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Ustavující zasedání nového Obecního zastupitelstva
Hlavním bodem zasedání nově zvoleného zastupitelstva byla volba starosty a místostarosty obce. Volba byla veřejná a po
složeném slibu, který zastupitelé stvrdili svým podpisem, seznámila předsedkyně návrhové komise přítomné s kandidaturou pana
Jiřího Ševčíka na funkci starosty obce. Pro tento návrh bylo 6 přítomných zastupitelů , jeden se zdržel hlasování a nikdo nebyl
proti. Stejným způsobem a se stejným výsledkem proběhla volba místostarosty, na kterého byl opět navržen pan Ing. Pavel Vokál.
Součástí ustavujícího zasedání byla i volba výborů kontrolního a finančního. Předsedkyní kontrolního výboru byla zvolena pí.
Lucie Sládečková, pí. Dana Šantorová a p. František Vycpálek. Do finančního výboru byla zvolena pí. Jindra Štefanová, p. Michal
Šedivý a p. Jiří Ševčík.
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE :
1) ZO schválilo správnost osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce u všech členů ZO
2) ZO zvolilo starostou obce pana Jiřího Ševčíka
3) ZO zvolilo místostarostou obce pana Ing. Pavla Vokála
4) ZO schválilo ustavení kontrolního a finančního výboru včetně personálního obsazení
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Dovolte, abych Vám alespoň touto cestou poděkoval za důvěru, kterou jste při volbách vyjádřili svým novým zastupitelům. Svojí
účastí jste mimo jiné vyjádřili i to, že Vám na naší obci záleží a že si přejete, aby byla i nadále obcí samostatnou. Byl jsem zvolen
do pátého funkčního období, abych pokračoval v započatém díle obnovy naší obce. Byl jsem zvolen i přesto, že jsem již několik
měsíců před komunálními volbami požádal tehdejší zastupitelstvo, aby místo mne našlo vhodného kandidáta, který by mne ve
funkci nahradil. Nicméně, po právě skončených volbách mne nové zastupitelstvo požádalo, abych ve své práci pokračoval. Nabídku
jsem přijal. Přál bych si, aby se i v budoucnosti naší obci dařilo alespoň tak, jako doposud. Přál bych si, aby se i nadále zlepšovalo
soužití mezi občany, ale i mezi institucemi, které v obci působí. Dovolte, abych Vám všem poděkoval za podporu a pomoc. Dovolte
mi poděkovat Vám i za snahu o zvelebení naší vesnice .
Jiří Ševčík, starosta obce
Nový obraz
Zasedací místnost obecního úřadu zdobí od počátku listopadu nový obraz. Olejomalbu s motivem Svatého Jana pod Skalou
objednala obec u malíře p. Avdějeva, který v letošním roce vystavoval svá díla ve svatojánském kostele. Jedná se již o druhý obraz,
který získala obec právě v souvislosti s těmito výstavami. Výstavy umělcům zprostředkovává farnost spolu se Svatojánskou
společností. Až přijdete na obecní úřad, nezapomeňte se podívat.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
Mikroregion – cesta správným směrem
Členství naší obce ve Svazku obcí mikroregionu Dolní Berounka Přináší první ovoce. V obci bude vybudováno tzv. odpočinkové
místo na připravované cyklostezce. Lavičky se stolkem, stojan s orientační mapou a koš na odpadky, budou umístěny na vhodném
místě v centru obce. S dotací pro mikroregion dále získáme dva nové stojany na kola a dva stojany na propagační materiály.
Oprava střechy márnice

Ačkoli se budova bývalé márnice na zdejším hřbitově zdála být vcelku zachovalá, vždyť od poslední velké opravy uplynulo
pouhých 15. let, po několika předchozích vydatných zimách se projevily zásadní nedostatky tehdejší svépomocné opravy. Při
poslední opravě střechy v roce 1991 totiž nebylo dostatečně zachováno odvětrání uzavřené budovy. Nová střecha byla tehdy
vystavěna na starém, mnohdy narušeném zdivu. Nosné zdi neodvětrané budovy ztěžkly od koncentrované vzdušné i zemní
vlhkosti, začaly se pohybovat a vlivem mrazu také praskat. Velké trhliny v obvodovém zdivu byly již několik let a v minulosti byly
několikrát opravované. Letos v létě již bylo zdivo natolik narušeno, že se utrhla část římsy, ale především nosná část střechy. Obec
přistoupila k jedinému možnému řešení – okamžité opravě střechy ještě před nastávající zimou. Současně bylo požádáno o dotaci
na tuto akci. Při nedostatku obecních prostor je v současnosti budova bývalé márnice využívána jako skladiště.
