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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
V souladu s volebním zákonem proběhly i v naší obci volby do
obecního zastupitelstva. Byli zvoleni všichni kandidáti a díky dobré práci naší volební komise, byla
naše obec hodnocena jako jedna z nejlepších obcí okresu. Voleb se v naší obci zúčastnilo celkem 80
procent oprávněných voličů.
Nově zvolené Obecní zastupitelstvo:
Ing. Václav ŠALDA, Jaroslav ŠEDIVÝ, Vladimíra HOREŠOVSKÁ,
Karel BROUMSKÝ, Jiří ŠEVČÍK, Jaroslava LÍZNEROVÁ a Petr POTOČKA.
USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA, které se konalo ve čtvrtek 24.
listopadu 1994, rozhodlo tajným hlasováním o nových představitelích obce.
STAROSTOU OBCE BYL ZVOLEN: Jiří Š E V Č Í K
MÍSTOSTAROSTOU BYL ZVOLEN: Ing. Václav Š A L D A
Jednotlivé úseky činnosti byly rozděleny takto:
Bezpečnost, doprava: Karel BROUMSKÝ Čistota obce, odpady, skládky,
výstavba a rozvoj obce: Jaroslav ŠEDIVÝ, Petr POTOČKA
Kulturní činnost, revizní komise:Vladimíra HOREŠOVSKÁ,Jaroslava LÍZNEROVÁ
NA USTAVUJÍCÍM ZASEDÁNÍ byl projednán a schválen nový jednací řád obecního zastupitelstva.
Dalším bodem jednání bylo projednání návrhu nového volebního programu, jehož páteří bude
důsledné plnění Programu obnovy vesnice. Vodítkem pro realizaci tohoto programu bude právě
zpracovávaný "Plán sídelního útvaru" pro naši obec. Tento projekt však předpokládá, tak jako všude
ve světě, co možná největší zapojení občanů. Souhlasné stanovisko zaznělo i k předběžné zprávě o
předpokládaných příjmech a výdajích obecního úřadu pro rok 1995.
ÚDRŽBU HŘBITOVA bude i nadále vykonávat p. RADECHOVSKÝ
SPRÁVU HŘBITOVA - pí. RADECHOVSKÁ
ÚDRŽBU VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ zajišťuje p. LÍZNER Milan
ÚDRŽBU VEŘ. OSVĚTLENÍ, ODVOZ ODPADŮ - OBECNÍ ÚŘAD smluvně
POŽÁRNÍ OCHRANU - p. ŠEDIVÝ, p. RADECHOVSKÝ
CIVILNÍ OBRANA - pí. PROCHÁZKOVÁ
OBECNÍ KRONIKA - pí. PROCHÁZKOVÁ a pí. ŠANTOROVÁ
OBECNÍ KNIHOVNA - pí. LÍZNEROVÁ Jaroslava
TRESTNÁ ČINNOST se nevyhýbá ani naší obci. V poslední době bylo na katastru obce vykradeno
několik chat. Některé objekty navštívili zloději opakovaně. Obecní úřad na tuto skutečnost
upozorňuje zvláště chataře a chalupáře a žádá všechny občany, aby věnovali zvýšenou pozornost
zabezpečení svého majetku.
NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ v "Cihelně" bylo instalováno a zprovozněno. Je to významný
příspěvek pro majitele nemovitostí v této části obce především z hlediska bezpečnosti a ochrany
majetku občanů.
ROZVOD KABELOVÉ TELEVIZE v naší obci pokračoval celý listopad a zbývá dokončit propojení
svatojánské části s přijímací stanicí. Do zkušebního provozu byl uveden dokončený kabelový rozvod

v Sedlci. Zdejší obyvatelé mají možnost přijímat celkem osm televizních a celou řadu stereofonních
rozhlasových stanic. Součastí projektu je také jeden místní kanál, na kterém bude provozováno místní
svatojánské vysílání. První vysílání na tomto kanálu, zahájíme v pátek 23. prosince v 18 hodin. Na
obrazovkách vašich televizorů uvidíte krátký film "Mezi skalami a řekou". Tento film přibližuje
zajímavá místa našeho okresu a nevynechává ani Svatý Jan pod Skalou. O celý náš projekt projevila
zájem celá řada místních chalupářů, kteří povětšinou mají své zkušenosti s kabelovou televizí ve
městech. Je jen škoda, že myšlenka o možném připojení Hostíma na tuto síť, nenašla dosud pochopení
u berounské radnice.
