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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ZASTUPITELSTVO ROZHODLO O PRODEJI BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU
Na základě usnesení zastupitelstva obce bude prodána budova obecního úřadu v SEDLCI i s
přilehlým pozemkem. Nemovitost bude prodána za nejvyšší nabídnutou cenu a případní zájemci si
mohou podávat své žádosti na adresu obecního úřadu do 31. srpna 1997.
KDO BUDE PROVOZOVAT BUDOVANOU RESTAURACI ?
Nabídku na provozování restaurace vyhlásil obecní úřad. Podmínky pronájmu budovaného zařízení
byly stanoveny tak, aby byla zajištěna jeho dobrá úroveň. Vybraní nájemci budou muset novou
restauraci na svoje náklady vybavit potřebným zařízením, budou muset prokázat praxi v oboru a
samozřejmostí by měla být znalost alespoň jednoho světového jazyka. Zájemci mají možnost zasílat
své nabídky do konce srpna.
TRESTNÁ ČINNOST SE NEVYHÝBÁ ANI NAŠÍ OBCI
Celou řadu krádeží, vloupání a jeden případ přepadení byli v posledním období nuceni naši
spoluobčané nahlásit policii. Je proto třeba věnovat v obci zvýšenou pozornost výskytu podezřelých
osob a lépe zabezpečovat svůj majetek.
POMOC POSTIŽENÝM OBLASTEM
Finanční příspěvky na pomoc oblastem postiženým ničivými záplavami přicházejí potřebným i ze
Svatého Jana p. Skalou. Kromě pomoci, kterou zaslali soukromě někteří naši spoluobčané,
zorganizoval sbírku také obecní úřad. Bylo vybráno téměř patnáct tisíc korun, k nimž přibylo ještě
pět tisíc korun z obecní pokladny. Další sbírku organizoval farní úřad a také ta přinesla výtěžek pět
tisíc korun. Celková částka tak vyrostla na 25 000 Kč. Věříme, že naše výzva osloví i obyvatele a
chataře na Záhrabské, odkud zatím přišel do obecní sbírky pouze jediný příspěvek.
PRÁCE NA VÝSTAVBĚ NOVÝCH BYTŮ RYCHLE POKRAČUJÍ
Vybraní zájemci o obecní byty byli přizváni na obecní úřad, kde byli seznámeni s postupem prací na
přestavbě školní budovy i s předběžnými podmínkami pronájmu. Proběhlo také losování a dnes už
tedy známe nájemníky jednotlivých bytů. Ti si tak mohou po dohodě se stavební firmou upřesňovat
některé své požadavky na konečný vzhled interiérů.
V OBECNÍ POKLADNĚ STÁLE CHYBÍ 35 TISÍC NA OPRAVENOU CESTU
Obracíme se opět na všechny majitele nemovitostí na ZÁHRABSKÉ, kteří dosud nezaplatili
příspěvek na novou cestu, aby tak učinili v nejbližší době. Ke konci měsíce července stále chyběl
příspěvek od 35 chatařů a v současné době není v možnostech obce tento dluh zaplatit. Věříme, že
většina osadníků vítá snahu obce o další rozvoj Záhrabské, a že nezaplacením onoho symbolického
příspěvku nebudou tento rozvoj zpomalovat.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
PŘIPRAVUJE SE ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Na Záhrabské se bude poslední srpnovou sobotu konat táborák u příležitosti konce prázdnin.
Program by měl být obdobný jako v minulých letech a tak se můžeme těšit na příjemný večer s
hudbou a s občerstvením. Ve Svatém Janě se letos tato akce konat nebude, vzhledem k přípravám
slavnosti svěcení kaple sv. Kříže a chystanému koncertu Spirituál kvintetu. Obě tyto akce jsou
plánovány na neděli 14. září.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
SETKÁNÍ S OCHRANÁŘI
O prázdninách je u nás, podobně jako ve všech turisticky atraktivních místech, zvýšená návštěvnost
naší obce a jejího okolí. Tato skutečnost ssebou přináší i některé negativní vlivy a je na nás na všech,
abychom se snažili tyto vlivy minimalizovat. Prvořadou úlohu má v tomto směru samozřejmě obec a
nezanedbatelná je také účast Správy CHKO Český kras. V poslední době se však zdá, jakoby činnost
ochranářů polevovala a zaznamenáváme neexistenci spolupráce s obecním úřadem. Jaký bude další
postup ochranářů a jakou představu mají o budoucnosti Sv. Jana p. Skalou ? To budou otázky, které
položíme odpovědným pracovníkům správy rezervace a okresního úřadu na připravovaném
společném setkání.
