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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
PODZIMNÍ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ se bude konat v pátek 21.října od 18 hod v Sedlci.Tomuto
zasedání přikládáme velký význam, neboť se
jedná o poslední v tomto volebním období. Budou také představeni kandidáti pro listopadové volby.
Na toto zasedání jste všichni srdečně zváni.
KABELOVÁ TELEVIZE, o které se již delší dobu hovoří a jejíž projekt je dokončen, bude hlavním
tématem jednání Obecního zastupitelstva 7. října 1994. Bude se jednat především o způsobu
finančního zabezpečení tohoto projektu. Zůstává otevřena otázka finanční pomoci od Rady pro
rozhlasové a televizní vysílání.
AUTOBUSOVÁ ČEKÁRNA, bude zásluhou p. Šantory dokončena v podzimních měsících. Aby
nová čekárna mohla sloužit svému účelu, bude nutné udělat přípravné práce k její instalaci. Na tuto
akci bude svolána brigáda.
ODVODNĚNÍ CESTY ZA KOSTELEM, byla již dlouho připravovaná akce. K odvedení
přívalových vod, které čas od času zaplavovaly studánku, bylo nutno vybudovat rozměrnou vodoteč
pod touto cestou. Je to také první krok, který umožní úpravu povrchu této cesty.
ZÁSADNÍ REKONSTRUKCI prodělá v tomto měsíci také samotná studánka - Pramen sv. Ivana.
Bude odstraněno dřevěné plato, ze kterého se nabírala voda a před vchodem do studánky bude
zabudována fontánka pro hygienický odběr vody. Studánka bude oddělena novým kovaným
zábradlím. Nemalým nákladem bude též obnoveno automatické osvětlení prostoru studánky, které
bylo vandalským způsobem poškozeno.
O ODSTRANĚNÍ KLÁŠTERNÍ ZDI, která byla postavena v padesátých letech, jsme dopisem
požádali ministra vnitra Jana Rumla. Tato zeď zabírá i část obecního pozemku a zcela narušila
původní vzhled klášterního komplexu.
KOŠE NA ODPADKY, které doposud chybí u nově zabudovaných laviček v Sedlci i ve Sv. Janě,
přispějí ke zlepšení čistoty naší obce.
K lavičkám budou vysázeny i okrasné keře.
PRODEJ OBECNÍHO POZEMKU, odsouhlasilo Obecní zastupitelstvo. Pozemek 16/2 o výměře 700
m2, bude prodán za dohodnutou cenu.
ZÁKAZ STÁNÍ, který platí v ulici v Sedlci je soustavně porušován. Parkující vozidla zabraňují
vjezdu a znemožňují otáčení nákladních automobilů. Upozorňujeme neukázněné řidiče na možnost
postihu za nerespektování dopravního značení na této komunikaci.
KONTEJNERY NA DOMOVNÍ ODPAD, jsou stále častěji plněny odpady ze zahrad. Tyto odpady
lze kompostovat nebo spálit. Obecnímu řadu se zcela zbytečně zvyšují již tak velké náklady na jejich
odvoz. Žádáme opětovně občany, aby do kontejnerů ukládali jen nezbytně
nutný domovní odpad.
OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI, kterou provádí firma Obnova památek, bude v letošním roce
provedena jen zčásti a dokončena bude na jaře příštího roku. Oprava si vyžádá náklad cca čtvrt
milionu korun.

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU v naší obci proběhne v sobotu 8.října 1994. Žádáme občany, aby na
tento den připravili kovový odpad před své domy.
DODRŽOVÁNÍ KLIDU V OBCI o nedělích a svátcích převážná většina občanů respektuje.
Opětovně žádáme hlavně chalupáře na naprostou nevhodnost používat travní sekačky, motorové
pily, cirkulárky a jiné zdroje hluku právě ve dnech pracovního klidu. Věříme, že pochopíte naši
snahu o dodržování klidu a dopřejete jak spoluobčanům tak i návštěvníkům obce prožívat skutečnou
sváteční pohodu.
BUDOVU BÝVALÉHO KLÁŠTERA a tím i naši obec opouští po více jak čtyřiceti letech
ministerstvo vnitra. Budova byla zákonem navrácena Kongregaci školských bratří a od 1.září
příštího roku zde má být zřízena soukromá vyšší pedagogická škola.
OPRAVY VEŘEJNÝCH STUDNÍ patří mezi úkoly, které trvale Obecní úřad zajišťuje. Po delší
době bude zprovozněna také studna u školní budovy. Upozorňujeme však občany, že voda z této
studny není pitná ani po převaření.