Podaří se získat dotace?
Hned o několik dotací požádala naše obec v rámci Programu obnovy venkova. Jedná se zejména o dotaci na splácení z úroků z
úvěru na plynofikaci a o dotaci na opravu márnice. Poslední letošní žádostí o dotaci byla žádost na vybudování dětského hřiště v
areálu SEDLEC.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Mikulášská nadílka
Tradice je tradice, a tak i v letošním roce přijde na náš obecní úřad svatý Mikuláš, aby přinesl radost dětem. Návštěvu oblíbeného
světce očekáváme 5. prosince v 17 hodin. Nepřijde určitě sám a s prázdnou také ne. Oznamte to Vašim dětem a určitě se ukažte.
POZVÁNKA NA KONCERT
Pozvánka na koncert
Podzim letošního roku byl poznamenán zrušením dvou koncertů, které se měly konat ve Sv. Janě. Doufejme, že následující
vánoční koncert tento osud také nepostihne. I letos zde již tradičně přivítáme berounský pěvecký sbor Slavoš, který doprovodí
orchestr. Všichni zpěváci se již na vánoční vystoupení v našem kostele prý velmi těší. Dodejme, že vánoční koncert se bude konat
23. prosince od 18.30 hodin ve Svatojánském kostele. Těšíme se i na Vaši návštěvu.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Tunely pro rychlovlak
V minulém čísle jsme přinesli pozitivní informace o plánované trase dvou paralelních tunelů pro rychlovlak. Již koncem října byly
zahájeny první průzkumné geologické a zeměměřičské práce v katastru naší obce. U Sedlce jsou již vyhloubeny tři 30 m hluboké
geologické sondy. Rovněž na Záhrabské, kde tunel povede ve značné hloubce pod povrchem, byl přes dva týdny vrtán 170 metrů
hluboký průzkumný vrt o průměru 7 cm, který po laboratorním rozboru prozradí zajímavé uskupení zdejších hornin. O průběhu
stavby tunelu Vás budeme i nadále ve Svatojánku informovat.
ZAJÍMAVOSTI
Návštěva
3. listopadu byla naše obec poctěna návštěvou osmdesáti starostů a poslanců z oblasti jihovýchodní Fracie. Po obědě, který pro
hosty připravila naše restaurace, proběhla asi hodinová diskuse. Zájem ze strany hostů byl především o podmínky pro výkon funkcí
starostů u nás. Otázkám se nevyhnulo ani přijetí České republiky do Evropské unie. Následovala krátká prohlídka obce a kostela.
Každý z hostů si z naší obce odvezl malý suvenýr v podobě propagačních materiálů obce.
První koncert Bohuslava Rattaye v Praze
V úterý 24. října se v Obecním domě v Praze konal koncert, který má silnou spojitost s naší obcí. Dirigentem byl Bohuslav Rattay,
mladý český dirigent, který žije v Americe. Dirigent Rattay je sice z Prahy, ale ke Svatému Janu jej vážou pevná pouta. Celá léta
sem Bobeš – jak mu doma říkají, jezdil o víkendech a o prázdninách k babičce Proškové do sedleckého mlýna a s rodiči sem jezdí i
teď. Vystudoval pražskou konzervatoř a odjel na studia do USA. Zde se dočasně usadil a věnoval se muzice. Studoval dlouho, až
se nakonec stal dirigentem symfonického orchestru ve městě Muncie ve státě Indiana. Do Prahy přijel Bohuslav Rattay dirigovat
vůbec poprvé. Pro svůj první koncert si vybral klasické skladby Bedřicha Smetany – Vltavu ze symfonické básně Má vlast a
Novosvětskou symfonii Antonína Dvořáka. Koncert to byl velice pěkný, přímo pohlazení po duši. Mezi četným obecenstvem bylo
vedle cizinců a pražanů, i mnoho přátel rodiny Rattayovy a také dost lidí ze Svatého Jana. Přejme dirigentu Rattayovi do života
mnoho takových koncertů, které pohladí po duši posluchače v Americe, u nás a v celém světě.
