Svatojánek
Leden 1997

Vážení spoluobčané,
Vstupujeme do nového roku a už dnes víme, že právě rok 1997 bude pro naši obec, a tedy
pro nás všechny, rokem dosti zásadním. Předpokládáme, že se právě v příštím roce s
konečnou platností rozhodne o tom, zdali bude či nebude ve Svatém Janě povolena
plynofikace. Od tohoto rozhodnutí se bude odvíjet celá řada dalších akcí, které jsou
zakotveny v našem místním Programu obnovy obce.
Po velmi úspěšném roce 1996, ve kterém naše obec obstála v soutěži "Vesnice roku " a
získala tzv. Modrou stuhu, máme na co navazovat. Úroveň kulturního a společenského
života je ve Sv. Janě na mimořádně dobré úrovni a v této oblasti jsme ostatním obcím
nasadili laťku poměrně vysoko.
Modrá stuha je vyznamenání, které vytváří dobrý základ pro naši další účast v soutěži. Je
dobré, že se o Svatém Janu ví a bude jen a jen na nás všech, jak obstojíme v dalších
ročnících této celostátní soutěže. Naším společným cílem by mělo být přinejmenším
obhájit loňské vítězství. Samozřejmě nejen proto, abychom získali další ocenění, ale
především proto, aby se nám v naší obci líbilo a dobře žilo.
Dovolte mi vážení spoluobčané, abych Vám všem popřál do nového roku mnoho zdraví,
klidu, štěstí a osobních úspěchů. Nám všem pak přeji, aby rok 1997 byl pro naši obec
přinejmenším tak úspěšný jako ten předcházející.
Jiří Ševčík
starosta obce
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Poslední zasedání zastupitelstva v roce 1996 se konalo 13. prosince. Potěšitelné je zejména to, že na
zasedání byli už poněkolikáté přítomni všichni jeho členové. Projednáván byl další postup obce v
otázce plynofikace, situace související s domem č. 18 ve Svatém Janě a připravovaná oprava místní
komunikace do osady Záhrabská. Starosta a místostarosta obce byli zastupitelstvem pověřeni, aby se
zúčastnili jednání se zástupci Kongregace školských bratří.
JAK DÁL S BUDOVOU ŠKOLY ?
Jedním z problémů, kterým se zastupitelstvo již delší dobu zabývá, je co možná nejúčelnější využití
budovy bývalé základní školy. Je možná dobře, že v této otázce nebylo dosud přijato žádné konečné
rozhodnutí, neboť se ukazuje, že čas přináší stále nové a zdá se že i rozumnější návrhy. Protože se
však jedná o záležitost poměrně choulostivou, přistoupí zřejmě obecní zastupitelstvo v otázce využití
školní budovy k veřejné anketě. Nejnovější návrh předpokládá využít budovu částečně k bydlení, k
pronájmu a pro vybudování nezbytného zázemí nejen pro potřeby obce, ale i pro její návštěvníky. V
současné době posuzují možnosti využití budovy statici a projektanti. Po projednání studie na
lednovém zasedání zastupitelstva obdrží každý občan obce dotazník, ve kterém může vyjádřit k
problematice svůj názor. Názory k dané problematice uvítáme také od místních chalupářů.
Pro úplnost uvádíme, že budova bývalé základní školy neslouží svému účelu plných 17 let a ani v
nejbližších letech není naděje na obnovení jejího provozu. Budova je významnou částí obecního
majetku a současná její roční režie se pohybuje okolo 100 000 korun. Stávající stav je tudíž pro obec
nadále neúnosný.
PRVNÍ SETKÁNÍ SE STAROSTOU

