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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
PENÍZE NA BYTY BUDOU
Na říjnovém zasedání obecního zastupitelstva byla potvrzena výše úvěru, který poskytuje obci Česká
spořitelna. Úvěr ve výši 2,5 milionu korun bude použit na výstavbu nových bytů. S čerpáním půjčky
bude započato počátkem listopadu.
OBECNÍ ÚŘAD SE STĚHUJE
Prodej budovy obecního úřadu v SEDLCI sice nebyl ještě realizován, nicméně budova bude během
měsíce listopadu vyklizena a obecní úřad bude přestěhován do připravených prostor ve staré
svatojánské škole. Zde byly provedeny pouze nejnutnější úpravy, které vyžaduje běžný chod
obecního úřadu a je tudíž reálné, že se veřejné podzimní zasedání bude konat právě zde.
ZPOZDÍ NEČEKANÉ MRAZY PRÁCE ?
Vnitřní prostory bývalé svatojánské školy mění rychle svoji tvář a práce na rekonstrukci nabírají na
obrátkách. Říjnové mrazy daly varovný signál blížící se zimy a stavební firmy si uvědomily, že není
možné dále otálet. Velmi vážná je situace s vytápěním budovy, neboť staré topení bylo demontováno
a na montáž nového plynového vytápění není ještě vše připraveno. Situace by měla být vyřešena
během listopadu. V současné době probíhá montáž oken u nových bytů a začíná také vlastní stavba
sádrokartonových příček. Na budoucí restauraci se začínají objevovat její nově vznikající prostory a
přes všechny počáteční potíže i zde práce úspěšně pokračují. Známe už také konečný termín jejího
dokončení. Ten je stanoven na konec února příštího roku.
STÁTNÍ DOTACE JE NEZBYTNÁ
Obecní úřad opětovně požádal Ministerstvo pro místní rozvoj o státní příspěvek na výstavbu čtyř
nových bytů. Nepřiznání tohoto příspěvku ( 1,3 milionu korun ), by totiž naši obec postavilo do
velmi nepříznivé finanční situace. Věříme, že odpovědní pracovníci ministerstva zváží situaci naší
malé obce a žádosti vyhoví.
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Podzimní veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v pátek 28. listopadu 1997 od 18
hodin ve Svatém Janě. Na tomto prvním setkání občanů v prostorách nového obecního úřadu bude
pozornost věnována nejen současné obecní problematice, ale také nejbližší budoucnosti.
BLAHOPŘÁNÍ
Panu EMILOVI KÁROVI, který se 16.listopadu dožívá 70 let, přejeme u příležitosti tohoto
významného životního jubilea hodně pevného zdraví a životního optimismu do dalších let života.
Současně mu děkujeme za množství dobrovolné a obětavé práce, kterou pro naši obec vykonal a
stále koná.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Svatojánskému kulturnímu životu dominují už po několik let koncerty pořádané obcí a Svatojánskou
nadací. Letošní rok byl na koncerty obzvláště bohatý a je povzbudivé, že si nacházejí stále více
posluchačů. Náš kostel splňuje svou vynikající akustikou požadavky většiny interpretů a
návštěvníkům koncertů přináší z poslechu hudby či zpěvu dokonalý zážitek. Průvodním a v žádném
případě nevýznamným jevem většiny koncertů je setkání se členy souborů, s jejich sólisty a

dirigenty. Organizátoři kladou na tato pokoncertní setkání velký důraz a snaží se pro ně vždy
vytvářet co možná nejpříjemnější prostředí. Tato snaha se vyplácí a byla již mnohokrát oceněna. Tou
nejlepší odměnou je pro nás to, když od nás naši hosté, z nichž jsou mnozí i ze zámoří, odjíždějí
spokojeni a mnohdy se slzami dojetí v očích. Pak víme, že jsme udělali něco pro dobrou věc.
ÚSPĚŠNÝ KONCERT
V první listopadový den se konal ve svatojánském kostele jubilejní, již 40. koncert pořádaný obcí a
Svatojánskou nadací. Na koncert se sjelo více než 250 návštěvníků a odcházeli opravdu spokojeni.
Recitál zpěvačky Ireny Budweiserové byl koncertem, za nějž by se nemusely stydět ani přední
koncertní síně. V programu zazněla zcela nová skladba brněnského skladatele Leoše Kuby Děkovná mše. Svatý Jan se může pochlubit, že toto nové dílo zde mělo teprve svoje třetí provedení.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Letošní podzim nebude v obci organizován sběr železného šrotu. Staré nepotřebné železo bude
odvezeno z rekonstruovaného objektu školy a z nově vzniklé divoké sládky železa u hřbitova. Řádný
sběr proběhne až v jarních měsících příštího roku. Upozorňujeme občany, že nepotřebný železný
odpad je možno celoročně ukládat v SEDLCI na stanovišti kontejnerů a že prostor u hřbitova není
vyhrazen pro skládku.
OKOLÍ BÝVALÉ ŠKOLY SE MĚNÍ
V poslední době se mění nejen samotná budova bývalé školy, ale změnu můžeme zaznamenat i na
okolním pozemku. Z předzahrádky musely být dočasně odstraněny okrasné dřeviny a stráň za
budovou je postupně zbavována náletových porostů. Zásluhu na tom mají budoucí nájemníci, kteří si
v těchto prostorách hodlají zřídit zahrádky. Ty zde kdysi bývaly, ale po léta zanedbávaný pozemek
se časem přeměnil v lesní stráň. Za své vzaly i kamenné opěrky a i ty bude nutné postupně obnovit.
Pokud se vše podaří, bude v naší obci o jedno pěkné místo víc.
