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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Největší stavební akcí za uplynulá léta je v naší obci bezesporu rekonstrukce školy. Tato skutečnost
je proto vždy hlavním bodem programu zasedání zastupitelstva. Průběžné informace o celé akci
spolu s finančními možnostmi obecní pokladny jsou témata každého jednání. Stejně tak výběr
nájemce a stanovení nájemních a provozních podmínek, které by měly být zakotveny v připravované
smlouvě. Vzhledem k tomu, že obec vyčerpala svoje finanční možnosti, rozhodlo zastupitelstvo o
pozastavení prací na hotelové části stavby. Tuto by měl podle předběžné dohody provádět na své
náklady budoucí nájemce. Také práce na venkovních částech nové restaurace, které má hradit obec,
musely být z podobných důvodů pozastaveny. Především se jedná o venkovní terasu, která bude v
letních měsících nejvíce využívána a na jejím brzkém dokončení proto velmi záleží. Zastupitelstvo
předpokládá, že se stavebními pracemi bude opět započato v první polovině května. Ostatní práce
jako například rekonstrukce oplocení, konečné úpravy povrchů nebo odvodnění ploch budou
postupně následovat.
MAJETEK OBCE BUDE BRZY ZNÁM
Katastrální úřad Beroun zaslal našemu obecnímu úřadu první část seznamu pozemků, které jsou v
majetku obce Svatý Jan pod Skalou. Tyto pozemky máme již zapsány na novém listu vlastnictví a
obec s nimi může volně disponovat. Očekáváme, že nám bude v nejbližší době dodána i zbývající
část seznamu, ve které by se měl objevit i seznam lesních pozemků.
ZAJÍMAVOSTI
NOVÁ RESTAURACE NA ZÁHRABSKÉ
První zkušenosti s provozem restaurace na Záhrabské ukazují, že myšlenka zřídit v osadě toto
zařízení měla svoje opodstatnění. Restaurace je stále více využívána nejen osadníky, ale je i
příjemným místem odpočinku pro turisty, kteří Záhrabskou procházejí. Je samozřejmé, že prostory
restaurace budou sloužit jako místo pro konání nejrůznějších společenských akcí, které v osadě
pořádá obecní úřad.
DOKONČENÍ VÝSTAVBY RESTAURACE VE SV. JAJĚ SE SLAVILO
Veřejná oslava u příležitosti dokončení nové restaurace proběhla ve znamení velkého zájmu občanů.
Dokončené dílo si přišlo prohlédnou na 60 lidí a ti se poté zúčastnili slavnosti v budově obecního
úřadu. U připraveného pohoštění se dlouho do noci diskutovalo nejen o samotné stavbě, ale i o
věcech, kterými v současné době naše obec žije. Podobná slavnost je plánována u příležitosti
zahájení provozu restaurace. Termín však dosud není znám a občanům bude včas oznámen
samostatnou pozvánkou.
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
K tradicím, které přežily celou éru komunistického režimu, patří bezesporu pálení čarodějnic. V naší
obci se každoročně staví hranice hned na několika místech. Největší oheň bývá už po mnoho let v
Sedlci Na višňovce, kam se sjíždí mládež ze širokého okolí. Mladí ze Sv. Jana si tentokrát připravili
hranici na veřejném prostranství nad parkem. Výjimkou byla letos osada Záhrabská, kde se
čarodějnice pro rozestavěnost hřiště nekonaly.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI

KAMENNÝ KŘÍŽ
Dne 25.srpna 1917 přenesen byl kamenný kříž, který stál dříve u cesty vedoucí do Hostíma na levém
břehu potoku "Kačáku" (u lávky) za posledním domkem ve Sv. Janě pod Sk. č.d.7, a sice od roku
1769 - a postaven byl před zdejší farní kostel.
Doslovný opis z farní kroniky zdejší "LIBER MEMORABILIVM"
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
OSLAVA DNE MATEK
Den matek, který si vždy připomínáme druhou květnovou neděli, oslavíme v naší obci v pátek 15
května. Začátek oslavy je stanoven na 18 hodinu a jsou na ni srdečně zvány všechny ženy ze Sv.
Jana, Sedlce i Záhrabské. Původní záměr oslavit svátek našich žen v nové restauraci zřejmě nebude
možno z technických důvodů uskutečnit a oslava se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu.
DEN DĚTÍ
Stejně jako každý rok i letos připravuje obecní úřad oslavu Dne dětí. Dětský den je plánován na
sobotu 30. května dopoledne a do společenského areálu nad parkem srdečně zveme všechny děti.
Bude zde pro ně připravena celá řada soutěží, dárků a malé občerstvení. Společně s dětmi též
uvítáme také ostatní - dospělé spoluobčany, kteří jistě přijdou své ratolesti povzbudit.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
SBĚR ŽELEZA
V rámci jarního úklidu obce proběhne ve Sv. Janě a v Sedlci sběr železného šrotu. Žádáme proto
občany, aby nepotřebné železo připravili před své domy na sobotu 23.května dopoledne. Na
Záhrabské proběhne tato akce v měsíci září.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Za provedení úklidu restaurace po dokončení stavebních prací děkujeme mládeži ze Sv. Jana a
Záhrabské. Na této akci odpracovali, bez nároku na odměnu, každý po šesti hodinách.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
SCHŮZE SVATOJÁNSKÉ NADACE
V pátek 8. května v 18 hodin bude na obecním úřadě zasedání správy Svatojánské nadace. Na
programu bude transformace Nadace ve smyslu nového zákona o nadacích, pořádání koncertů a jiné
aktuální problémy nadace.
