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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo obce se na svém řádném zasedání zabývalo především přípravou a zabezpečením
voleb. Dále byl projednán postup přípravných prací na plynofikaci obce a akcích souvisejících s
Programem obnovy vesnice. Členové zastupitelstva byli seznámeni s postupem rekonstrukce
požárního domu na Záhrabské a se současnou situací odprodeje domu č. 18. Na programu zasedání
byla i příprava poutní slavnosti. Pokračováním veřejného zasedání zastupitelstva byla oslava Dne
matek.
VOLBY 1996
Volby do Poslanecké sněmovny jsou ze strany obecního úřadu dobře připraveny a věříme, že v
pořádku proběhnou. Volební místnost je jako vždy v budově obecního úřadu v Sedlci, ale členové
volební komise jsou připraveni přijít s přenosnou urnou i ke starším občanům. O výsledcích voleb v
naší obci vás budeme informovat.
POPLATKY ZA KABELOVOU TELEVIZI
Do konce května měly být zaplaceny poplatky za odvoz odpadů, za psy a za kabelovou TV. Žádáme
všechny občany, kteří si tuto povinnost ještě nesplnili, aby tak učinili v co možná nejbližší době.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
OSLAVA DNE MATEK
Každoročně pořádá obecní úřad oslavu Dne matek a již tradičně je tato slavnost spojována s jarním
zasedáním obecního zastupitelstva. Protože tato setkání bývají hojně navštěvována, jsou jedinečnou
příležitostí k hodnocení práce obecního úřadu a občané se zde mohou seznámit s plány a úkoly, které
jsou třeba v nejbližší době v obci zabezpečit. Velký prostor je dáván také diskusi, která je v mnoha
případech potřebná jak pro zlepšení práce zastupitelstva, tak i pro přiblížení některých složitějších
problémů občanům. Nejinak tomu bylo i letos. Po ukončení veřejného zasedání zahájil starosta
slavnost svátku matek. Poděkoval všem ženám za všechnu lásku, kterou každodenně věnují svým
rodinám i svému okolí. Naše maminky a babičky poté dostaly kromě květin a malého pohoštění také
drobné dárky od dětí z mateřské školky Karla Čapka v Berouně. Tyto dětské práce udělaly snad
největší radost. Lze si jen přát, aby takovýchto krásných akcí v naší obci neubývalo.
VYDAŘÍ SE LETOŠNÍ DEN DĚTÍ ?
Také den dětí, který připravujeme na sobotu 8. června, má ve Svatém Janě dlouholetou tradici.
Každoročně se na jeho přípravě podílí spolu s obecním úřadem Myslivecké sdružení Sv. Jan. Pokud
dojde k dohodě s ředitelstvím Vyšší pedagogické školy, budeme i tentokrát pořádat tuto akci v
parku. Pro tuto oslavu je vše zajištěno a věříme, že nezklame ani počasí.
PROČ TAK MALÝ ZÁJEM ZE STRANY SVATOJÁNSKÝCH ?
Obecní úřad vynakládá každoročně nemalé prostředky na obohacení kulturního života v obci.