Opilí vandalové povalili křížek před kostelem
Dne 3. listopadu ve večerních hodinách byl vandalským násilným způsobem povalen a zcela zničen starý litinový misijní křížek,
který stával u kostela ve Sv. Janě. Ráno byl nalezen povalený kamenný podstavec a litinové tělo kříže bylo rozbito na desítky
střípků. Podezřelí pachatelé tohoto zločinu nejsou zatím usvědčeni. Misijní kříž nesl na podstavci dva letopočty, kdy do Sv. Jana
doputovaly svaté misie. Starší rok 1857 označoval patrně datum, kdy zde byl vztyčen mohutný dřevěný misijní kříž (dochovaný na
starých pohlednicích). Svaté misie se zde konaly také v roce 1934, což také uvádí letopočet druhý. V roce 1917 byl na místo
velkého dřevěného misijního kříže s plechovým korpusem slavnostně přenesen starý kamenný kříž, který od roku 1769 stál u cesty
vedoucí do Hostíma na levém břehu potoka Kačáku (v místě zvaném U lávky). Tento starý kamenný kříž však byl nedlouho poté
poražen automobilem, parkujícím tehdy těsně u kostela. Od té doby na místě kamenného křížku stál nám známý křížek litinový.
Automobily u zdi kostela již dávno neparkují. Je smutné, že poslední křížek od „civilizace“ neuchránil ani mohutný chodník s
dostatečně širokým pásem trávníku.
Oprava kůru v kostele byla zahájena
Úklidem kostela při podzimní brigádě byla odstartována první etapa opravy kůru v kostele. Po rozebrání podlahy bude prostor v
trámoví kůru vyčistěn a chemicky ošetřen proti škůdcům. Poté bude celý kůr (který je již léta nebezpečně odtržen od zadní stěny

kostela) opět staticky zajištěn a spojen se západní stěnou kostela. Významným krokem bude vybudování podloží a přípojných míst
pro renovaci památných svatojánských varhan.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
Proč byla převzata hlava divokého kance do znaku naší obce?
...Ať tehdy dokonalou slávu toho slavného rodu zavřu, po všechny léta od založení kláštera Svatého Jana pod Skalou ten vznešenej
rod obzvláštním božským požehnáním obdařen byl a pobožností se skvěl, která nejvíce se ukázala v kacířský léta, když ten rod
samospasitelnou víru katolickou vždy věrně a upřímně hájil a zastával, a z té také příčiny mnohých statkův zbaven byl. Však proto
nic neztratil, když věčnou slávou od Boha odplacen byl. Kterýžto slavný rod pánův z Házumburku klášter Svatého Jana pod Skalou
za svého druhého fundátora a přednějšího dobrodince uznává, ačkoliv za nejpřednějšího a nejstaršího svého fundátora
blahoslaveného Bořivoje, prvního knížete křesťanského, ctí a velebí, který skrze najití Svatého Ivana základ pobožnosti na této
svaté poušti položil, když kostel při hrobě téhož svatého vyzdvihl, kdežto aby se pobožnost křesťanská rozmáhala, na dva kněží
světský roční plat udělil. A protož jakž nahoře dotknuto, klášter Svatého Jana pod Skalou pro památku od starodávna za své
znamení užívá obraz Svatého Jana Křtitele pod knížecí korunou, pod kterým přiložená jest hlava divokého kance, totiž erb pánů z
Házumburku aneb Wepříků.
