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Příjemné prožití svátků vánočních a šťastný vstup do roku Vám přeje zastupitelstvo obce
Svatý Jan pod Skalou a správa Svatojánské nadace.

Vážení a milí spoluobčané
svátky vánoční jsou sice každoroční, ale přesto pro nás pro všechny vždy vyjímečnou
událostí. Dávná tradice znovu a znovu ožívá a příchod Vánoc nás naplňuje novými
nadějemi a očekáváním. V tomto období bývají na sebe lidé vlídnější, ohleduplnější a
většina našich myšlenek je spojena s přáním připravit svým blízkým radost a potěšení u
vánočního stromku. I mnoho nevěřících se v této době chystá k návštěvě kostela, aby si
připomněli radostnou zvěst Kristova narození. Atmosféra vánoc je prosycena láskou,
vzájemným odpuštěním a děkováním.
Dovolte mi, abych i já přispěl k naplnění této sváteční atmosféry, a abych Vám alespoň
touto cestou vyjádřil poděkování a úctu za všechno to, co jste v právě uplynulém roce

vykonali pro svoji obec. Že toho nebylo málo, nejlépe dokazují úspěchy, kterých jsme
společně v roce 1999 dosáhli. Pokud se naše obec stala třetí nejlépe hodnocenou vesnicí
v České republice, je to opravdový úspěch, za kterým se skrývá velké množství práce a
obětavosti. Je to úspěch, který staví naši obec a její obyvatele do nového světla, a který
představuje Svatý Jan pod Skalou občanům celé naší vlasti jako příklad dobrého
naplňování Programu obnovy venkova.
Upřímně děkuji a přeji Vám všem pokojné a radostné prožití vánoc. Do nastupujícího
roku pak hodně pevného zdraví a osobních úspěchů.
Jiří Ševčík, starosta obce
INFORMACE OBECNÉHO ÚŘADU
SCHVÁLENO ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM
Obecní zastupitelstvo schválilo na svém řádném zasedání rozpočtové provizorium, které bude v
platnosti do doby schválení obecního rozpočtu pro rok 2000. Toto opatření bylo přijato s ohledem na
neschválený státní rozpočet a vyplní časovou mezeru vzniklou mezi oficiálně schválenými rozpočty.
Hospodaření bude po tuto dobu omezeno pouze na nutné výdaje spojené se zabezpečením
nejdůležitějších potřeb obce.
ZASTUPITELÉ HODNOTILI UPLYNULÝ ROK
S ohledem na úspěšnou reprezentaci obce v soutěži Vesnice roku 99, hodnotili zastupitelé obce
uplynulé období jako mimořádně dobré. I přes nedostatek finančních prostředků se podařilo dokončit
celou řadu akcí Programu obnovy vesnice a zachována zůstala i velmi dobrá úroveň kulturního a
společenského života. I v tomto, pro obec složitém roce, přišla pomoc od okresního úřadu, která byla
umocněna státní dotací z ministerstva pro místní rozvoj. I když se v těchto pomocných krocích
nejednalo o závratné sumy, byla tato pomoc povzbuzením v započaté práci a významným způsobem
přispěla k úspěchu obce.
DOSTAVBA HOTELOVÉ ČÁSTI BUDE POKRAČOVAT
V polovině ledna bude započato s pracemi na dostavbě rozpracované hotelové části restaurace. Práce
by měly pokročit tak, aby se s nástupem nové sezóny mohla zprovoznit alespoň část uvažované
lůžkové kapacity. Bude tak oživena počáteční investice do tohoto projektu a zájemci o ubytování se
konečně dočkají. Na dokončení lůžkové části obec uvolnila půl milionu korun.
OBECNÍ DŮM NA ZÁHRABSKÉ BYL PRODÁN
Po zralé úvaze rozhodlo obecní zastupitelstvo o podmíněném odprodeji bývalé hasičárny na
Záhrabské. Poté, co selhala celá řada pokusů s možným využitím tohoto obecního majetku ve
prospěch osadníků, byl tento objekt nabídnut jeho současným nájemcům-manželům Senftovým. Ti
využili svého předkupního práva a stali se novými majiteli této nemovitosti.
ZAJÍMAVOSTI
ZÁHRABSKÁ - HISTORIE A SOUČASNOST
Kroniky se zmiňují o počátcích osady v období sedmnáctého století. Zmiňují se však i o jejím
zrušení ve století osmnáctém. Osadu tehdy nechal zrušit jeden z opatů svatojánského kláštera, který
svůj čin odůvodnil potřebou zvýšení počtu kusů lovné zvěře v tamních lesích.. K novému založení
osady přispěl v tomto století továrník Jarch, který zakoupil rozsáhlou lesní parcelu č. 21, a po
uváženém rozdělen rozprodal, povětšinou zámožným pražanům. Na Záhrabské tak začaly vyrůstat
nejen rekreační objekty, ale i bylo zde postaveno i několik rodinných domků. Na poměrně rozlehlém
lesním pozemku zvolna vznikala, z dnešního pohledu vzato, smíšená zástavba. Čas ukázal, že tento
stav nebyl optimální a od samého počátku byla osada osadou rozporů vyplývajících z různých
potřeb, představ a zájmů osadníků. Zatímco se stálí obyvatelé snažili o vytvoření vesnické