Nejvýznamnějšími kulturními akcemi jsou bezesporu svatojánské koncerty, které už mají svoji
tradici a jsou navštěvovány lidmi ze širokého okolí. Celá řada z nich je dokonce jejich stálými
návštěvníky. Pořadatelé těchto koncertů - Svatojánská nadace a Obecní úřad Svatý Jan pod Skalou se
snaží, aby jejich umělecká úroveň byla co možná nejvyšší. Do naší obce jsou proto zvány nejen naše,
ale i zahraniční soubory. Pokud víme, není z historie známo, že by ve svatojánském kostele někdy
účinkovaly např. soubory z USA, Japonska či ze zemí západní Evropy. Jsme tedy svědky něčeho

naprosto výjimečného a v rámci našeho kraje i ojedinělého. Ke kvalitě koncertů jistě přispívá
vynikající akustika našeho kostela. Ta je hudebními odborníky velmi ceněna. Spojí-li se pak kvalita
přednesu s dokonalou akustikou, posluchači si z každého koncertu odnášejí jedinečné hudební
zážitky. Je až nepochopitelné, že nejmenší zájem o tyto koncerty je právě u místních obyvatel a pro
naši obec to není v žádném případě dobrá vizitka. Stále větší zájem o koncerty je ale u chalupářů a
chatařů, a to nejen ze Sv. Jana, ale i ze Záhrabské a z Hostíma. Právě ti moc dobře vědí, co obnáší
návštěva podobné kulturní akce v Praze, a dokáží proto nejlépe ocenit nejen práci organizátorů, ale i
ono dobrovolné vstupné, které je na koncertech vybíráno. Jsme přesvědčeni, že postupem času se i
svatojánští budou našich kulturních akcí zúčastňovat a tím přispějí k prohloubení všeobecného
povědomí, že Svatý Jan pod Skalou je obcí vskutku kulturní.
ROZVOJ OBCE
PODAŘÍ SE OPRAVA CESTY ?
Firma EuroTel, která vybudovala na Záhrabské vysílač pro mobilní telefony, požádala obecní úřad o
souhlas s pokládkou silového kabelu k tomuto zařízení. Protože kabel bude položen pod obecní
komunikací, zavázala se tato firma mj. i k tomu, že po pokládce kabelu provede novou povrchovou
úpravu této komunikace. Současně bude provedeno i její odvodnění. Důležité je pro nás také to, že s
kabelem pro napájení vysílače bude položen také silový kabel, který je možno v budoucnu použít pro
potřeby samotné osady. Je jen škoda, že není v současné době možné, aby fa Telecom provedla
pokládku telefonního kabelu. Tato se má realizovat v podzimních měsících.
DALŠÍ NOVINKA V OBCI
V souvislosti s nainstalováním veřejné telefonní stanice ve Svatém Janě bude upraveno i její okolí. V
polovině června zde má být položena zámková dlažba a prostranství bude nově osvětleno. Jedná se o
jednu z prvních úprav spodní části Sv. Jana a věřme, že se v dalších bude brzy pokračovat.
TAKÉ SEDLEC SE DOČKAL VEŘEJNÉ TELEFONNÍ STANICE
Současně s vybudováním nové veřejné telefonní stanice ve Svatém Janě má být zprovozněna stejná
stanice i na návsi v Sedlci. Zdá se, že fa TELECOM splní svůj slib a budeme se těšit, že bude
následovat pokládka všech telefonních kabelů do země, aby tak z obce zmizely nehezké sloupy s
vrchními kabelovými rozvody. Svatý Jan pod Skalou by si tuto maličkost určitě zasloužil.
ULICE NA ZÁHRABSKÉ JSOU NOVĚ OZNAČENY
Nové tabulky s názvy ulic byly zásluhou p. Bejlka a p. Prušáka nainstalovány v celé Záhrabské.
Nově označena je na přístupové cestě z Vráže také samotná osada. Všechny tabulky pro obec zdarma
zhotovil pan Radechovský. Všem jmenovaným patří naše poděkování.
FRESKA UŽ SPOLKLA DVĚ PLATA VAJEC
Mezi zajímavosti, se kterými vás prostřednictvím Svatojánku seznamujeme patří bezesporu i
skutečnost, že restaurátoři, kteří provádějí restaurátorské práce na fresce v kapli sv. Kříže,
spotřebovali na fixážní práce téměř šedesát slepičích vajec. Na opravy omítek pod malbou bude pak
použito vyzrálé vápno, namočené ve vodě již několik desítek let. Jak vidno, léty ověřené
restaurátorské technologie mají stále své místo i v dnešní době.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ZÁHRABSKÁ SE BUDE PRAVIDELNĚ ZBAVOVAT ODPADU
Kontejner na domovní odpad byl již podruhé přistaven na Záhrabskou a i tentokrát se brzy zaplnil.