ODVOZ DOMOVNÍHO ODPADU bude od 1.1.1995 organizován zcela jiným způsobem. K této
problematice vydá obecní úřad oběžník, který obdrží všichni majitelé nemovitostí.
VÁNOČNÍ STROM, symbol blížících se vánoc, je jako každoročně umístěn před kostelem. Po celou
předvánoční a vánoční dobu bude svým světlem připomínat Kristovo narození.

Na měsíc prosinec jsou plánovány tyto akce:
9.12. 1994 v 18 hod. Sedlec - Zasedání Obecního zastupitelstva
10.12. v 17 hod. " - Zasedání Správy nadace
17.12. v 18 hod. kostel - Vánoční koncert ( Rybova vánoční mše,
české koledy).
23.12. v 18 hod. - Zahájení místního vysílání na kabelové
televizi.
30.12. v 18 hod. - Zasedání Obecního zastupitelstva
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
ZASEDÁNÍ SPRÁVY NADACE, které se konalo 12.listopadu v Sedlci, mělo na programu celou
řadu témat. Hodnotila se především příprava plánovaného setkání s podnikateli a příprava pražské
výstavy nadací, na kterou je naše nadace přihlášena. Na toto zasedání přijali pozvání zástupci firmy
SAMAT-ALUMINIO Mořina, kteří projevili zájem o spolupráci se Svatojánskou nadací. Tato firma
se výrazně podílela na vydání brožury o památkách obce Svatý Jan pod Skalou.
OFICIÁLNÍM SPONZOREM Svatojánské nadace se stala firma SAMAT ALUMINIO Mořina. Je to
významný příspěvek pro budoucí činnost nadace a bude jistě dobrým příkladem pro další firmy a
podnikatele.
VĚŽ KOSTELA - ZVONICE, je registrována jako samostatná památka a její vnější oprava je
dokončena. Touto finančně a technicky velmi náročnou rekonstrukcí byly ukončeny vnější opravy
celého kostela. Součástí opravy bylo i ošetření nové omítky ochranným nátěrem, nové ciferníky
věžních hodin a nový pozlacený dva metry vysoký kříž. Na kopuli věže se spotřebovalo téměř 10
kubických metrů dřeva a 230 čtverečních metrů měděného plechu. Samozřejmostí při podobných
opravách je i montáž hromosvodu. Aby byl výčet prací úplný, nesmíme zapomenout na nové žaluzie
v oknech zvonice. Je potěšitelné, že nemalé úsilí Správy nadace o získání další finanční podpory od
Ministerstva kultury nevyznělo naprázdno. V úvahu byla vzata i skutečnost, že svatojánský kostel je
zařazen mezi "architektonické dědictví" našeho státu. Dnes můžeme konstatovat, že věž byla
zhodnocena bezmála 500 000.- korunami,k nimž je možno připojit dalších 278 000.- korun za nové
zvony. Na náklady obce bude opravená věž kostela osvětlena.
VEŘEJNÉ VÝROČNÍ ZASEDÁNÍ Správy svatojánské nadace se uskuteční v lednu 1995. Občané
budou na tomto setkání informováni o činnosti nadace a o záměrech do budoucna. Tohoto výročního
zasedání se zúčastní i nově zvolení členové obecního zastupitelstva a bude projednána otázka
konkrétní účasti nadace na Programu obnovy vesnice. Pozvání přijali i zástupci Okresního úřadu.
SETKÁNÍ S PODNIKATELI, které se uskutečnilo 25. listopadu v hotelu Litava, bylo pro naši nadaci

významnou událostí. Pozvání přijalo na třicet podnikatelů a zástupců firem, představitelé státní správy
a několik starostů obcí našeho okresu. Činnost a výsledky působení Svatojánské nadace ocenil ve
svém vystoupení přednosta Okresního úřadu p. František Malý. Byla zde navázána celá řada
kontaktů, které by mohly významným způsobem naší nadaci přispět.
