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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
DALŠÍ JEDNÁNÍ S ENERGETIKY
1. prosince se v sídle berounských energetiků uskutečnilo další jednání o možném posílení rozvodné
sítě nízkého napětí v naší obci. To by mělo být realizováno po několikaletých odkladech v příštím
roce. Vzhledem k nákladům, které ani v nejmenším nekorespondují s množstvím odebírané energie,
požadují energetici na tuto akci alespoň částečnou finanční spoluúčast obce. Ke zlepšení kvality v
dodávce elektřiny by mohlo dojí v příštím roce i na Záhrabské, kde by měla být posílena stávající síť
nově vybudovaným kabelovým přívodem. Tato možnost bude po posouzení zahrnuta mezi akce
rozvodných závodů v příštím roce. Dalším bodem jednání byla otázka přeložky rozvaděče u bývalé
školy, kterou souvisí s plánem úprav veřejných prostranství.
SPRÁVA CHKO MÁ ZÁJEM O OBNOVU OBCE
Další jednání svolala Správa chráněné krajinné oblasti Český kras. To se tentokrát konalo na
obecním úřadu v obci Mořina a pozvání na něj přijali i starostové některých obcí okresu Praha západ.
Ochranáři opětovně nabídli pomoc obcím v některých oblastech jejich rozvoje. Ve spolupráci s
agenturou Koniklec byla nabídnuta konkrétní pomoc při zajištění internetového vybavení obcím
Českého krasu. Pro naši obec vzešla z jednání zajímavá nabídka pomoci při přípravě projektu na
využití tepelné energie ze svatojánských pramenů. Právě k tomuto tématu je svolána další schůzka,
která by měla přiblížit reálnost této zajímavé úvahy.
ZÁVĚR SOUTĚŽE VESNICE ROKU V OLEŠNICI
Slavnostním předáním cen s bohatým doprovodným programem bude uzavřen letošní ročník soutěže
Vesnice roku. Závěrečný ceremoniál se uskuteční v pátek 10. prosince ve vítězné obci, kterou se
stala Olešnice v okrese Blansko. Zástupci naší obce zde převezmou z rukou ministra pro místní
rozvoj Jaromíra Císaře zlatou stuhu za první místo ve středočeském kraji a další cenu za třetí místo v
celostátním hodnocení. Za naši obec převezmou ceny starosta Jiří Ševčík a člen obecního
zastupitelstva pan Pavel Radechovský.
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 tu po
uváženém rozdělením 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 právě
toto nebylo 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 poslání 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 a 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
doby.
S nástupem nové epochy našich dějin, která mimo jiné umožnila i opětovnou samostatnost obce a
později především se znovupřipojením Záhrabské ke Svatému Janu, vznikla 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 především spočívá 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
PŘIJEDE IMITÁTOR MATOUŠEK
Své vystoupení v naší obci nabídl známý imitátor pan ... Matoušek z Mladé Boleslavi, který je
známý především z pražské Vlachovky, kde se svým programem často vystupuje s celou řadou
známých umělců. Pan Matoušek nám nabídl své vystoupení zcela zdarma a touto v dnešní době
ojedinělou nabídkou chce vyjádřit uznání svatojánským občanům za úspěšnou reprezentaci obce v
soutěži Vesnice roku. Zábavný programu tohoto umělce se měl konat u příležitosti setkání občanů
11. prosince, ale pro zaneprázdněnost pana Matouška bylo jeho vystoupení u nás přeloženo na leden.
Termín bude včas oznámen.
POJEDEME NA ZÁJEZD ?
Obecní zastupitelstvo projednávalo možnost společného zájezdu do některé z vítězných obcí
minulých ročníků soutěže Vesnice roku. Zájezd by byl dvoudenní a z větší části by jej financovala
obec. Kromě samotné prohlídky navštívené obce, se nabízí návštěva dalších zajímavých míst.
Navštívit můžeme například severočeský Jiřetín pod Jedlovou, jihočeský Svatý Jan nad Malší,
moravské obce Modrou a Vratěnín, či letošního vítěze obec Olešnici. Konkrétní obec bude vybrána
na setkání občanů, které se uskuteční 11. prosince. Zájezd by se měl uskutečnit v březnu a o pomoc
při jeho zajištění požádáme starostu obce, kterou navštívíme.