SKLÁDKA NAD VRÁŽSKÝM HŘBITOVEM SE STÁLE ZVĚTŠUJE
U nové cesty na Záhrabskou je na soukromý pozemek a bohužel na svatojánský katastr ukládán nový
a nový odpad. Protože tuto černou skládku mají na svědomí vrážští občané, obrátíme se na Obecní
úřad Vráž se žádostí o její likvidaci.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
Povodeň v roce 1925
V noci z 11. na 12.srpna 1925 byla průtrž mračen, kteroužto se Kačák značně rozvodnil. O 6 h. ráno
přišel pro faráře Antonína Novotného sluha z ústavu a oznámil , že do kostela teče, aby si šel
odstranit koberce. Farář (či vlastně tehdy ještě administrátor) přišel a na kostelní podlaze bylo již na
dm vody, prkenná podlaha již plavala na vodě. Poněvadž vody neustále přibývalo, bylo odneseno na
faru co se dalo, zvláště rakvička s ostatky bl. Ivana a nejsvětější svátost oltářní. Voda stoupala do 10
hodiny, kdy jí bylo v kostele více než 1/2 metru! Starý kostel byl zaplaven více, poněvadž je nižší.
Pak voda opadávala. Ze starého kostela a ze staré sakristie za hlavním oltářem byla voda
vypumpována hasičskou stříkačkou. Administrátor se sirotky zdejšího učitelského ústavu pumpoval
téměř celý den. Ještě dlouho pak trvalo, než byl starý i nový kostel vyčištěn od bahna a naplaveného
smetí! Kostelník František Horešovský, téměř 80 let starý zdejší rodák, pamatuje podobnou povodeň
v Sv. Janě pod Skalou již třetí! Prostranství před kostelem bylo až po balvan Husův jediným
rybníkem.
Doslovný opis z farní kroniky zdejší "LIBER MEMORABILIVM"
POZVÁNKA NA KONCERT
V sobotu 16. srpna od 17 hodin vystoupí ve svatojánském kostele Pražské barokní trio s uměleckým
vedoucím Jiřím Kubíkem. Vedle tohoto tria vystoupí také nám již známá pěvkyně paní Květuše
Ernestová. Na pořadu zazní skladby J.S Bacha, G.Ph.Händla. J.A.Bendy a dalších význačných
převážně barokních autorů.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Děkujeme Vám všem, kteří jste finančně přispěli lidem postiženým záplavami. Patnáct tisíc korun, to
je výsledek sbírky mezi občany a tato částka byla odeslána prostřednictvím Okresního úřadu Beroun
do jedné z postižených obcí na Bruntálsku.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
PODAŘÍ SE ZAJISTIT PRŮVODCE?
Návštěvnost Svatého Jana p. Skalou se každoročně zvyšuje. Největší zájem je samozřejmě o naše
nejvýznamější památky, tedy o kostel sv. Jana Křtitele a o starý skalní kostel Panny Marie - Jeskyni
sv. Ivana. Z narůstajícího cestovního ruchu plynou nemalé příjmy do nadační pokladny a ze
získaných peněz jsou prováděny další a další opravy místních památek. Na zasedání Svatojánské

nadace, které se konalo první srpnovou sobotu v SEDLCI se diskutovalo mimo jiné také o potřebě
zajistit do navštěvovaných objektů stálou průvodcovskou službu. Tato otázka bude ještě
konzultována s farním úřadem a pro příští turistickou sezónu by se na dveřích kostela mohly objevit
závazné informace o možnosti prohlídek.
