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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Menší četnost zasedání zastupitelstva se projevilo jak na délce jednání tak na množství
projednávaných věcí. Snad nejpodstatnějším bodem bylo schválení účetní závěrky za rok 1999. S tou
přítomné seznámil zástupce starosty ing. Vokál. Zastupitelstvo se dále seznámilo s materiály, které
zajišťují řádný průběh podzimních voleb, schválilo opravu veřejné studny na Záhrabské a nově
stanovilo poplatek za kabelovou televizi. Současně bylo rozhodnuto o snížení poplatku za kabelovou
televizi za rok 2000 pro ty uživatele této služby, kterým porucha neumožňovala po celý měsíc příjem
programů. Posledním bodem programu byla diskuse, která však musela být starostou předčasně
ukončena pro urážlivé a lživé výroky některých hostů přítomných na zasedání.
KABELOVÁ TELEVIZE JE OPĚT V PROVOZU
Po dobu jednoho měsíce neměli uživatelé kabelové televize ve Svatém Janě a v Cihelně možnost
příjmu signálu. Oprava byla po značném úsilí a za nemalých finančních nákladů konečně dokončena
a podařilo se odstranit i vleklou poruchu na 1. TV kanálu, která se projevovala velmi nepravidelně a
měla za následek zhoršení kvality příjmu ostatních programů. Ve velmi dobré kvalitě je i nadále
možnost přijímat stereofonní rozhlasové stanice vysílající v pásmech velmi krátkých vln (FM).
VYÚČTOVÁNÍ OBECNÍCH POPLATKŮ
Během měsíce srpna obdrží občané vyúčtování obecních poplatků. Ty je možno zaplatit bankovním
převodem, složenkou, případně přímo na obecním úřadu. Žádáme všechny spoluobčany, aby
poplatky uhradili v nejbližším možném termínu. Případné nesrovnalosti ve vyúčtování lze upřesnit
na obecním úřadu.
UPOZORNĚNÍ !
Vzhledem k čerpání řádné dovolené nebudou v pátek 18. srpna 2000 úřední hodiny na obecním
úřadu a tento den nebude otevřena ani místní knihovna. Děkujeme za pochopení.
ZAJÍMAVOSTI
MÍSTNÍ VYSÍLÁNÍ KABELOVÉ TELEVIZE
Poté co se podařilo odstranit závadu na rozvodu kabelové televize, přiblížíme našim spoluobčanům
slavnostní vyhlášení celostátního kola soutěže Vesnice roku 2000, které proběhlo 10. prosince
loňského roku v Olešnici na Moravě, na kterém zástupci naší obce převzali ceny za třetí místo.
Videokazetu se záznamem slavnosti obdržel náš obecní úřad od vyhlašovatelů soutěže. Místní
vysílání se uskuteční v sobotu 9. září od 18 hodin na TV kanálu č. 10 ( méně kvalitní NOVA) a
potrvá přibližně 45 minut.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
NA ZÁVĚR PRÁZDNIN OPĚT BRZDAŘI
Tradičním country večerem, na kterém se opět objeví oblíbení Brzdaři, budou 26. srpna symbolicky
ukončeny letošní prázdniny. Táborák, opékané klobásy a stánek s občerstvením, to vše bude
připraveno pro návštěvníky této tolik žádané akce. Vstupné bude i tentokrát 30 korun. Na přípravě
celé akce se budou i tentokrát podílet mladí a za jejich účinnou pomoc jim předem děkujeme.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NOVÝ KONTEJNER NA PLASTY
Za hřbitovní zdí se objevil nový, větší kontejner na plasty. Malý kontejner na plasty jsme dokázali v
letních měsících zaplnit za pouhé tři týdny, potom se začaly kolem kontejneru objevovat tašky s
dalšími plastovými obaly, které se už nikam nevešly. V naší vesnici se nádoby na tříděný odpad
používají již několik let. Jejich obliba stále roste. Svědčí to o rostoucím vědomí občanů a chalupářů
o prospěšnosti tohoto způsobu likvidace odpadů. Takto vytříděný odpad lze pak snadno zpracovat na
další výrobky. Netříděný odpad se vyváží na skládky nebo se spaluje ve spalovnách s velkými
náklady na likvidaci vznikajících jedovatých plynů. Nejnebezpečnější likvidace plastů se provádí
jejich spalováním v domácích kamnech a kotlích, kdy vznikají karcinogenní plyny ohrožující naše
zdraví.
KONTEJNERY I NA ZÁHRABSKÉ
Po několikaměsíčních urgencích se obecnímu úřadu podařilo s firmou KOMEKO uzavřít smlouvu na
pronájem kontejnerových nádob na sklo a plasty do osady Záhrabská. Ty jsou již natrvalo od začátku
srpna umístněny na prostranství "U transformátoru" na Záhrabské. Osadníci tak mohou konečně
likvidovat sklo a plasty přímo v osadě. Ostatní odpady, včetně nebezpečných, mohou ukládat každou
sobotu na složiště v Sedlci. Kontejnery na tříděný odpad budou po dohodě s firmou KOMEKO
pravidelně jednou měsíčně vyváženy. V dohledné době budou u všech kontejnerů v obci informační
tabule s pravidly pro ukládání odpadů.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Děkujeme zatím neznámému občanovi, který se nezalekl nepříjemné práce a zlikvidoval nepořádek v
okolí kontejneru v Sedlci. Množství odpadu z domácností se zde nahromadilo poté, co nebyl po delší
dobu odvezen přeplněný kontejner.
