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Nové volby do obecního zastupitelstva
se budou konat 16. července 2016 od 7 do 22 hodin
v budově obecního úřadu. Přijďte volit!

Vážení spoluobčané
a sousedé,

pokud na tomto místě v tuto poměrně
vypjatou dobu očekáváte projevy před
volební rétoriky a reakce na obcí kolu
jící mnohostránkové elaboráty s kritic
kým rozborem situace, budete možná
zklamáni. Nedomníváme se, že obecní
zpravodaj je vhodné médium pro pole
miku, vedenou zde již bohužel tradičně
nastaveným hysterickým stylem.
Kdo situaci v obci sleduje jen trochu
pozorně, dobře ví, kdo si od okamžiku
vyhlášení výsledků voleb v roce 2014
přeje předčasné volby, a co vše pro to je
ochoten udělat. Petr Mittig by vám jistě
uměl z poněkud jiného pohledu popsat,
jak vypadala „pohoda“, ve které jako
starosta pracoval, a které si spolu s ním
užívalo i celé, od počátku početně osla
bené zastupitelstvo.
Odpověď na řadu tvrzení pana Vo
kála naleznete v jednotlivých článcích

tohoto i předešlých čísel Zpravodaje
a také na webových stránkách obce, kde
v zájmu lepší informovanosti zveřejňu
jeme v sekci Obecní úřad / Hospodaření
obce pravidelné zprávy o hospodaření
od roku 2014 včetně výsledků kontrol.
To je pro změnu naše poselství. Kdo
se zajímá, dozví se přímo z objektiv
ních podkladů. Komu jde o prosazování
vlastní pravdy, vyzobává si jen střípky,
které se mu hodí.
Nesnažíme se skutečnost nijak při
krášlovat a jsme si vědomi řady chyb.
Pokud si dáte tu práci a porovnáte
výsledky kontroly z 9. září 2015 a pře
zkumu z 27. května 2016, zjistíte, že za
stupitelstvo na nápravu zjištěných chyb
vynaložilo značné úsilí, a že to také při
neslo pozitivní výsledky. V této souvis
losti je však nutno připomenout, že ani
předchozí zastupitelé nebyli neomylní,

jen se prostě s některými věcmi tolik
nechlubili. Veřejnosti tak možná uniklo,
že v minulé dekádě obec musela vracet
poskytnuté dotace, a to v řádu několika
stovek tisíc Kč. Důvod: porušení dotač
ních podmínek. Stalo se tak například
po odprodeji hasičárny na Záhrabské,
zrekonstruované na nájemní byt, když
se v roce 2002 vracelo 320 tisíc Kč. No
vě vzniklá bytová jednotka přitom měla
podle podmínek dotace zůstat alespoň
20 let nájemním bytem.
Ale nám v tuto chvíli nejde o kon
frontaci. Ať už volby dopadnou jakko
liv, nějaká forma komunikace a řek
něme i spolupráce mezi těmi, které
Svatojánek před dvěma lety nazý
val moudrými venkovany a náplavou
z měst, bude nutná. Nechceme nahrá
vat politice ve stylu „Vám se u nás něco
nelíbí? Tak táhněte, odkud jste přišli!“
Toto určitě není projev té venkovské
moudrosti, na kterou se někteří tak
rádi odvolávají. Skutečnost je taková,
že lidé dnes více migrují a naše obec,
oproti roku 1989 s již více než dvojná
sobným počtem obyvatel, je součástí
okolního světa se vším všudy. Komu se
to nelíbí, bude stále více zklamán, ale
nic s tím nenadělá.
Je potřeba nešířit paniku a poci
ty zmaru a napřít síly na věci, které se
dají změnit. Změnit lze i obecní zastu
pitelstvo. Ukázalo se, že to není až tak
složité! Doufejme, že ta příští změna,
která v nějaké podobě zcela jistě přijde,
přinese opět svěží vítr a poměry v obci
se budou zklidňovat směrem k větší
kooperaci a vzájemnému uznání všech,
kterým záleží na věcech veřejných.
Proto apelujeme: Přijďte volit – igno
rací nic nevyřešíte!