ITALOVÉ ZRUŠILI SVÉ VYSTOUPENÍ ALE KONCERTY BUDOU
Koncert, který se měl konat 11. prosince ve svatojánském kostele, byl pořádající agenturou odvolán.
Omlouváme se tímto Vám všem, kteří jste se na vystoupení italských umělců těšili. Náhradou byl na
stejný termín zajištěn adventní koncert, ve kterém se nám opět představí zpěvačka Květuše
Ernestová z Komárova. O oblíbený vánoční koncert zcela jistě nepřijdete, neboť svou účast potvrdil
berounský smíšený sbor Slavoš, který se jako každoročně představí s nastudovanou Rybovou
vánoční mší. Svůj program doplní přednesem celé řady známých koled. Pro návštěvníky připravují
pořadatelé výborné svařené víno, které se bude podávat po skončení koncertu před kostelem. Pro
účinkující bude již tradičně připraveno pohoštění v prostorách obecního úřadu. Připomínáme, že

vánoční koncert se bude konat 23. prosince od 17 hodin.
PŮLNOČNÍ MŠE V NAŠEM KOSTELE NEBUDE
Mnozí občané se ptají, bude-li v našem kostele sloužena půlnoční mše. Podle informace místní
duchovní správy mají občané příležitost na štědrý den navštívit kostel v Berouně na náměstí, kde se
vánoční mše svatá koná již v 16 hodin. V 10 hodin večer je mše svatá ve Vráži a o půlnoci na
Chýňavě.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
SBĚR ŽELEZA NA ZÁHRABSKÉ
S problémy spojené se zajištěním dopravy se podařilo zajistit sběr starého železa na Záhrabské. Vše
se událo v rychlém sledu a tak se podařilo odvézt pouze to železo, které měli osadníci připravené
před v ulicích. Přesto se podařilo zaplnit celý kontejner a sebrat několik metráků této druhotné
suroviny. Omlouváme se tímto všem osadníkům za to, že jsme nemohli včas zveřejnit přesný termín
této akce. Sběr v osadě se stal tradicí a obecní úřad s ním počítá i v příštím roce.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Patří dnes naší mládeži, která ve svém volném čase zajistila sběr železného šrotu na Záhrabské.
POZVÁNKA NA KONCERTY
Adventní koncert se bude konat v Sobotu 11. prosince od 17 hodin ve svatojánském kostele. Zpěv
Květuše Ernestové bude provázen dvojími varhanami a flétnou.
Vánoční koncert smíšeného sboru Slavoš z Berouna se koná 23. prosince. Začátek koncertu je v 17.
hodin.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
TRADIČNÍ SETKÁNÍ S PŘÁTELI OBCE
Na zasedání správy Svatojánské nadace bylo dohodnuto, uspořádat začátkem února tradiční setkání s
přáteli naší obce. Setkání, které se uskuteční v naší restauraci, umožní zástupcům obce a nadace
představit Svatý Jan pod Skalou celé řadě osobností našeho veřejného života. Kromě starostů
okolních obcí budou přizváni zástupci okresního úřadu a některých ministerstev. Pozvánku obdrží i
senátor Jiří Rückl.
KAPLE BUDE I NADÁLE VYUŽÍVÁNA
Správa nadace se zabývala dalším využitím hřbitovní kaple. Po úspěchu letošní výstavy pohlednic by
se v příštím roce měla konat další výstava, tentokrát o historii naší obce. Potřebné výstavní exponáty
by zajistilo Muzeum Českého krasu v Berouně. Dále se správa nadace zabývala problematikou
chátrajících klempířských prvků na této kapli. Ještě v letošním roce obec objedná první etapu oprav,
na kterou obec dostala od okresního úřadu příspěvek 30 tisíc korun. Nadace se bude finančně
podílet.
NADACE PŘIPRAVUJE
Ještě v letošním roce očekáváme dodávku dlažebního kamene na úpravu chodníku před hlavním
vstupem do kostela, náklady budou asi 25 tis. Kč. Očekáváme rovněž dokončení oprav sochy sv.
Ivana z jeskyně, zálohu ve výši 20 tisíc jsme uhradili v červnu, konečná faktura bude vyšší. V červnu
nahráli Pražští pozounéři v našem kostele nový kompaktní disk. Po technické stránce je toto CD
dokončeno, zbývá doplnit psané informace do přidané tiskoviny. Nadace pak bude hradit zhotovení
nového CD v Gramofonových závodech.