BLAHOPŘEJEME
K významným životním výročím, která připadají na měsíc srpen blahopřejeme našim
spoluobčankám paní Zdeňce Šebkové ze Záhrabské, paní Evě Mittigové ze Sedlce a paní Marii
Šedivé ze Svatého Jana. Oslavenkyním přejeme vše nejlepší a do dalších let života hodně pevného
zdraví a životního optimismu.
POZVÁNKA NA KONCERT
HEZKÝ KONCERT
V neděli 6. srpna se konal v našem farním kostele koncert vokální skupiny Pele-Mele z Mariánských
lázní. Pěvecký kvintet Pele-Mele vznikl před osmi lety jako sdružení pěti mladých zpěváků pod
vedením magistra Ambrože Zabývá se, jak už sám název říká, širokou paletou hudebních žánrů
zaměřených na duchovní hudbu. Nevyhýbá se ani vhodným úpravám lidových písní. Posluchači
koncertu měli možnost slyšet velmi dobré podání barokních skladeb, skladeb z oblasti spirituálů i
skladeb novějších našich nebo evropských autorů. Pětice zpěváků nepoužívá při vystoupení žádný
hudební nástroj, přesto je jejich zpěv velice barevný a lahodný. Koncert se posluchačům líbil. Je
zajímavé pozorovat náhodně příchozí posluchače. Přijdou po začátku programu a když zjistí, jaký
koncert probíhá, zůstanou až do konce. Pořadatelé museli pro tyto příchozí přistavovat během
přestávek několik párů židlí.
BUDE KONCERT SPIRITUÁL KVINTETU?
Správa Svatojánské nadace jedná se skupinou Spirituál kvintet o dalším koncertu, který by se měl
konat v neděli 10. září. Spirituál kvintet tento koncert ještě nepotvrdil. V případě úspěšného jednání
budeme všechny zájemce včas informovat.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
SVATOJÁNSKÁ NADACE PŘISPĚJE NA OPRAVU KOSTELA

Římskokatolický farní úřad požádal správu Svatojánské nadace o finanční příspěvek na probíhající
opravu krovů a střechy svatojánského kostela. Výše příspěvku bude upřesněna na nejbližším
zasedání správy nadace a poté budou finance převedeny na účet farního úřadu. Poslední podobná
pomoc nadace v úhrnné výši 90 000 korun byla poukázána na opravu sochy poustevníka Ivana ve
skalním kostele.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2000
Dalším ročníkem pokračuje soutěž Vesnice roku, která byla v loňském roce pro naši obec velmi
úspěšná. Letos se do soutěže přihlásilo jen ve Středočeském kraji 35 vesnic a na sklonku července
proběhlo jejich hodnocení. Předsedou krajské hodnotící komise jmenoval ředitel soutěže starostu
naší obce Jiřího Ševčíka. Komise navštívila všechny přihlášené obce a provedla závěrečné
hodnocení, které bylo odesláno vyhlašovatelům soutěže. Slavnostní vyhlášení středočeského kola se
uskuteční ve vítězné obci ve druhé polovině září.
ZKUŠENOST, KTEROU BYCH PŘÁL VŠEM SVATOJÁNSKÝM
Jako předseda hodnotící komise krajského kola soutěže VESNICE ROKU 2000 jsem měl možnost
navštívit celou řadu obcí Středočeského kraje a podrobně se seznámit s jejich novodobým rozvojem.
Jednalo se o obce větší i menší, odlehlé i příměstské, zemědělské ale i takové, kterým by slušely
přídomky rekreační či průmyslové. Všechny tyto obce však měly jednoho společného jmenovatele a
tím byla snaha jednotlivých obecních úřadů o co možná nejrychlejší rozvoj, který předznamenává
zkvalitnění života na vesnici. Bylo velmi těžké hodnotit, které soutěžící obce jsou těmi nejlepšími.
Velké množství práce bylo vykonáno ve všech a navíc jen málokde bylo možné seznámit se s tzv.
startovacím bodem, který byl mnohdy skutečně velmi odlišný. Nicméně, ty nejlepší obce byly po
zvážení všech dostupných informací nakonec komisí vybrány a budou se ucházet o další ocenění v
celostátním kole. Pro mne osobně znamenala celá tato zkušenost velmi mnoho a zřetelně jsem si
uvědomil, že mohu být stále více hrdý na svoji vesnici, na její občany i přátele. Možná, že by
podobná zkušenost prospěla i současným kritikům naší obce, možná by si pak udělali stejný závěr
jako já. V celé řadě věcí, zejména pak v šíři a kvalitě obnovy života vesnice, jsme totiž stále
bezkonkurenční obcí a naše loňské třetí místo v rámci republiky nebylo vůbec náhodné.
Jiří Ševčík
starosta obce
NA MĚSÍC SRPEN PŘIPRAVUJEME
7. srpna …. koncert duchovní hudby ve svatojánském kostele
začátek v 16 hodin ( koncert již proběhl)
26. srpna … zasedání správy Svatojánské nadace
obecní úřad, začátek v 16 hodin
26. srpna … country večer se skupinou BRZDAŘI
přírodní amfiteátr, začátek v 18 hodin
9. září …..místní vysílání kabelové televize - 18.hodin

