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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
OBEC ROKU 1996
To je název celostátní soutěže, do které se naše obec přihlásila. Rozhodlo to na svém zasedání
zastupitelstvo obce. Přestože jsou podmínky ke vstupu do soutěže poměrně přísné, jsme přesvědčeni,
že většinu z nich naše obec splňuje. V případě úspěchu čeká vítězné obce nemalá finanční dotace ze
státní pokladny.
ODPRODEJ OBECNÍHO DOMU
Po dlouhé době bylo dokončeno ocenění domu č. 18 a po předběžné dohodě by v nejbližší době mělo
dojít k prodeji této nemovitosti stávajícím nájemníkům. Na jednu polovinu domu je uzavřena smlouva
o budoucí kupní smlouvě, druhá polovina bude prodána za odhadní cenu.
KABELOVÁ TELEVIZE
Konečné předání díla a uzavření smlouvy na údržbu a servis tohoto zařízení, to byla náplň schůzky se
zástupcem firmy, která rozvody KT v naší obci prováděla. Závažnější opravy budou podle této
smlouvy provedeny do 48 hodin od jejich nahlášení. Za tyto služby bude obec platit jednorázový
roční poplatek.
NEZBYTNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA I O PRÁZDNINÁCH
Autobusové spoje č. 8 a 9 budou zajišťovat dopravu v naší obci i po dobu prázdnin. Jedná se o spoj
který odjíždí ze Sv. Jana 7.15 a do obce se vrací v 11.15. Tyto spoje obec plně hradí a zajišťuje tak
alespoň nejnutnější dopravu občanům.
BYLY STANOVENY PODMÍNKY
Obecní zastupitelstvo se vyjadřovalo a stanovilo podmínky ke dvěma akcím, které probíhají na
katastru obce. První akcí bylo odvodnění areálu býv. kláštera, druhou pak stavba elektrické přípojky
do areálu Ministerstva vnitra v Sedlci.
MALÉ PARKOVIŠTĚ V SEDLCI
Vzniká díky obětavosti pana Karla Broumského a už během tohoto měsíce by mohlo sloužit svému
účelu. Vybudování opěrné zídky se zábradlím byla zřejmě nejnáročnější práce. Právě nad touto
zídkou bude možné upravit prostranství tak, aby zde mohla parkovat auta.
VÝSLEDKY VOLEB DO PARLAMENTU ČR V NAŠÍ OBCI
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Celková účast voličů - 91,8 %
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

KONTEJNER NA ZÁHRABSKOU
Jak ukazuje zkušenost, Záhrabská nutně potřebuje svůj vlastní kontejner na domovní odpad.
Jednorázové půjčování kontejnerů do osady se neosvědčilo, neboť jejich odvozy se nedaří realizovat v
dohodnutých termínech a neukáznění jedinci pak ukládají odpad vedle přeplněných nádob. Kontejner,
který je právě na Záhrabské, nutně chybí na svém stálém stanovišti v Sedlci a i tady vznikají nehezké
hromady odpadu. Tak jak jsme už informovali, bude pro Záhrabskou pořízen samostatný kontejner,
který bude podle potřeby vyvážen.
KULTURA UKLÁDÁNÍ DOMOVNÍHO ODPADU
Tento pojem je pro mnohé naše spoluobčany zřejmě pojmem zcela neznámým. To se projevuje nejen
v obsahové náplni samotných kontejnerů, ale i v jejich nejbližším okolí. I když je v Sedlci i na
Záhrabské stálá skládka kovového odpadu, stále častěji vidíme v kontejnerech množství starého
železa. Podobně je tomu u skla a umělých hmot. Pro mnohé lidi je mnohem jednodušší odhodit vše do
velkého kontejneru, než aby se s odpadem třídili. Na jejich bezohlednost bohužel doplácíme
nemalými částkami všichni.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
DEN DĚTÍ
V naší obci tradiční a bezesporu významná událost ani letos neztratila na kvalitě, i když se na její
přípravě podílí stále méně lidí. Počasí se jaksepatří vydařilo a zprvu ostýchavé děti se rychle zapojily
do všech soutěží a bedlivě si střežily lístečky z bodovým ohodnocením z jednotlivých disciplín.