PROGRAM OBNOVY VESNICE ( POV )
II.
Od legislativního základu, který jsme si objasnili minule, k naší představě o POV:
- především vodovod, kanalizace a topné medium. Uvažujeme začít s výstavbou vodovodu, který je
finančně nejméně náročný. K tomuto hodláme využít vydatných místních pramenů. Dále musí
navazovat kanalizace. Záleží na tom, kde a kolik "čističek" bude vyprojektováno, avšak na velký
přítok vody do domácností musí být odpovídající odpad. Zatím jako nejvhodnější topné medium se
nám jeví plyn. Jeho rozvod však je nejnákladnější. Jenom položení potrubí od "drůbežárny" do Sv.
Jana je odhadováno na tři miliony. - sjednocení pozemků a vyčlenění stavebních parcel. S touto
etapou měli ve SRN velké problémy. Alespoň tam, kde jsme byli na exkurzi. U nás předpokládáme,
že to bude jednodušší, protože sjednocování pozemků bude minimální. Chceme, aby co nejvíce
pozemků bylo zaneseno jako stavební pozemky. Tímto krokem umožníme výstavbu nových
rodinných domků a tím i nárůst obyvatelstva obce.
- zvýraznění historického významu obce. To znamená, že v projektu bude stanoveno pro každou
ulici, cestu i stavení jaký má mít vzhled ( fasáda, plot, povrch. úpravy a pod.), aby doplňovaly a
harmonovaly s pojetím celé obce.
- doporučení vhodných podnikatelských aktivit. To znamená, že projekt určí jak umístění, tak i
rámcově obraz, na který by se podnikatelská činnost měla zaměřit. V naší obci předpokládáme
rozvoj služeb a rozvoj turistického ruchu. Rozhodně to nebude činnost, která by zhoršovala ekologii.
- využití turistického ruchu. Projektem bude určeno, kde a jakou službou se bude turist. ruch rozvíjet
tak, aby nepřerostl do neúměrných rozměrů a obci a jejím obyvatelům neškodil.
- další aspekty, které budeme při projektu sledovat:
ekologie a ráz CHKO, doprava a spoje, místní komunikace, skládky
a likvidace odpadů,čistota vod, sportovní a turistická zařízení.
(ša)
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
Rozsah činnosti a množství úkolů, které nadace v letošním roce zajišťovala a zajišťuje, přináší
ssebou i nemalé potíže. Snad nejcitelněji se tyto potíže projevují v oblasti finančního krytí
prováděných prací. Snad proto se Správa nadace v současné době snaží více než kdy jindy zajistit
finanční prostředky. Několik žádostí o pomoc odešlo na ministerstvo kultury, další žádosti pak
podnikům a podnikatelům. V neposlední řadě byl pak požádán i Okresní úřad Beroun, který státní
prostředky na obnovu památek rozděluje.

PRŮBĚŽNOU FINANČNÍ ZPRÁVOU, informujeme občany pravidelně o hospodaření nadace. Tato
zpráva je pravidelně aktualizována a najdete ji ve vývěsní skříňce Svatojánské nadace. Tato veřejná
kontrola hospodaření dává každému dárci jistotu, že jeho příspěvek byl účelně využit.
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE v novém i starém kostele, byla odsouhlasena Správou
nadace. Stávající elektroinstalace je v havarijním stavu a nevyhovuje dnešním požadavkům. V
současné době je na tuto akci zpracováván projekt.
SVATOJÁNSKÉ ZVONY se poprvé společně rozezní 28.10.v den státního svátku ve 12 hodin.
Tóny všech čtyř zvonů, dokonale sladěny, zazní společným hlasem téměř po 80 letech. Na místo
dvou zvonů sejmutých v první světové válce byly vyzdviženy zvony nové. Pro naši obec zvony
odlila Dytrychova dílna z Brodku u Přerova.
ZASEDÁNÍ SPRÁVY NADACE konané dne 10.září soustředilo svoji pozornost na přípravu
jubilejního 10.koncertu, dále pak byl hodnocen postup prací na rekonstrukci věže kostela a postup
prací na kapli. Pro urychlení dokončovacích prací na kapli, byla na sobotu 17.září svolána brigáda.
Bylo také dohodnuto zajišťování průvodcovské činnosti v kostele. Kostel bude přístupný v sezónních
měsících o sobotách a nedělích, v ostatní dny potom dle potřeby.