TAKÉ NA STAVENIŠTI BY MĚL BÝT POŘÁDEK
Obecní úřad, jako investor rekonstrukce školy, dohlíží nejen na dodržování technologických postupů
a stanovených termínů, ale i na pořádek na samotné stavbě. Množství kontejnerů se stavební sutí a
dalším odpadem je průběžně odváženo na skládky a prostor staveniště tak může sloužit těm účelům,
kterým sloužit má.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
Altánek
V letech sedmdesátých (1865) zřídil si tehdejší opat Fr. Vělek, farář zdejší, ve farní zahradě t.zv.
altánek na svůj náklad, ze zbytků materiálu pocházejícího z nějaké tehdejší větší opravy kostelní a
také prý z ochoty pana stavitele tehdejšího! Avšak již za doby válečné byla často okna od nezbedné
mládeže rozbita a na podzim roku 1918 - po převratu, byla okna vůbec rámy i se sklem, ukradena.
Na podzim roku 1921 jediné okno, nynějším farářem pořízené, opět rozbito, takže rozhodl se nynější
farář, že vůbec žádné, nyní tak nákladné opravy na jmenovaném altánku nepodnikne.
Přesto byla později toho roku v létě okna opravena. Dne 23.prosince 1922 však bylo opět shledáno,
že někdo nanovo rozbil okno celé v tak zv. altánku ve farní zahradě, takže jest marné, aby bylo stále
opravováno. Dne 24. ledna a dne 13. února 1923 bylo opět zpozorováno, že rozbita jest jedna tabule
v okně kaple sv. Kříže na návrší a asi 7. tabulek v okně nad dveřmi do kaple. V srpnu 1922 dal farář
Jakub Duffek okna ta opravit nákladem 100 Kč! a zlomyslná nezbedná mládež okna ta zase rozbila. To jsou smutné následky nynější školní výchovy.
Doslovný opis z farní kroniky zdejší "LIBER MEMORABILIVM
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU

Tentokrát patří poděkování paní JIŘINĚ SMRTKOVÉ za vydatnou a nezištnou pomoc při úklidu a
rekonstrukci budovy staré školy. Paní Smrtková, aniž ji o to někdo požádal, sama pomáhala při
přeměně místností v prvním patře na nové místnosti obecního úřadu. Patří jí za to náš vřelý dík.
POZVÁNKA NA KONCERT
První předvánoční adventní koncert ve Svatém Janě bude opět ve znamení sólového zpěvu, jako
koncert předešlý. Uskuteční se v sobotu 29. 11. v 17 hodin také ve svatojánském kostele. Vystoupí
na něm nám již dobře známá pěvkyně paní Květuše Ernestová. Věřme, že její libý hlas za doprovodu
dvojích varhan již navodí adventní atmosféru blížících se vánoc.
PROGRAM OBNOVY OBCE
Naše účast v letošním ročníku soutěže " VESNICE ROKU " nebyla sice tak úspěšná jako v loňském
roce, může nás však těšit, že komise Spolku pro obnovu venkova hodnotila naši obec jako velmi
dobrou. I když pro nás není až tak důležité získat některou z přidělovaných cen, bude naše snaha o
zdravý rozvoj obce i nadále pokračovat. V nejbližších několika letech to zřejmě nebude vzhledem k
zadluženosti obce jednoduché. Obecní úřad však bude i nadále podporovat program obnovy, i když
se bude převážně jednat o finančně méně náročné akce. O to větší bude dán prostor obyvatelům obce
a jejich podílu na věcech veřejných.
SETKÁNÍ STAROSTŮ VÍTĚZNÝCH OBCÍ
Starostové obcí, které obstály v loňském ročníku celostátní soutěže Vesnice roku, se začátkem října
sešli na pracovním setkání v MODRÉ u Velehradu. Čtyřdenní seminář pořádaný Školou obnovy
venkova sestával nejen z odborných přednášek, ale byl doplněn prohlídkou několika moravských a
rakouských obcí, ve kterých program obnovy probíhá. Velkým přínosem pro všechny zúčastněné
byla vzájemná výměna zkušeností, získaných při realizaci jednotlivých programů obnovy našich
vesnic.
OBNOVA OBCE JE VĚCÍ NÁS VŠECH
Vše, co jakýmkoli způsobem trvale zlepšuje život na vesnici, lze bez nadsázky zařadit do roviny
úspěšných akcí, a to i přesto, že se ta která věc vždy nesetkává s pochopením všech, kterým je její
přínos určen. Kamenem úrazu bývá skutečnost, že se výsledný efekt často dostavuje až po určitém
čase. Odhadnout dopady některých závažnějších rozhodnutí bývá však často velmi složité a jen čas
dokáže určit správnost jednotlivých kroků - v našem případě jednotlivých rozhodnutí obecního
zastupitelstva. Program obnovy obce je dokument, který vyžaduje ke svému naplnění celou řadu
takových rozhodnutí a navíc je třeba přihlížet k jeho trvalému vývoji. Tomu je nutno se neustále
přizpůsobovat a vytrvale nacházet optimální řešení jednotlivých problémů. To by ale nebylo možné
bez dokonalé znalosti místních poměrů, a už vůbec ne bez spoluúčasti obyvatel obce. Ta se zcela
samozřejmě předpokládá, vždyť obnova místa, ve kterém žijí je především jejich věcí.
NA MĚSÍC LISTOPAD PŘIPRAVUJEME
7. listopadu ....zasedání zastupitelstva obce
Sedlec v 18 hodin
28. listopadu ....podzimní veřejné zasedání zastupitelstva obce
Sv. Jan p. Skalou - začátek 18 hodin
29. listopadu ...Adventní koncert ve Svatojánském kostele
začátek v 17.00
29. listopadu ...zasedání správy Svatojánské nadace
Sv. Jan p. Skalou začátek v 18.30 hodin