PŘÍPRAVY NA SVĚCENÍ KAPLE
Přestože se pro nemoc nemohl zúčastnit posledního zasedání nadace nový správce naší farnosti P.
Michael Špilar, byla projednána celá řada otázek souvisejících s přípravou slavnosti svěcení kaple
Povýšení sv. Kříže. Slavnost se uskuteční v neděli 14. září dopoledne a do Sv. Jana je k této
příležitosti pozvána celá řada významných osobností. Svatojánská nadace, která po celá čtyři léta
zajišťovala a ke zdárnému konci dovedla generální opravu této kulturní památky, bude spolu s
farním úřadem hlavním organizátorem oslavy a k této významné události připravila pro účastníky
pamětní listy.
PROGRAM OBNOVY OBCE
Letní měsíce jsou téměř vždy provázeny zásadnějšími úpravami obce a to nejen zásluhou obecního
úřadu, ale především samotnými obyvateli. Opravy obytných domů, chalup a chat můžeme
pozorovat ve všech třech našich osadách a na mnohých místech je možné vidět, že obnova naší obce
není lidem lhostejná. Asi nejvíce změn prodělává v současném období SEDLEC, kde byla
vybudována celá řada nových kamenných opěrek, plotů a nová štuková omítka se objevila na dlouho
nedokončeném objektu přímo u budovy obecního úřadu. Ve Svatém Janě bylo odstraněno
provizórium stánku s občerstvením a z rychlého postupu prací na přestavbě školy lze odvodit, že
konečné řešení pohostinských služeb je v dohlednu. První práce začínají také na budově staré
svatojánské školy, kterou bude obec v nejbližší době kupovat. Dlouho plánovanou a odkládanou
opravu kamenného tarasu u č. 16 se podařilo ukončit a s potěšením jsme přijali i některé poslední
akce Vyšší pedagogické školy zaměřené na úpravu parku a prostoru před farou. Na Záhrabské si
někteří chataři ještě nezvykli na ohlašovací povinnost, kterou jim ukládá stavební zákon a mnohé
výtvory "lidové architektury" pak zbytečně kazí ráz nejen samotných objektů,ale dělají ostudu jinak
pěkné lesní osadě. Zbývá toho ještě mnoho, čím můžeme přispět k lepšímu vzhledu obce a ukazuje
se, že valnou většinu jejich obyvatel Program obnovy oslovil. Obecní zastupitelstvo je s tímto
vývojem (na kterém má jistě svůj podíl i náš zpravodaj) spokojeno.
ZÁPLAVY ZŘEJMĚ ODDÁLÍ PLYNOFIKACI
Přestože je naše obec připravena na plynofikaci, její realizaci zřejmě oddálí živelná pohroma, která v
červenci postihla velkou část naší země. Ministerstvo životního prostředí upřednostňuje obnovu
postižených oblastí a bez státního příspěvku je pro obec program plynofikace nereálný. Jaké bude
časové zpoždění této akce si zatím netroufáme odhadnout.
NA MĚSÍC SRPEN PŘIPRAVUJEME
15. srpna ......zasedání obecního zastupitelstva
Sedlec 18 00hodin
16. srpna ......koncert Pražského barokního tria
kostel v 1700 hodin
30. srpna ......brigáda ve Sv. Janě
sraz v 8 00 hodin před kostelem
30. srpna .....Country večer u táboráku na Záhrabské
začátek v 18 00 hodin

Brigáda
ŽÁDÁME VŠECHNY SPOLUOBČANY, KTEŘÍ MOHOU POMOCI PŘI PŘÍPRAVÁCH NA SLAVNOST SVĚCENÍ
KAPLE A NA PŘIPRAVOVANÉM KONCERTU SPIRITUÁL KVINTETU, ABY PŘIŠLI V SOBOTU 30. SRPNA V
8 00HODIN NA BRIGÁDU DO SV. JANA. PRACOVAT SE BUDE PŘEDEVŠÍM V OKOLÍ KAPLE, NA
PŘÍSTUPOVÉ CESTĚ A NA ÚPRAVÁCH PROSTRANSTVÍ NAD PARKEM.

ZA VAŠI POMOC PŘEDEM DĚKUJEME.