Jiří Bouček
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DVA ROKY… 

Dvacet a jeden měsíc jinak
Je tomu jeden rok a tři čtvrtě ode dne,
kdy byla správa obce předána nově
zvoleným zastupitelům a také na den
přesně rok a tři čtvrtě od chvíle, kdy se
první ze zastupitelů své odpovědnosti
bezprostředně po volbách zřekl. Vzhle
dem k tomu, že obec je nyní již sedmým
měsícem bez starosty a za veškerou
správu a chod obce v těchto posledních
sedmi měsících nesu odpovědnost jako
místostarosta já, dovoluji si učinit za
uplynulým obdobím malé ohlédnutí.
TRANSPARENTNOST
A INFORMOVANOST OBČANŮ
To, že předešlým volbám předcházela
na poměry velikosti naší vesnice velmi
vyhrocená kampaň, snad zaznamenal
každý zdejší volič. Vznikl opoziční zpra
vodaj Soused, aby po celý rok předklá
dal k diskuzi informace a názory, jež
byly do té doby vedením obce a redakcí
Svatojánku opomíjeny. Po volbách došlo
k přejmenování radničního periodika
Svatojánek na Svatojánský zpravodaj
jenž od té doby vychází alespoň čty
řikrát do roka. Troufám si říci, že ne
jen po grafické stránce, ale i obsahově
dostálo obecní periodikum výrazných
změn a je na vás čtenářích, aby jste sa
mi posoudili zda k lepšímu či nikoli.
Informovanost občanů byla také vý
razně posílena prostřednictvím nového
nástroje ExpresMail, který rozesíláme
podle potřeby prostřednictvím elektro
nické pošty. K jeho odebírání je přihlá
šeno přes 130 mailových adres. Tento
nástroj umožňuje jak trvale hlášené
občany, ale i místní rekreanty a maji
tele nemovitostí, pohotově informovat
o místním dění, obecných upozorně
ních, výstrahách i kulturních akcích.
Obec Svatý Jan pod Skalou již něko
lik let disponuje vcelku kvalitní webo
vou prezentací, zaměřenou svým obsa
hem zejména na návštěvníky, kteří se
do obce chystají jako turisté nebo chtějí
poznat více z historie obce. Domní
vám se však, že obecní web již zdale
ka v takové míře nemohl uspokojovat
samotné místní občany, zejména pak
voliče, kteří si zaslouží být pravidelně
informováni o dění na zastupitelstvu
a to nejen prostřednictvím vyhledává
ní usnesení zastupitelstva obce, která
jsou povinně zveřejňována na elektro
nické úřední desce. Osobně jsem se ujal
tohoto závazku a nad rámec zákonem