Připravené ceny si vybíraly podle svého vkusu a vhod jim přišlo i malé občerstvení s opečeným
špekáčkem. Nezaviněnou neúčast myslivců dokonale nahradil pan Radechovský, který pro děti
připravil střelnici plnou dobrot a drobných dárků.
PŘIPRAVOVANÉ SPOLEČENSKÉ AKCE:
PRÁZDNINOVÝ KONCERT
13. července se od 17 hodin uskuteční v kostele Narození sv. Jana Křtitele koncert studentského
chrámového sboru z Anglie, který bude doprovázen orchestrem. Svatojánská nadace a obecní úřad
Vás co nejsrdečněji zvou na tuto kulturní akci, která je pořádána v rámci mezinárodní kulturní
výměny.
ZPĚVAČKA HANA LOUNOVÁ VE SV. JANĚ
24. srpen byl vybrán jako nejvhodnější termín pro uspořádání slavnosti u příležitosti konce prázdnin.
Slavnost bude opět spojena s country hudbou a s táborákem. Tentokrát se snad počasí vydaří a paní
Hana Lounová si konečně ve Svatém Janě, který má tak ráda, zazpívá. O týden později, tedy 31.srpna,
proběhne podobná akce se skupinou Brzdaři na Záhrabské.

Letošní Svatojánská pouť
Je to tak trošku úmysl, že tentokrát dostáváte Svatojánek poněkud opožděně, neboť taková významná
událost v naší obci, jakou bezesporu svatojánská pouť je, si zaslouží bezodkladný komentář.
Jsme rádi, že se tradice svatojánských poutí podařilo obnovit, i když podle některých lidí to není to
pravé, není to co to bývalo. Asi mají pravdu, ale v dnešních podmínkách prostě nejsou jiné možnosti.
Snažíme se o co možná nejlepší náplň slavností - a to jak po stránce světské, tak i po stránce církevní.
Soboty jsou už tradičně vyhrazeny zábavě a vyvrcholením bývá country večer u táboráku. Úspěšnost
těchto večerů je ale vždy závislá na počasí. Neděle pak vždy patří církevním obřadům a na poutní mše
přicházejí poutníci z nejrůznějších míst naší vlasti, aby uctili památku sv. Ivana.
Dříve než budeme hodnotit vlastní průběh této slavnosti, dovolte, abychom se alespoň v krátkosti
zmínili o její přípravě. Ta nebyla ani v nejmenším jednoduchá a vyžadovala mnoho starostí, práce ale
také peníze. Zajistit hudební produkci na sobotní odpoledne a hlavně pro večer u táboráku, zajistit
doprovod poutní mše svaté a postarat se o pohodlí účinkujících. Stavba pódia, úpravy terénu, opravy
cest, osvětlení , příprava dřeva na táborák a zajištění stánků s občerstvením, lavičky a stolky. K tomu

ke všemu také pořadatele, vstupenky, plakáty a pozvánky. Protože na pouť přijedou stovky lidí, je
dobré uklidit veřejná prostranství, posekat trávníky, ale také vyzdobit kostel a kaple. To jsou jen ty
nejdůležitější věci, které je nutno zařídit, udělat a připravit. K nim se řadí ještě desítky dalších
drobností bez nichž si nemůžeme zdárný průběh pouti představit. Je to až neskutečně mnoho práce na
tak malou obec a vše se daří díky nesmírné obětavosti několika lidí. To, že jde o skutečnou obětavost
dokládá mimo jiné i to, že je od příprav neodradilo ani letošní mimořádně nepříznivé počasí.
Oslavy začaly v sobotu ve čtrnáct hodin na svatojánské návsi. Tady předvedla svoje umění malá
dechová hudba, oblíbená Berounská šestka. V tu dobu si už mohli lidé ve stáncích nakupovat
občerstvení, perníky, cukrovou vatu, ale také keramiku ze zdejší Janské huti. Příjemná atmosféra a
dobrá nálada posluchačů povětšinou střední a starší generace vydržela celé odpoledne. Vrásky na
čelech organizátorů přibyly v okamžiku, kdy se pokazilo počasí. Bylo jasné, že se večer žádný
táborák konat nemůže. Pražská hudební skupina odjela a bylo rozhodnuto zajistit náhradní program v
sále restaurace v Hostímě. To se také podařilo a ochotní muzikanti ze skupiny Brzdaři dokázali bavit
všechny přítomné až do druhé hodiny ranní.