pospolitosti - důkazem byla velmi dobrá spolková činnost, rekreanti se na veřejném životě osady
objevovali jen velmi zřídka. Touto skutečností se zvolna vytvářela mezi oběma stranami stále hlubší
propast. Na pobyt rekreantů v osadě se různily názory i mezi stálými obyvateli. V roce 1961, kdy
byla do osady zavedena elektřina, dospěly tyto rozpory tak daleko, že elektrické přípojky získali
pouze stálí obyvatelé, zatímco rekreantům byla tehdy tato vymoženost upřena. Názorové rozdíly
vyústily v roztržku krátce po dobudování nového požárního domu, který byl postaven s nevšedním
úsilím a za velmi těžkých podmínek. Po této roztržce došlo ke zrušení zdecimovaného požárního
sboru. Na situaci nic nezměnila ani značná snaha tehdejšího místního národního výboru, který vždy
vydával příkladnou činnost požárníků ze Záhrabské jako vzor pro všechny ostatní spolky působící v
obci. Tuto dobu nám všem dlouho připomínal dům opuštěné hasičárny, který zde zbyl jako pomník
zašlé slávy..
Nástup nové epochy našich dějin mimo jiné umožnil i opětovnou samostatnost obce, později i
připojení Záhrabské ke Svatému Janu. Tím vznikla v obci přirozená snaha o oživení mrtvého díla..
Snaha o vytvoření místa, které by napomohlo k nalezení cesty ke ztracené sounáležitosti, a která by
spolu s dalšími okolnostmi pomohla Záhrabskou vyvést ze slepé uličky. Těmi dalšími okolnostmi se
rozumí především snaha o znovuzabydlení osady.
Už po několika letech se však ukázalo, že jakákoli násilná snaha o lepší sounáležitost byla zcela
lichá. Ta zřejmě musí sama vzejít, a vše tomu nasvědčuje, právě z oněch nově vytvářených
podmínek, které umožní lidem na Záhrabské trvalé bydlení. Teprve v zabydlené osadě najdou svoje
místo přirozené potřeby stálých obyvatel, jakými jsou zejména služby, spolky, společenské akce a
pod. Teprve zabydlená osada může začít žít plnohodnotným životem a může dávat své obci jasně
najevo, v čem je třeba podpořit její další zdravý vývoj.
S odstupem času je stále více patrná skutečnost, že bylo jistou chybou minulého obecního
zastupitelstva, že se nedokázalo poučit z nedávných historických skutečností, jež provázely vývoj
Záhrabské. Určitě však není chybou, že prostřednictvím schváleného územního plánu a Místního
programu obnovy a rozvoje, dává dnes obec osadníkům historickou šanci, která spočívá především v
možnosti přestavby stávajících rekreačních objektů na objekty trvalého bydlení. Šanci, kterou by
měli všichni ti, kteří mají Záhrabskou rádi, vzít vážně.
( k napsání úvahy byly použity materiály z obecních kronik a zápisy ze schůzí osadníků a místních
požárníků)
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
OSLAVA KONCE ROKU
Poprvé s profesionální organizací se bude konat společná oslava Silvestra v nové svatojánské
restauraci. Již v polovině prosince bylo tolik zájemců o tuto událost, že nebylo možné přijímat další.
Lze si jen přát, aby se oslava podařila a aby její účastníci i organizátoři byli spokojeni. Nabídka
večera je na naše poměry více než velkorysá a účastníci silvestrovského veselí se mohou těšit nejen
na dobré pití, ale zejména na několik druhů jídel připravených ze zvěřiny. Samozřejmostí bude i
půlnoční přípitek, kterým vstoupíme do nového roku 2000.
PŘIJĎTE NA ZÁBAVNÝ VEČER
Srdečně Vás zveme na zábavný večer s imitátorem Lojzou Matouškem z Mladé Boleslavi, který nás
přijede pobavit 21. ledna a jeho představení začne v 18 hodin v restauraci. Po dlouhé době budeme
mít možnost pobavit se jiným druhem humoru a jak pan Matoušek slíbil, bavit se budou opravdu
všichni. Na tuto akci obdrží čestné vstupenky i občané Hostíma.
NA MĚSÍC LEDEN PŘIPRAVUJEME
8. ledna ......zasedání správy Svatojánské nadace
obecní úřad v 16 hodin
14. ledna .... zasedání obecního zastupitelstva
obecní úřad v 18. 30 hodin
21. ledna .....zábavný večer s panem Matouškem

restaurace v 18 hodin