stanovených povinností vytvořil na
obecním webu sekci Hospodaření obce,
ve které pravidelně zveřejňujeme všech
ny podstatné dokumenty od průběž
ného čerpání obecního rozpočtu přes
rozpočtová opatření, výsledné zprávy
z přezkumů hospodaření za jednotli
vé roky a účetními uzávěrkami kon
če. Na druhou stranu je potřeba také
zmínit, že obci se nepodařilo za celých
21 měsíců převést doménu svatyjan.cz
do vlastní registrace (do dnešního dne
je jejím držitelem Svatojánská společ
nost a administrátorem pan Jiří Ševčík
ml. Obec tak nedisponuje oprávněními,
která mohou mít fatální dopady např.
na povinnosti spojené se zveřejňováním
dokumentů na el. úřední desce.
Dle reakcí některých z vás jste také
zaznamenali, že došlo k posílení trans
parentnosti a otevřenosti úřadu, jeli
kož od posledních voleb se můžete na
obecním webu seznámit s kompletní
mi zápisy z jednání zastupitelstva obce
(ZO), do té doby bylo předešlým vede
ním praktikováno zveřejnění jen holých
usnesení zastupitelstva a zápis z jedná
ní ZO byl předložen až na vyžádání po
osobní návštěvě na úřadě.
SPRÁVA MAJETKU
A TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE
Ti, kdo se účastnili oslavy Dne matek
v Obecné škole, si museli u této příleži
tosti vyslechnout i proslov pana Jiřího
Ševčíka, který doslova řekl: „za součas
né vedení obce a její reprezentování se
stydím“. Nezbývalo mi, byť si myslím,
že k politickým proslovům bylo zvole
no naprosto nevhodně místo a příleži
tost, než reagovat – neboť i on, pakliže
cítí stud za současné vedení obce, nese
svůj nemalý díl zodpovědnosti. Pakli
že někdo takto hodnotí současný stav,
tedy důsledky, nezbývá než se zamyslet
i nad příčinami. Nevím, zda se již pře
dešlé vedení obce stačilo zamyslet nad
tím, proč si kolem sebe za více než dva
cet let nevybudovalo kolektiv lidí, kte
rým by mohli úřad a vedení samosprávy
v případě případných výkyvů a tzv. slab
ších chvilek plnohodnotně a bez ohrože
ní kontinuity svěřit. Právě proto je nyní
v zastupitelstvu zcela jiný tým lidí.
21 měsíců je neskutečně krátká doba,
za kterou lze něco, čemu se říká fungu
jící kolektiv, ve smyslu vedení a vymýš
lení koncepce obce vůbec vybudovat.

Troufám si říci, že v současné chvíli
jsme asi tak na půli cesty. Jednotlivé
rezignace, panem Vokálem počínaje, sa
mozřejmě budování fungujícího kolek
tivu ještě výrazně ztrpčují a komplikují
a jednoznačně vypovídají o přístupu,
kdy člověk před výkonem svěřeného
zastupitelského mandátu upřednost
ňuje své soukromé zájmy před zájmem
veřejným.
Přesto výmluvy, že předem bylo zřej
mé, že toto uskupení lidí na to prostě
nemá, před rozumně uvažujícím člově
kem nemohou obstát. Takový způsob
myšlení totiž ignoruje a potírá principy
demokracie, o což také bezprostředně
po volbách někteří z kandidátů zcela
bez skrupulí usilovali. Podobný způ
sob šíření a podporování blbé nálady ve
společnosti naštěstí nikdy nebyl mým
šálkem kávy.
Současný kolektiv lidí, který se po
několika měsících vyprofiloval a v da
nou chvíli spolupracuje s úřadem a za
stupitelstvem MÁ NA TO POKRAČO
VAT! Nikde to dosud nezaznělo a proto
si to dovoluji na tomto místě říci sám.
Mé tvrzení může být doloženo výsled
ky, jako je například po několika letech
vyřešený problém s provozem a řád
nou kolaudací problematické čističky
odpadních vod u hotelu Obecná škola,
pohotové napravení všech pochybe
ní v hospodaření úřadu, systematická
práce navazující na výstupy z veřejné
pracovní schůzky nad koncepcí obce,
kterou do té doby nikdo nebyl ochoten
či schopen vůbec svolat. Již na začátku
se podařilo definovat problémy a palči
vá místa v obci a následně se dopraco
vat k jejich řešení. jako jsou například
přijatá dopravní opatření ke zklidnění
dopravy a posílení bezpečnosti chod
ců a cyklistů, řešení otázek pospolitos
ti občanů v obci formou akcí jako jsou
dětský den, pouť, sportovní turnaj, mi
kulášská, velikonoční akce, poznávání
okolí atd.
Nebyla opomenuta a zanedbána ani
správa nemovitého majetku, o čemž
svědčí oprava střechy přístřešku budo
vy bývalého obecního úřadu, aktuálně
probíhající oprava kaple Sv. Maxmiliána
nebo obnova dětského hřiště v Sedlci.
Obec si zajistila i finanční podporu pro
zaměstnání uchazeče o práci z úřadu
práce v Berouně.
Celou tuto situaci samozřejmě výraz
ně poznamenaly dvě rezignace starostů
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v tak krátké době. Těm, co s komunální
politikou již měli co do činění, asi netře
ba více naznačovat, k jak složité situaci
a zbrždění odstupem klíčové osoby jako
je starosta dochází.
Místním občanům, kteří po celou
dobu sledují počínání zastupitelstva do
zajista neunikly ani chyby, kterých jsme
se dopustili. Ostatně ani já jsem nikdy
neměl potřebu něco skrývat a snažil
jsem se vždy řádně a nad rámec zákona
vše zveřejňovat. Asi tím nejvýrazněj
ším selháním byla chybná autorizace
několika bankovních plateb předešlým
starostou Kudrym, jejíž výsledkem je
zpronevěra ve výši 139 tis. paní účetní
Mikelovou. Ta již byla pravomocně za
svůj přečin odsouzena a obec po něko
lika výzvách o navrácení podala návrh
na exekuci jejího majetku. Byť jsem já
výše uvedenou škodu přímo nezpůsobil
svým jednáním, nesu za toto pochybe
ní část odpovědnosti a je i mou morál