Nedělní církevní oslavy probíhaly už přesně podle připraveného programu. Jejich vyvrcholením byla
slavná mše svatá, kterou sloužili P. Tomáš Halík spolu s berounským knězem P. Liborem Bulínem.
Zcela zaplněný kostel rozeznívaly melodie Mozartovy mše v podání Svatováclavského chrámového
sboru z Pasek nad Jizerou. Věřící si tak ze Svatého Jana pod Skalou mohli odnášet krásný duchovní
zážitek.
Program poutní slavnosti by mohl být zajisté bohatší, ovšem je nutné si uvědomit, že všechno
připravuje jen hrstka lidí a není prostě v jejich silách udělat více. Svatý Jan pod Skalou je příliš malá
obec a tak je možné, že pokud se v budoucnu nenajde více ochotných rukou, bude konání
svatojánských poutí ohroženo. Zamyslete se nad tímto problémem a pokud by vám vadilo, že
podobné akce v obci mají na kahánku, nabídněte pomocnou ruku. Že nevíte komu ? Je to prosté. Stačí
zajít na obecní úřad, ten je spoluorganizátorem všech akcí, které se v obci konají.
NA MĚSÍC ČERVENEC PŘIPRAVUJEME
6. července - zasedání správy Svatojánské nadace
Sedlec v 18 hodin
13. července - koncert anglického chrámového sboru
kostel v 17 hodin
19. července - zasedání obecního zastupitelstva
Sedlec v 18 hodin
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
SPRÁVA NADACE ZASEDALA
Správa Svatojánské nadace se zabývala především přípravou poutní slavnosti a zajištěním koncertu
Svatováclavského sboru z Pasek nad Jizerou. Na programu byla i zpráva o stavu prací na opravě kaple
sv. Kříže a v neposlední řadě i zpráva finanční. Příští zasedání správy se bude konat v sobotu 6.
července od 18 hodin v budově obecního úřadu v Sedlci.
OPRAVA KAPLE SV. KŘÍŽE PŘED DOKONČENÍM
Pouze technologický postup restaurátorských prací na fresce v kapli sv. Kříže zabránil plánovanému
termínu dokončení opravy této památky. Úplné ukončení veškerých prací se tak posunulo na konec
září a slavnostní znovuvysvěcení této kaple by se mělo uskutečnit u příležitosti poutní slavnosti v
příštím roce. V kapli jsou již opraveny i vnitřní omítky, které budou v konečné fázi ošetřeny
vápenným nátěrem. Počítá se také s vybudováním zábradlí u nebezpečného severního svahu a se
zabudováním několika laviček. Celkové náklady na rekonstrukci kaple už přesáhly jeden milion
korun.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Patří tentokrát všem těm, kteří pomáhali při zajišťování poutní slavnosti. I když část oslav nevyšla

podle našich představ, nevyznělo úsilí pomocníků naprázdno, protože značná část prací má trvalejší
charakter a může tak být zužitkována při budoucích společenských akcích.
DOPIS OSDNÍKŮM ZÁHRABSÉ
Vážení spoluobčané, chataři a chalupáři.
Od 1. ledna 1996 je osada Záhrabská na základě dohody mezi dotčenými obcemi a po projednání s
osadníky opět částí Svatého Jana pod Skalou. Tato skutečnost se pozvolna projevuje v životě a rozvoji
samotné osady. Obavy pesimistů, které pramenily z neznalosti situace, se nenaplnily a nové soužití
Záhrabské se Svatým Janem se ukazuje jako dobré. Na Záhrabské se za poměrně krátkou dobu
podařilo v rámci možností obce už mnohé vykonat a je reálný předpoklad, že práce na rozvoji osady
budou pokračovat. Náš obecní úřad bude tento rozvoj plně podporovat.