SPLÁTKA PŮJČKY ODLOŽENA

Obec požádala správu nadace o odložení splátky 100.000 Kč, kterou nadace zapůjčila obci v
loňském roce. Nadace souhlasí s odložením splátky o jeden rok.
PROGRAM OBNOVY OBCE
PRVOŘADÁ POZORNOST PROJEKTŮM
Připravenost obce zůstává základní podmínkou pro získání dotací . Spočívá zejména v dokončených
projektech na jednotlivé akce související s modernizací a rozvojem obce. Obecní zastupitelstvo si
tuto skutečnost dobře uvědomuje a jednotlivé projekty jsou postupně zadávány a dokončovány. V
současné době je připravena projektová dokumentace na dokončení hotelové části u nové restaurace
a dokončen je i projekt na čističku odpadních vod u stejného objektu. Před dokončením je projekt
plynofikace obce a rozpracován je i projekt na první etapu veřejného vodovodu v Sedlci. Další
projekty, které obec hodlá připravit budou mít za cíl využití netradičních zdrojů energie pro možné
vytápění některých budov a revitalizaci koryta potoka Kačáku. U posledních dvou jmenovaných
projektů nachází je obci nabízena pomoc ze strany správy CHKO a o finanční prostředky na jejich
realizaci budeme žádat prostřednictvím evropského předvstupního programu SAPARD.
DALŠÍ ROK OBNOVY OBCE UZAVÍRÁME S DOBRÝMI POCITY
Naplňování programu obnovy naší obce se v omezeném rámci našich možností daří velmi úspěšně
realizovat. Snad nejlepším důkazem je spokojenost občanů a příkladná reprezentace obce v soutěži
Vesnice roku. Neznamená to však, že nás náš úspěch nezavazuje ve složité práci obnovy obce
pokračovat. Právě naopak. Naše obec bude sledována o to více a naší povinností bude trvale
dokazovat, že nám na jejím dobrém jménu opravdu záleží. Věříme, že pro vytváření stále se
zlepšujících podmínek života v obci, vynaloží všechno své úsilí nejen současné či budoucí
zastupitelstvo, ale ve stále větší míře i občané sami. Vždyť stále více lidí si zřetelněji uvědomuje, že
obnova obce přispívá zejména jim samým.
MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY ( MPO) BY PRO NÁS MĚL BÝT VÝZVOU
(výňatek z textu MPO)
"Vytváření podmínek pro vznik trvale udržitelných hodnot venkova, k nimž zejména patří obnova
občanské sounáležitosti, vytváření vhodných pracovních příležitostí a služeb, obnova tradic a života
spolků, obnova historické zástavby, obnova krajiny a šetrný přístup k ní samé. To vše ve svém
důsledku povede ke znovuzabydlení venkovských sídel. Jen po vytvoření těchto podmínek mohou
obce opět žít svým plnohodnotným životem."
NA MĚSÍC PROSINEC PŘIPRAVUJEME
4. prosince ........ zasedání správy Svatojánské nadace
obecní úřad v 18 hodin
5. prosince ........ Mikulášská nadílka
obecní úřad v 17 hodin
11. prosince ...... Veřejná schůze občanů
restaurace, začátek v 18 hodin
17. prosince ....... zasedání obecního zastupitelstva
obecní úřad v 18.30 hodin
23. prosince ....... Vánoční koncert,
kostel, začátek v 17 hodin
31. prosince ....... Silvestr, oslava konce roku spojená s vítáním začátku nového tisíciletí
restaurace, začátek v 19 hodin - předprodej místenek v restauraci
Připomínáme, že zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná, a že je účast občanů vítána. Stejně
tak je možná účast veřejnosti na zasedáních správy Svatojánské nadace.
INFORMACE O ODPRODEJI OBECNÍHO AREÁLU NA ZÁHRABSKÉ

Po důkladném zvážení a posouzení všech okolností přistoupilo obecní zastupitelstvo k podmíněnému
odprodeji bývalého požárního domu včetně okolního pozemku. Obecní majetek byl odprodán
současným nájemníkům manželům Senftovým, kteří tak využili svého předkupního práva
vyplývajícího z nájemní smlouvy.