…V ŽIVOTĚ
ní povinností pro obec nadále usilovat
o vymáhání této škody.
Za nezkušenost se prostě platí, na
druhou stranu bedlivým pozorovatelům
nemohlo uniknout, že zastupitelstvu se
podařilo za necelý rok a tři čtvrtě zreali
zovat i několik dobrých záměrů. Kromě
zmíněného posílení informovanosti
občanů také zajištění pravidelné údrž
by pouličního osvětlení, posílení svozu
směsného odpadu či pravidelná údržba
zeleně včetně Záhrabské byly ze strany
veřejnosti nejednou kvitovány. Lze se
podívat i do čísel, příjmy obce z prode
je služeb narostly o bez mála 100 tis.
na 400 tis. Kč za rok a to zejména díky
zvýšení poplatků na parkovišti v cent
ru obce. O dobré víře a snaze zlegalizo
vat fungování dříve obecního či dnes
Svatojánského muzea bylo již napsáno
mnohé.
21 měsíců není příliš dlouhá doba,
přesto bych velice rád poděkoval za do

Dopravní opatření
Situace se vyvíjí tak trochu podle prav
dy, že kdo se moc ptá, moc se dozví. Po
každé fázi jednání s příslušnými úřady
bylo nutno provést v konceptu opatře
ní ke zklidnění dopravy určité změny,
někdy bohužel i proti smyslu celého
opatření. k tomu se ukazuje, že před
svým domem chce každý z nás dopravu
co nejvíce zklidnit, zatímco všude jinde
chceme být jako řidiči omezováni co
nejméně…
Zcela pragmaticky vzato, bychom se
možná nemuseli s nikým bavit a moh
li značky a zrcadla postavit podle volné
úvahy, jako tomu bylo doposud (viz na
příklad ilustrační obrázek ze Záhrabské).

„Dopravní opatření“ na Záhrabské z konce 90. let

Rozhodli jsme se však jít oficiální ces
tou, souhrn opatření je zpracován profe
sionálem a projednán se všemi zaintere
sovanými institucemi včetně policie.
Projekt pro všechny části obce byl
ve finální podobě v červnu odeslán na
Městský úřad Beroun, který jej zveřejní
na své úřední desce a záměr na realizaci
oficiálně vyhlásí. Poté bude mít veřej
nost dva týdny na podání připomínek.
Projekt má obecní úřad k dispozici jak
v elektronické, tak v tištěné podobě.
Vybízíme vás k jeho prostudování.
ETAPY REALIZACE:
1. etapa – do konce roku 2016
(odhad ceny 240 000 Kč)
a)	Nákup a instalace dopravních zrcadel:
Sv. Jan 3 ks – proti výjezdům od
„mlejnku“ (čp. 1), od hřbitova
a z veřejného parkoviště u výjezdu
na Hostím
Sedlec 1 ks – v zatáčce proti statku
pana Zemana
Záhrabská 2 ks – na rohu ulice Vráž
ské s ulicemi Lesní a Na Výsluní
b) Nákup a instalace obousměrných re
flexních šipek v zatáčkách
– u výjezdu z Jána do Sedlce
– u mostu před začátkem Sedlce
c) Nákup a instalace ukazatelů aktuál
ní rychlosti v úsecích regulovaných na
30 km/hod.:

savadní spolupráci a ochotu všem mým
kolegům ze zastupitelstva, tedy ty, kteří
slib zastupitele na ustavujícím zastupi
telstvu skutečně složili. Každý z nich se
svým způsobem zasazoval o chod obce.
Toto poděkování za spolupráci patří
i těm, kteří posléze mandát zastupitele
složili a tím fakticky nasměřovali obec
k novým volbám. Velký dík patří Daně
Posové, která mi svým zapojením do
práce na obecním úřadě velice pomoh
la a po celou dobu se podílela nema
lou měrou na chodu úřadu, vyřizování
administrativy, organizování a konání
nejedné z uskutečněných akcí.
A v neposlední řadě chci poděkovat
své ženě za její trpělivost a shovívavost,
protože výkon funkce místostarosty
v obci, kde ve velmi krátké době za se
bou odstoupili dva starostové s sebou
nesl i tvrdé dopady na náš společný ro
dinný život. I tak věřím, že ony měsíce
tvrdé práce stály za to.  Štěpán Rattay

– Sedlec obousměrně kolem mostku
–	Svatý Jan jednosměrně u hřbitova
směrem ke kostelu
d) Nákup a osazení cedulí s názvem ob
ce Svatý Jan pod Skalou / Záhrabská –
začátek a konec obce před křižovatkou
u transformátoru směrem od Vráže
e) Zóna 30 km, chodci ve vozovce – Zá
hrabská (začátek a konec)
2. etapa – do konce června 2017
(odhad ceny: 100 000 Kč)
Kompletní realizace všech horizontál
ních dopravních značení
–	Reflexní vodící čáry kolem mostů
ve Sv. Janu
–	Reflexní vodicí čára Sedlec – Sv.Jan
–	Vodící čára kolem mostu v Sedleci
–	Opticko-psychologická brzda Sedlec
(2×)
–	Symbol chodci ve vozovce Sv. Jan,
Sedlec, Záhrabská
3. etapa – druhé pololetí 2017
(odhad ceny 35 000 Kč)
Osazení a přemístění svislých značek:
–	Označení zatáček na trase
Sv. Jan – Sedlec (4×)
–	Zúžení vozovky u mostů
Sv. Jan – Sedlec (4×)
–	Chodci ve vozovce Sv. Jan, Sedlec,
Záhrabská (6×)
–	Nebezpečné klesání (Sv. Jan – žlutá
turistická trasa před vyústěním do
silnice)
–	Omezená rychlost 30 km/hod – Svatý
Jan (3×)
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PŘÍPRAVY… 
Kontrola z kraje
konstatuje nápravu
stavu věcí
27. května 2016 proběhla na obecním
úřadu další z pravidelných kontrol hos
podaření obce, prováděná Středočes
kým krajským úřadem. Sedmihodinová
prověrka přinesla poměrně uspokojivý
výsledek – prakticky všechny body, ve
kterých byl při minulé kontrole v září
2015 konstatován nějaký nedostatek,
byly napraveny. Protokol z kontroly
je k dispozici na webových stránkách
obce.

Smlouva na péči
o veřejná prostranství
a cesty na Záhrabské
Pan Karel Senft ze Záhrabské, na sebe
různými pracemi pro obec upozornil
již dříve. Obec jej od počátku června
získala jako dalšího pomocníka, se kte
rým uzavřela smlouvu o dílo, a který se
hned pustil do práce.
Podél cesty od Vráže na Záhrab
skou teď máme dokonale posekanou
trávu a postupně se prosvětluje také
tunel z větví stromů a křovisek, která
se živelně rozrůstají na krajnicích. Je
radost pohledět, když práci provádí
někdo, komu opravdu záleží na výsled
ku, a kterému není třeba nic dlouze
vysvětlovat, protože má dokonalou
místní znalost.