Po mnoha letech se na Záhrabské podařilo uspořádat také několik společenských akcí. Těší se
všeobecné oblibě a přispívají významnou měrou ke zlepšení vzájemného poznání a soužití osadníků.
Pro děti zajistil obecní úřad mikulášskou nadílku a mohou se zúčastňovat Dne dětí ve Sv. Janě. Ženy
a matky jsou zvány na oslavu Dne matek a mnoho občanů ze Záhrabské navštěvuje pravidelně
svatojánské koncerty.
Jak víte, je prováděna zásadní rekonstrukce požárního domu, v jehož přízemí vzniká byt pro nové
obyvatele osady. První patro budovy bude i nadále sloužit obecním účelům a i zde budou provedeny
stavební úpravy. Na obecním pozemku u tohoto domu bychom chtěli v budoucnu vybudovat hřiště pro
děti i dospělé. Obnovení veřejného osvětlení přispělo ke zlepšení bezpečnosti v osadě. Už podruhé
byla zorganizována akce sběru starého železa. To spolu s pravidelným přistavováním kontejneru do
jisté míry zamezuje vzniku černých skládek a přispívá k celkovému zlepšení životního prostředí na
Záhrabské. V příštím roce se v osadě objeví první dva kontejnery na sklo a na umělé hmoty. Jak jste si
jistě všimli, byly nově označeny jak ulice, tak i samotná osada Záhrabská. Byla provedena alespoň
částečná oprava cest a za vydatné pomoci osadníků byly odstraněny náletové porosty v okolí
přístupové komunikace, čímž došlo k jejímu rychlejšímu vysychání i po vydatných deštích. Obecní
úřad zajišťoval i v letošní mimořádně nepříznivé zimě sjízdnost cest a jejich posyp.
Snad největšími bolestmi Záhrabské jsou právě cesty, dále pak špatný stav rozvodné sítě nízkého
napětí a telefon. Problémy to jsou povětšinou letité, ale zdá se, že se už brzy dočkáme jejich řešení - a
to alespoň u některých. Starost nám všem však v posledních několika letech způsobuje vykrádání chat
a poškozování majetku.
Je celá řada zdánlivých maličkostí, kterými by bylo možno osadě přispět. Bylo by například vhodné
vybudovat v nebezpečných úsecích cest přístřešky na posypový materiál. Jako dobrá myšlenka se jeví
i možnost vybavit osadu lavičkami. Počítá se i s odvodněním některých úseků ulic. I prořezávání keřů
a stromů v okolí cest nebo sekání trávy je stále zapotřebí.
Naše malá obec se vskutku snaží o všeobecné zlepšování podmínek života svých obyvatel. Možnosti
jsou však omezené a ani zdaleka se nedají přirovnat k možnostem větších sídel. Na vesnici se do
určité míry musíme spoléhat na pomoc ze strany občanů a to především na jejich účast na veřejně
prospěšných pracích. Každá pomocná ruka je vítána a to nejen na společných brigádách, které
obecní úřad organizuje, ale i při úpravách a údržbě veřejných prostranství, cest a okolí chat a domů.
Mezi nedořešený problém, který v osadě existuje, patří bezesporu nedodržování klidu o nedělích a
svátcích. Většina z Vás si jezdí na chatu či chalupu odpočinout a jistě není nikomu milé, když jeho
odpočinek ruší hluk cirkulárky, travní sekačky či motorové pily. Dodržování nedělního klidu je ve
světě zcela běžné a jsem přesvědčen, že i u nás se v tomto směru dokážeme i bez vydání obecně
závazné vyhlášky, tomuto světovému normálu přiblížit.
Jsem upřímně rád, že většina z Vás podpořila snahu našeho obecního úřadu o zlepšení celkového
stavu osady včetně zlepšení zdejšího životního prostředí. Dovolte, abych Vám alespoň touto cestou
poděkoval nejen za Váš finanční příspěvek, ale i za případnou pomoc při zajišťování dalšího rozvoje
Záhrabské.
Jiří Ševčík
starosta obce
Ve Svatém Janě pod Skalou 15.června 1996