OPRAVA VĚŽE KOSTELA se ukázala jako další tvrdý oříšek pro nadaci. V průběhu prací se
objevovaly nové a nové potíže, které celou akci až neúměrně finančně zatěžovaly. Cena se oproti
původnímu předpokladu zvýšila o 180 000.-Kč. Tyto náklady však nezahrnují cenu dřeva, které
podle smlouvy zajišťuje sama nadace. Několik kubíků trámů a dalších cca pět kubíků prken bylo
nutno vyměnit a doplnit. Také nové žaluzie do oken věže zajišťuje nadace ze svých prostředků.
PAMĚTNÍ SCHRÁNKA, která bude uložena do "makovice" věže, bude obsahovat celou řadu
zajímavostí. Vedle zakládající listiny Svatojánské nadace zde budou po jednom výtisku uloženy
Berounský deník a Echo. Nebude chybět ani Svatojánek a kopie kolaudačních listin nových zvonů.
NA CELOSTÁTNÍ VÝSTAVU nadací a neziskových organizací, která se koná 1.- 3.prosince ve
Veletržním paláci v Praze, se přihlásila i naše nadace. Budeme zde prezentovat výsledky naší práce,
plány do budoucna, spolupráci s obcí a v neposlední řadě i publikace, pohlednice, plakáty a
svatojánskou nadací vydaný CD disk. Věříme, že tato akce přinese užitek jak nadaci, tak obci samé.
KOMISE MINISTERSTVA KULTURY vedená náměstkem ministra ing. SVOBODOU, navštívila
13.září naši obec, aby se na místě přesvědčila o stavu místních památek. Komisí bylo doporučeno,
požádat Havarijní fond ministerstva o finanční pomoc na dokončení opravy věže kostela.
KONCERT SKUPINY SPIRITUÁL KVINTET, na který jsme se jistě všichni těšili, přilákal zatím
rekordní počet návštěvníků. Výtěžek z tohoto koncertu, téměř 20 000.- korun, bude použit na opravy
památek obce. O tomto koncertu se ještě zmíníme v příštím vydání Svatojánku.
DALŠÍ JIŽ 11. KONCERT
pořádaný nadací a Obecním úřadem, je připravován na neděli 16.října v 15 hod. Tentokrát přivítáme
Pražské madrigalisty. I tento soubor dává záruku kvality a hudba starých mistrů si zajisté najde své
příznivce.
PODĚKOVÁNÍ
dnes patří všem těm občanům, ať již místním nebo chalupářům, kteří vzali na vědomí výzvu naší
nadace a přišli a pomohli při úklidu staveniště u kaple. Tentokrát se z časových důvodů mohli
zúčastnit pouze tři členové nadace a o to byla pomoc brigádníků cennější. Krátký příspěvek z tohoto
vydařeného dne připravil jeden z účastníků brigády.

Na sobotu 17.září, byla svolána brigáda na úpravu okolí kaple " pod křížkem ". Sešlo se nás dvanáct.
Vedle těch starších, co už se do kopce zadýchávají, tam byli i ti mladší. Těm kopeček ke kapli ještě
nic neříká.
Přijel i Filip s traktorem. Napřed jsme naložili zbytky starých okapů a plechů ze střechy, na druhou
forku pak zbytky latí a dřeva. Druhá parta se zatím věnovala terénním úpravám. Zaházeli jsme výkop
po hromosvodu, odvezli zbytky omítek, vyčistili spáry na podezdívce a vyklučili nálet akátu. Činili
se tam Petr, Michal, Martin, Olda a Jarda.
Poté jsme se začali věnovat rekonstrukci přístupového schodiště. Pod odborným vedením Václava,
tam pracovali Jarda s Josefem a Míla. Ten musel mít vždy poslední slovo - bez jeho souhlasu jsme
neusadili žádný kámen.
Mima s partou mladších připravoval šalování na betonovou "čepici" tarasu. Nebylo to vůbec
jednoduché a čas už nás tlačil. Díky posile Vaška a Davida se vše zvládlo i se zabetonováním.
Blížila se 13. hodina, když jsme končili. Úkol brigády byl splněn. Ani nám nevadilo, že jsme
zapomněli na svačinu. Všichni jsme však měli dobrý pocit z dobře vykonané práce.
(jš)
úřední hodiny Obecního úřadu: vždy v pátek 17 - 18 hodin
NA MĚSÍC ŘÍJEN JSOU PLÁNOVÁNY TYTO AKCE:
7.října - zasedání Obecního zastupitelstva..... SEDLEC 17 hod.
8.října - sběr železného šrotu
15.října - zasedání Správy nadace................ SEDLEC 17 hod.
16.října - koncert Pražští madrigalisté ......... KOSTEL 15 hod.
21.října - podzimní veřejné zasedání .............SEDLEC 18 hod.

