním
koncertem letošní sezóny bude tradiční vánoční koncert pěveckého souboru SLAVOŠ z Berouna,
který je plánován na 23. prosince. O přesných termínech obou koncertů budeme včas informovat.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
ZAHÁJENÍ TĚŽBY VÁPENCE V LOMU PARAPLE
Dne 31.října 1916 prodal p. Komeda ze Sedlce část lesa "na Dlaždičkách" Vídeňské firmě (chemická
společnost) za 180.000 Korun, kterážto firma hodlá tam dobývati t.zv. saturační kámen vápencový.
Při komisionelním řízení bylo v protokolu uvedeno, aby ihned v dolování se ustalo, kdyby snad
pramen studánky sv.Ivana, který právě u t.zv. "Stydlých vod" v tamním lese se nachází, měl býti
dolováním tím poškozen. - Taktéž bylo do protokolu toho dáno, aby cesta t.zv. "Prelátská" do Lužec
ze Sv.Jana pod Skalou vedoucí byla navždy volnou!
SNÍH
Dne 28.října 1919 napadalo zde tolik sněhu, ačkoliv na stromech v zahradách bylo ještě všechno listí
zelené, a na i mnohé plody na švestkových stromech, že není zde toho pamětníka!
Jakub Duffek farář
Doslovný opis z farní kroniky zdejší "LIBER MEMORABILIVM"
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Poděkování patří tentokrát svatojánské mládeži, která se podílí na montáži nového zábradlí a na
opravě lesní cesty ze Svatého Jana na Vráž.
PROGRAM OBNOVY OBCE
ARCHITEKTI SI PROHLÉDLI ZÁHRABSKOU
Po sloučení Záhrabské se Svatým Janem byl vznesen požadavek o rozšíření zpracovávaného
projektu o tuto osadu. To byl důvod návštěvy pracovníků KAPA studia na Záhrabské. Návštěva to
nebyla poslední a s osadou se budou postupně seznamovat všichni ti, kteří se na zpracovávání
územně plánovací dokumentace podílejí. Po prohlídce osady přijeli architekti i do Svatého Jana, aby
zaznamenali všechny nastalé změny a doplnili projekt o další požadavky a připomínky občanů i
obce.
OBSTOJÍ NAŠE OBEC V SOUTĚŽI VESNICE ROKU 96 ?
Regionální komise, která posuzuje jednotlivé přihlášky do celostátní soutěže VESNICE ROKU ,
přijela do naší obce, aby si na místě ověřila námi uvedené a ohodnotila dosud vykonané akce
Programu obnovy vesnice. Vyhodnocení soutěže by mělo být v říjnu, a tak se brzy dovíme, jak Svatý
Jan ve velké konkurenci přihlášených obcí obstál.
HOSTÍMŠTÍ SE DOČKALI
O setkání se zpracovateli územního plánu pro naši obec jsme se již zmiňovali. Podobné setkání s
architekty, které se již jednou ve Svatém Janě uskutečnilo, má proběhnout v říjnu také v Hostímě.
Občané se zde budou moci vyjádřit k územnímu plánu a současně přednést své požadavky a
připomínky k připravovaným záměrům. Ve druhé části tohoto setkání by měla následovat beseda s
představiteli města Berouna o současnosti i budoucnosti Hostíma.
NA MĚSÍC ŘÍJEN PŘIPRAVUJEME

4. října ........zasedání zastupitelstva obce
SEDLEC v 18 hodin
20. října .......koncert anglického pěveckého souboru
KOSTEL v 16 hodin
25. října ......zasedání zastupitelstva obce
SEDLEC v 18 hodin