VÁNOČNÍ KONCERT, který se uskuteční 17. prosince v 18 hodin ve svatojánském kostele, bude
mít na programu Rybovu vánoční mši a české vánoční koledy.
LIDI LIDEM, to byl název výstavy neziskových a veřejně prospěšných organizací. Jak jsme vás již
informovali, této výstavy se aktivně zúčastnila i Svatojánská nadace. Po celé tři dny se u našeho
stánku mohli návštěvníci seznámit s činností a programem naší nadace. Kromě mnoha osobností si
naši expozici přišel prohlédnout i ministr kultury Pavel TIGRID. Není bez zajímavosti, že
Svatojánská nadace byla jedinou samostatně vystavující organizací z našeho okresu. Na výstavě byly
navázány kontakty s podobnými aktivitami z celé republiky a vzájemná výměna zkušeností je
významným výsledkem celé této akce. Vřelý dík za výtvarné řešení naší expozice patří panu
Vladimíru BARTOŠOVI z Jánské.
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO A SPRÁVA SVATOJÁNSKÉ NADACE
přejí všem občanům a příznivcům naší obce, šťastné a radostné prožití vánočních svátků, pokoj a
radost do Nového roku 1995.
Vážení spoluobčané, vážení přátelé.
Vánoční doba, konec starého a nástup nového roku, přiměje asi mnohé k zamyšlení. Vánoce bývají
spojeny s pocitem radosti a se vzpomínkami na naše nejbližší.Jinak je prožívají děti a jinak my,
dospělí. Všichni však jsme naplněni pocitem naděje a štěstí. K vánocům neoddělitelně patří pro
většinu z nás domov. Domov je to jediné místo, které mnohým umožňuje prožívat skutečnou radost a
spokojenost. Je místem pro většinu lidí nenahraditelným a bez něj si vánoční dny neumí představit.
Tuto skutečnost si nejlépe uvědomíme, když z nejrůznějších důvodů nemůžeme vánoce prožívat právě
doma. Domov však dokážeme vnímat z různých pohledů. Někdo mluví o své vlasti jako o domově, jiný
o svém milém kraji a mnoho lidí považuje za domov právě obec, ve které prožili dětství, nebo místo,
ve kterém založili svoji rodinu a ve kterém žijí.
Často, když se vracíme do svého původního domova,býváme zklamáni. Naše zamilovaná místa
nacházíme neupravená, zanedbaná a nehostinná. Zklamání často umocní i setkání se "starými
známými", kteří nám utkvěli v paměti a pomáhali dotvářet onu naši představu o domově. Naše
zklamání nutí k otázkám. Jaké že je vlastně ono místo, kde žiji já? Jak vlastně působí na příchozí náš
dnešní společný domov - naše obec? Vždyť pro mnohé bývala kdysi také jejich domovem.
Procitáme ze stereotypu, na který jsme si navykli. Zjišťujeme, že tamto či ono není skutečně v pořádku
a támhleto přeci bývalo úplně jiné a hezčí. A proč vlastně není ani zdaleka vše tak upravené jako to
bývalo dřív? Je to přece náš současný domov!
Každý z nás má jistě o domově svoji představu, ale zřejmě všichni si přejeme, aby se pod tímto
pojmem skrývalo vše, co tuto naši představu dokonale uspokojí. Dotváření a naplnění těchto představ
je dlouhodobý proces, který prochází svým vývojem, ale v každém případě je podmíněn naší účastí na
jeho realizaci.
Nezbývá než si přát, aby vánoční doba byla vždy naplněna touhou po domově, aby přinášela každému
z nás dobrý pocit z našeho snažení při jeho dotváření. Každý nový rok dává pak příležitost k
pokračování v těchto našich snahách. Přeji nám všem, abychom letošní vánoční čas prožili v domově
naplněném štěstím a radostí. Tyto hodnoty ať vás provází i v novém roce 1995.
Jiří Ševčík
starosta obce