NEUSKUTEČNĚNÝ KONCERT
Na sobotu 25. dubna byl ohlášen koncert švédského pěveckého sboru Cantores Cathedrales. Tento
sbor však svůj zájezd do naší země na poslední chvíli zrušil, a tak se koncert nekonal. Bohužel nám
tato skutečnost byla oznámena až po vylepení plakátů. Všem návštěvníkům svatojánských koncertů
se za to omlouváme.
BAROKNÍ MŘÍŽE SE DOČKALY OPRAVY
Do restaurátorské dílny byly odvezeny barokní železné mříže z našeho skalního kostela Panny
Marie. Stalo se tak poté, co Ministerstvo kultury vybralo svatojánský kostel pro přidělení
mimořádných finančních prostředků. V další etapě, která by měla pokračovat v příštím roce, bude
zřejmě následovat postupné restaurování varhan. Ty se k nám po dlouhé době navracejí z lochovické
fary, kde byly po několik let neodborně v žalostném prostředí uloženy.
PROGRAM OBNOVY OBCE

BUDOVA ŠKOLY ZÍSKÁ NOVOU TVÁŘ
I když se v případě bývalé školní budovy nejedná o typickou venkovskou stavbu, měla by se její
rekonstrukce stát jakýmsi příkladem pro obnovu ostatních objektů v obci. Rekonstrukce samotné
stavby byla prováděna pod dohledem CHKO Český kras a ostatní prvky oprav a úprav okolí budou
splňovat kritéria stanovená Programem obnovy vesnice. Umělou omítku by měla nahradit omítka
štuková, oplocení bude dřevěné a okrasná zeleň bude pouze z domácích rostlin. Ekologie provozu
celého objektu je zajištěna plynovým vytápěním a v brzké době zde bude likvidace odpadních vod
zajištěna čističkou. Přísný režim likvidace domovních odpadů budou mít i všichni uživatelé domu.
Ti pak by měli mít hlavní podíl na údržbě a úpravách okolního pozemku. Zrekonstruovaná a
zmodernizovaná budova se jako další zařadí mezi objekty, které významnou měrou zlepšují obraz
historické části obce. Celý projekt by měl být dokončen do konce roku 2 000.
V SEDLCI BYLA ZAMĚŘENA TRASA VODOVODU
V souladu s územním plánem byla v Sedlci zaměřena trasa zamýšleného vodovodu. Je to již druhý
krok k přípravě projektu na tuto náročnou, ale velmi potřebnou akci. Pokud se obci podaří získat
státní dotaci od Ministerstva zemědělství, mohlo by se s první etapou stavby vodovodu začít již v
příštím roce.
OSADNÍCI BUDUJÍ HŘIŠTĚ
Volejbalové hřiště na obecním pozemku na Záhrabské pomalu získává konečnou podobu. Poté, co
zde obec zajistila nejnutnější práce pro realizaci stavby, přišli na pomoc samotní osadníci. Ti se zde,
i když v malém počtu, scházejí o víkendech a práce jim jde dobře od ruky. Potřeba tohoto zařízení je
na Záhrabské více než zřejmá, což dokazuje zájem, s nímž je hřiště budováno. I když územní plán
obce počítá s vybudováním nového sportovního areálu na zcela jiném místě, osadníci věří, že
prozatímní hřiště dobře poslouží. Protože podmínky ke stavbě hřiště byly delší dobu předmětem
dohadů, stanovilo je obecní zastupitelstvo spolu s nájemcem objektu tak, aby bylo možno celý areál i
nadále využívat ke společenským akcím a aby svým provozem pokud možno co nejméně zatěžovalo
nejbližší okolí.
NOVÉ LAVIČKY
Na několika místech se na Záhrabské objevily stylové lavičky. I takovouto drobnou akci, na níž se
podílel Ing. Jiří Bouček je možno považovat za příspěvek k obnově obce. Je potěšitelné, že tento
nápad přišel v době, kdy obec sama nemá momentálně možnost v realizaci plánu obnovy osady
pokračovat. Místní program obnovy předpokládá podobné aktivity občanů, neboť bez jejich pomoci
by jej bylo jen velmi obtížné naplňovat.
NA MĚSÍC KVĚTEN PŘIPRAVUJEME
8. května .......zasedání správy Svatojánské nadace - obecní úřad - začátek v 18 hodin
15. května .......oslava Dne matek - obecní úřad - začátek v 18 hodin
23. května .......sběr železného šrotu ve Sv. Janě a Sedlci - dopoledne
30. května .......Dětský den - začátek v 9 hodin