Na Záhrabské není jiná forma likvidace odpadů možná a obecní úřad sem bude vždy na začátku a
konci rekreační sezóny kontejner dovážet. Na jaře bude kontejner přistaven do horní části osady, na
podzim pak na rozcestí u transformátoru. Jak chataři, tak i místní obyvatelé zaplatí za tuto službu
jednorázový roční poplatek ve výši sto korun.

BYLA DOKONČENA LIKVIDACE SKLÁDKY
Členové obecního zastupitelstva, ing. Václav Šalda, Petr Potočka a Karel Broumský spolu s Filipem
Ševčíkem z Hostíma, se zasloužili o konečnou likvidaci divoké skládky na okraji Sedlce. Místo dříve
vyhrazené pouze ke shromažďování železného šrotu bylo postupně zaváženo dalším nepotřebným
odpadem a stalo se ostudou obce.
OBECNÍ POPELNICE
Na veřejných prostranstvích v naší obci stále chybí koše na odpadky a problém je zatím řešen
obecními popelnicemi. Zdá se však, že tyto odpadní nádoby nenechávají spát některé naše
spoluobčany, kteří do nich ukládají i odpadky ze svých domácností a to i přesto, že obec odvozy
odpadů občanům dotuje.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Paní Věře Šaldové děkuje tentokrát Svatojánek a to za dokonalý úklid celé budovy našeho obecního
úřadu, kde se prováděla výměna všech oken. Zásluhou paní Šaldové jsme tak mohli Den matek
oslavit ve vskutku důstojném prostředí.
NA MĚSÍC ČERVEN PŘIPRAVUJEME
7. června ....zasedání zastupitelstva obce
Sedlec v 18 hodin
8. června ....oslava Dne dětí
Svatý Jan, začátek v 9 hodin
15. června ....zasedání správy Svatojánské nadace
škola v 19 hodin
21. června ....zasedání zastupitelstva obce
Sedlec v 18 hodin
22. června ....brigáda na přípravu pouti
Sv. Jan - sraz u kostela v 8 hodin
29. června ....vyjde Svatojánská stránka v Berounském deníku
29. června ....zábavný večer u táboráku - viz. program
Sv. Jan - park od 18 hodin
30. června ....poutní slavnost - viz. program
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
HOSTÉ Z USA KONCERTOVALI
Dokonalý kulturní zážitek měli všichni návštěvníci květnového koncertu, na němž předvedl své
umění pěvecký soubor FRESNO PACIFIC COLLEGE z daleké Californie. Koncert v našem kostele
byl zároveň posledním vystoupením tohoto souboru v rámci jeho evropského turné a byl také jediný
v České republice. Před koncertem u nás předvedl soubor své umění v Římě a Benátkách v Itálii, ve
Slovinské Ljubljani, v Budapešti a ve Vídni. Přestože největším zážitkem pro členy souboru zůstane
jistě vystoupení ve svatopetrské bazilice, byli Svatým Janem pod Skalou doslova okouzleni. Nejvíce
oceňovali naše přijetí a publikum, kterým byl i přes nevlídné počasí kostel zcela zaplněn. O tom, že
se koncert líbil, svědčí i skutečnost, že posluchači přiměli svým potleskem pana sbormistra k
přídavku. Pro hosty ze Spojených států připravila Svatojánská nadace pohoštění a celé dvě hodiny
jsme měli možnost pohovořit se členy souboru ve svatojánské škole. Přátelská atmosféra tohoto
setkání byla obohacena zpěvem amerických a českých písní. Pro spokojenost našich hostů udělala
správa Svatojánské nadace opravdu maximum a slova chvály a obdivu z úst Američanů byla pro nás
tou nejlepší odměnou.
HODNOTNÝ DAR
K nové podlaze u studánky, která byla položena v loňském roce, přibyla nová dlažba v prostoru před

studánkou. Tuto tak důležitou opravu provedla zcela zdarma stavební firma pana Hrudky, nového
člena Svatojánské nadace. Je to významný příspěvek k dalšímu zvelebení okolí kostela a panu
Hrudkovi za něj patří náš upřímný dík.