Na Záhrabské
nezabloudíte!
Záhrabská, osada zastrčená v lesích, má
oproti ostatním dvěma částem obce
řadu specifik. Jedním z nich jsou ulice,
které mají pojmenování. Zatímco Svatý
Jan má prostě ulici a v Sedlci mají svoji
uličku neboli magistrálu, na Záhrabské
je sedm pojmenovaných ulic, a to nepo
čítám stezku Vojty Náprstka – legendár
ní turistickou cestu, která Záhrabskou
těsně míjí! Od května jsou nároží ulic
označena novými smaltovanými cedu
lemi. Oproti původním cedulím, ručně
malovaným panem Radechovským, jsou
sice menší, zato výraznější, podstatně
lehčí a doufejme, že i trvanlivější. Dě
kujeme všem, kteří při jejich montáži
pomohli, už třeba jen umožněním pří
stupu na svůj pozemek. Majitele plotů,
kde cedule visí, také prosíme, aby občas
dohlédli na jejich správnou polohu a tu
a tam je otřeli vlhkým hadříkem od pra
chu a pylu. Přibude ještě jedna cedule
s nápisem Vrážská, a to u prvních chat
nad vážským hřbitovem. Třešničkou na
tomto červenobílém dortu bude metro
vá mapa, která během léta na křižovat
ce u transformátoru nahradí již značně
opršelou čtvercovou ceduli se jménem
osady.

Hřbitovní kaple
Ze dvou nabídek na opravu dubových
vrat do krypty rodiny Bergerů od truh
lářů-restaurátorů s náležitou, památkáři
uznávanou praxí a certifikací, vybra
la komise obecního úřadu firmu pana
Tomáše Krejčího. Po doložení referencí
a ukázek díla, kde oba uchazeči před
vedli své kvality, se komise rozhodla
pro výrazně levnější variantu s cenou
pod 100 tisíc Kč. Rozpočet konkurenč
ní nabídky od pana Františka Sklenáře
dosahoval 165 tis. Kč. Práce by měly být
zahájeny během června a dokončeny
během prázdnin.

Odpady na Záhrabské

Případ nekalé účetní
Paní Mikelová, která obec připravila
o téměř 140 tisíc Kč, byla v listopadu
2015 odsouzena k podmíněnému trestu
a povinnosti uhradit naší obci škodu.
Na opakované výzvy k jednání o úhradě
škody paní Mikelová nereagovala, proto
obec podala 10. června 2016 návrh na
exekuci. Do hry se tedy vkládá exekuč
ní kancelář, která prověří majetkové
poměry bývalé účetní a soustředí se na
vymáhání pohledávky.

Nová ohrádka na netříděný odpad
v dolní části Záhrabské se zpočátku
stala sběrným místem všeho možného
harampádí. Technické služby Beroun
bylo nutno na existenci tohoto sběrné
ho místa upozornit, protože ke kontej
nerům na tříděný odpad sem dojíždí
jiná firma. Uživatele tohoto sběrného
místa je však nutno důrazně upozor
nit, že do ohrádky patří pouze směsný
odpad, tedy to, co nepatří do žlutého
nebo zeleného kontejneru, a to v čer
ných pytlích s nápisem Technické služ
by Beroun. Pokud nemáte možnost se
zastavit na obecním úřadu a tyto pytle
si zde vyzvednout, zavolejte nebo napiš
te na adresu ou@svatyjan.cz a my vám
svazek pytlů po dohodě přivezeme. Sa
mozřejmě za předpokladu zaplaceného
poplatku.