překlad z rukopisu Svatojánské klášterní knihovny z roku 1717
BLAHOPŘEJEME
Dnešní blahopřání Svatojánku patří někdejšímu Svatojánskému dlouholetému občanovi MUDr. Janu Ševčíkovi. Mnoho let již
sice žije v Teplicích, ale k naší obci stále chová vřelý vztah. Od roku 1991 je předsedou Svatojánské společnosti. Svoji prací
neúnavně přispívá k záchraně zdejších památek a obnově kulturního dědictví. Pod jeho vedením Svatojánská společnost provedla
nejen všechny dosavadní kroky k záchraně památek v obci, ale především inicioval finanční a sponzorské sbírky k zahájení prací
na výstavbě nové kaple sv. Ivana v Sedlci. Pan doktor Ševčík se 22. listopadu dožívá významného životního jubilea. K jeho
sedmdesátinám mu přeje redakce Svatojánku vše nejlepší, hodně zdraví a neutuchající elán v jeho nezištných a prospěšných
aktivitách v naší obci.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ SPOLEČNOSTI
Brigáda
První listopadovou sobotu se za pošmurného počasí konala podzimní brigáda. Zúčastnilo se jí 15 lidí. Někteří pomáhali s
vyklizením kostela před plánovanou opravou kůru. Dále byly vyřezány již velmi vzrostlé náletové porosty před kostelem. Brigády
se zúčastnily také svatojánské občanky, které provedly úklid centra obce a shrabaly zde listí. Další akce spočívala v úpravě cest
mezi oběma kaplemi a jejich okolím, kterou svatojánské ženy prováděly po několik následujících dní. Také vzrostlé křoví na
zarostlém břehu potoka mezi bývalým jezem a mostem ve Sv. Janě se již nestihlo zlikvidovat. Je však velmi potěšitelné, že tohoto
úkolu se v následujících dnech ujal pan Miloslav Pletánek se svojí rodinou. Vzrostlé náletové porosty v centru obce byly již
několik let naší nepěknou vizitkou a přičiněním brigádníků se tento problém podařilo vyřešit. Pro velké množství práce se bohužel
nedostalo na jeden z hlavních důvodů svolání brigády – vybudování nového zábradlí u Kaple sv. Kříže. Za podanou pomocnou
ruku všem brigádníkům upřímně děkujeme.

Dne 30. října zemřel ve věku 82 let jeden z nejstarší občanů a rodáků ze Sedlce pan Stanislav Rada. Zednický mistr pan Rada
pocházel z jednoho z posledních původních sedleckých rodů, který zde žije již několik staletí. V naší obci se podílel nejen na
výstavbě domů, ale i na mnoha veřejně prospěšných pracech. V jeho dlouholeté péči byla například stará krásná sedlecká zvonička,
která i jeho zásluhou přežila dobu totality. V letech 1987-88 velmi kvalitně a pečlivě (podle původních tvarů) sám opravil zdi a
štukatérie v interiéru kostela, kde dobrovolně odpracoval stovky hodin. Pan Rada byl také pamětníkem a dobrým občanem naší
obce. Budiž čest jeho památce. Pozůstalým rodinám vyslovuje redakce Svatojánku upřímnou soustrast.
TAKOVÝ BYL PAN RADA
„Bylo jaro roku 1988. Svatojánský kostel, největší památka naší obce, byl po téměř 15 letech opět otevřen pro bohoslužby. Po
celou dobu uzávěry nebyl kostel větrán a to se neblaze projevilo na jeho stavu. Vnitřní omítky byly opadané, mnohde až do výše
dvou metrů. Tehdejší farář páter Karel Dvorský tento žalostný stav vnímal, ale co mohl dělat – sám už byl starý a peníze na opravu
tehdy samozřejmě neměl. Navzdory okolnostem naplánoval na červen toho roku slavnost udílení svatého biřmování. Tu se přihlásil
jeden místní občan a nabídl mu, že sám, bez nároku na odměnu, opraví vnitřní omítky. Práce to byla pro stavební firmu a on na to
byl sám. Po celé jaro každodenně přijížděl po práci na kole a kousek po kousku opravoval omítku, složité barokní patky pilířů,
mnohdy až do pozdního večera. Až nakonec byla práce dokončena a slavnost biřmování mohla proběhnout v důstojném prostředí.
Tím obětavým člověkem byl pan Stanislav Rada ze Sedlce.“
PŘIPRAVUJEME
30. listopadu …………. Zasedání obecního zastupitelstva, obecní úřad v 18 hodin
5. prosince …………. Mikulášská nadílka, obecní úřad v 17 hodin
23. prosince ………….. Vánoční koncert, kostel v 18.30 hodin
29. prosince …………. Zasedáni Svatojánské společnosti, obecní úřad v 18 hodin