ČERVENEC 2016

…NA LÉTO

Červen plný událostí
kolika druhů výborné italské zmrzliny
a kávy bylo zpestřeno hudebním progra
mem. Sympatické aktivitě držíme palce.
NOC KOSTELŮ
V režii Svatojánské společnosti proběh
ly v pátek 10. června již poněkolikáté
rozšířené prohlídky kostela, přilehlé
jeskyně a především kostelní věže, kam
se běžně návštěvníci nedostanou. Kdo
stvrdil svým podpisem, že podstupuje
cestu na vlastní riziko, mohl se vydat
labyrintem schodišť, dřevěných lávek
a chodníčků a obdivovat velkolepý krov
nad kostelní lodí nebo si zazvonit na
některý ze série zvonů a zvonků ve věži.

SVATOJÁNSKÝ DĚTSKÝ DEN
Dětského dne se první červnovou so
botu svorně zúčastnili zástupci obou
konkurenčních kandidátek do obecního
zastupitelstva. Že by předzvěst zklidně
ní situace v obci a ukázka toho, že ko
operace při řešení konkrétního zadání
je možná? Hlavní tíhu příprav nesli jako
obvykle místní hasiči, kteří s pomocí
své techniky připravili opičí dráhu. Dal
ší stanoviště měla vyzkoušet jak manu
ální dovednosti, tak všeobecný přehled
a šikovnost dětí. Do závěrečného přeta
hování lanem se pak zapojili mladí i sta
ří – to nám připomnělo, že předvoleb
ní boj přece jenom začíná…. Odměnou
všem účastníkům byly neskutečné dob
roty z dílny maminek a babiček a děti
si odnesly dárečky pořízené obecním
úřadem. Všem, kteří se na organizování
dětského dne podíleli, patří velký dík!
Pokud jste si na Dětském dnu ne
stihli zahrát velkou lesní dámu, stavte
se někdy u dubu na Herinkách, kde je

nainstalována šachovnice s habrovými
kameny. Vedle ukryté kešky, kamenné
ho obelisku, altánu s novou meteorolo
gickou stanicí, doplňkového sezení pod
širým nebem, památného dubu a du
bové kroniky nyní atraktivnost tohoto
místa zvyšuje další prvek.
LEGENDA O SVATÉM IVANOVI
Svatojánská společnost uspořádala
22. května v klášterní zahradě veselou
zpěvohru o životě svatého Ivana. Pěkné
počasí přálo hercům i divákům, kterých
se v příjemném stínu stromů sešlo ně
kolik desítek. Představení nacvičili stu
denti a vyučující oboru Dějiny evropské
kultury Katolické teologické fakulty UK
v Praze a mělo velký úspěch.
ZLATÁ MUŠKA
Slavnostní otevření nové provozovny,
cukrárny a galerie v centru obce vyvola
lo značnou pozornost místních obyvatel
i kolemjdoucích. Zahájení prodeje ně

ROTUJÍCÍ SETRVAČNÍKY
S neúnavnou houževnatostí a oběta
vostí se spolek Barbora stará o skan
zen dobývání vápence v Solvayových
lomech, sbírá technické exponáty, bu
duje další a další atrakce a pořádá akce
pro podobně zanícené fandy do strojů
a hejblat. V sobotu 11. června proběh
lo ve skanzenu tradiční Setkání sběra
telů stabilních motorů, parních strojů
a traktorů do roku výroby 1945. Zatím
co přes den se mezi vystavenými (běží
cími!) stroji rojili hlavně rodiny s dětmi
a kluci všeho věku, večer patřil také již
tradičně milovníkům Jazz Bandu.
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Volby 2016 – jak volit?
Volební systém do obecních zastupi
telstev straní početnějším uskupením,
tedy těm, kteří prokážou schopnost
sdružit se a najít společnou řeč. Po
učeni pro mnohé šokujícím výsledkem
minulých voleb, kandidují oba konku
renční tábory z naší obce v ukázněném
šiku sedmičlenné kandidátky, neboť
sedmičlenné také má být naše obecní
zastupitelstvo. Nenechte se ale zmást –
přes toto blokové rozložení sil můžete
pohodlně volit podle zcela individuální
ho klíče a vybírat jednotlivé osobnosti –
dokonce napříč oběma kandidátkami.
Důležité je neodevzdat více než sedm
hlasů, to by se pak vaše hlasování stalo
neplatným a všechny vaše hlasy by pro
padly. Vybrat méně než sedm kandidátů
samozřejmě můžete.
PRAVIDLA VE ZKRATCE:
V prostoru určeném pro úpravu hlaso
vacích lístků může volič upravit lístek
jedním z uvedených způsobů:

�	Označit křížkem ve čtverečku v zá
hlaví sloupce před názvem volební
strany pouze jednu volební stranu
(kandidátku). Tím je dán hlas kandi
dátům této volební strany v pořadí
dle hlasovacího lístku v počtu, kolik
činí počet členů zastupitelstva obce,
který má být v obci volen. Pokud by
byla označena tímto způsobem více
než jedna volební strana, byl by tako
vý hlas neplatný.
�	Označit v rámečcích před jmény kan
didátů křížkem toho kandidáta, pro
kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však sedm. Počet
členů zastupitelstva, který má být
v obci zvolen, je uveden v záhlaví hla
sovacího lístku. Pokud by bylo ozna
čeno tímto způsobem více kandidátů,
než je stanovený počet, byl by takový
hlas neplatný.
�	Kromě toho lze oba způsoby, popsané
v předchozích bodech, kombinovat,
a to tak, že lze označit křížkem jednu
volební stranu a dále v rámečku před

jménem kandidáta další kandidáty,
pro které hlasuje, a to v libovolných
samostatných sloupcích, ve kterých
jsou uvedeny ostatní volební strany.
V tomto případě je dán hlas jednot
livě označeným kandidátům. Z ozna
čené volební strany je dán hlas podle
pořadí na hlasovacím lístku pouze
tolika kandidátům, kolik zbývá do
počtu sedm.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím
lístku ani volební stranu, ani žádného
kandidáta, hlasovací lístek nevloží do
úřední obálky, hlasovací lístek přetrh
ne nebo vloží do úřední obálky několik
hlasovacích lístků do téhož zastupitel
stva, je jeho hlas neplatný.
Přidělení míst jednotlivým zastupi
telům pak probíhá podle ověřeného
klíče platného pro celou republiku a je
v rukou Statistického úřadu. Věříme,
že přijdete volit podle Vašeho nejlepší
ho přesvědčení a výsledky voleb budou
nakonec v poklidu akceptovány všemi
zúčastněnými.
buk

Svatojánská pouť

Volejbal se postupně stává pouťovou
tradicí a nahradil tak někdejší zápasy ve
fotbálku. Letos se přihlásilo rekordních
pět mužstev. Potvrzuje se, že Sedlec
je líhní volejbalových borců. Nejen, že
sedlečtí postavili s drobnou dopomo
cí Záhrabské hned dvě mužstva, ale je
vidět, že zde dozrává mladá generace
výborných hráčů a hráček, kteří se své
ho turnajového vystoupení jistě dočkají
za pár let. Vítězem velmi vyrovnaného
turnaje, hraného zrychleným způsobem
na pouhé dva sety, se stali Chrousti –
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tým namíchaný z obyvatel Chrustenic,
Mezouně, Jánské a dalších blízkých ob
cí. Druhé místo patřilo favorizovaným
Bubovicím, třetí skončil Sedlec – tým A,
čtvrtý Svatý Jan s výpomocí z Hostíma
a Vráže, a poslední skončil Sedlec B.
Premiérou v pouťovém programu
byl sokolník. Přehlídka dravců byla za
stoupena od nejmenších velikostí až po
velkého výra. Ptáky bylo možno obdi
vovat jak v klidu, sedící na speciálních
bidélkách, tak v akci, když pan sokolník
předváděl jejich lovecké schopnosti. Dě
ti ale byly nejšťastnější, když si mohly
dravce podržet na ruce.

Svatojánská společnost zahájila
v kostele během pouti výstavu fotogra
fií Svatého Jana, jeho bezprostředního
okolí a detailů místní flory. Fotografie
zde budou k vidění celé léto.
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