Touto novinkou bude zahájen letošní rok a smyslem těchto setkání je dát větší prostor pro volnou
diskusi, která se ukazuje jako jeden z nejzajímavějších bodů na zasedáních obecního zastupitelstva.
Měly by zde být diskutovány nejen problémy, které občany obce nejvíce tíží, ale také Program
obnovy obce, od jehož postupného naplňování se odvíjí i její budoucnost. Věříme, že nás všechny,
kteří ve Svatém Janě pod Skalou žijeme a hodláme žít i nadále, právě budoucnost obce zajímá.
Setkání se uskuteční 31. ledna 1997 ve Svatém Janě pod Skalou v budově školy. Začátek v 18
hodin.
SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI KONGREGACE
Se zástupci majitelů některých svatojánských nemovitostí (kláštera, bývalé fary, domu č.p. 16 a
okolních pozemků) jednali těsně před vánocemi zástupci obce. Projednávána byla řada otázek
spojených s územním plánem a spoluúčast kongregace na plynofikaci obce. Podobné setkání proběhlo
již na počátku roku 1996, ale přes příslib zůstalo bez jakékoli odezvy. Věříme, že tentokrát jednání
splní svůj účel a že jeho výsledky povedou k oboustrannému prospěchu. Jsme přesvědčeni, že zdárný
rozvoj obce přispěje svým dílem i samotné kongregaci a jejím prostřednictvím i současným i
budoucím nájemcům jejich majetku ve Svatém Janě pod Skalou.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
SETKÁNÍ SPLNILO SVŮJ ÚČEL
V pořadí již třetí setkání s přáteli obce Svatý Jan pod Skalou uspořádala Svatojánská nadace spolu s
obcí a Vyšší pedagogickou školou. Stejně jako v loňském roce se setkání konalo v budově bývalého
kláštera ve Sv. Janě a pozvání na něj přijala celá řada významných osobností v čele s poradcem
ministra kultury Josefem SVOBODOU a pražským biskupem Miloslavem ŠKARVADOU. Ve svých
projevech ocenila většina řečníků příkladnou, dlouholetou spolupráci nadace s obcí a poukazováno
bylo především na výsledky této spolupráce.
RESTAURÁTOŘI PŘEDALI DOKUMENTACI
Předáním dokumentace o restaurátorských pracích byla definitivně ukončena víceletá oprava
významné svatojánské památky - kaple Svatého kříže. Z interiéru kaple bylo odstraněno lešení a po
důkladném jarním úklidu by tak mohla být tato památka na požádání zpřístupňována. Oficiální
znovuotevření kaple by se mělo uskutečnit u příležitosti letošní poutní slavnosti.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
29. KONCERT SE VYDAŘIL
Vánoční koncert, na kterém jsme už tradičně přivítali berounský smíšený sbor SLAVOŠ se
sbormistrem dr. Vladimírem Lemonem, se setkal s mimořádným zájmem posluchačů. Přestože
původním záměrem vánočních bylo zejména obohacení místního společenského života, přijíždějí na
ně jejich příznivci ze širokého okolí. V předvánoční atmosféře mají lidé o podobné kulturní programy
mimořádný zájem a jak se ukázalo o letošních vánocích, nikomu nevadil ani tuhý mráz se sněžením.
Svařené víno bylo sice podáváno jen účinkujícím, ale o příštích vánocích chtějí pořadatelé podávat
tento nápoj pro všechny zájemce přímo před kostelem.
MIKULÁŠ SE NEDAL ODRADIT
I když obec nezajistila návštěvu Mikuláše u našich dětí a nadílka měla proběhnout pouze
zprostředkovaně, objevil se Mikuláš jak ve Svatém Janě, tak i na Záhrabské. Samozřejmě že přišel i s
čertem, a tak alespoň některé děti o opravdovou nadílku nepřišly. Všem, kteří se o to zasloužili, patří
naše poděkování.
VZNIKNE NOVÁ EXPOZICE ?
Svůj záměr, který hodlá ve svém domě realizovat pan Miloslav Pletánek, by jistě přispěl k obohacení
svatojánských zajímavostí. V přízemí domu chce v nejbližší době vybudovat stálou a veřejně
přístupnou expozici historie horolezectví a jeskyňářství. Každou podobnou aktivitu, která svým

významem naší obci přispěje, jistě všichni z nás uvítají.
PROGRAM OBNOVY OBCE
Naše obec se přihlásila do Regionálního sdružení Křivoklátsko. Stalo se tak poté, co tento úmysl
projednalo a schválilo zastupitelstvo obce. Ve sdružení je zastoupena celá řada obcí, nadací a
jednotlivců a společným cílem je dosažení co možná největší efektivity v obnově obcí a krajiny v
chráněných krajinných oblastech Křivoklátska a Českého krasu. Jsme přesvědčeni, že prostřednictvím
sdružení bude požadavkům obcí z této oblasti věnována daleko větší pozornost ze strany státních
orgánů. Existuje i oprávněná naděje, že těmto obcím budou poskytovány prostředky z mezinárodního
fondu FARE.
SKONČIL TERMÍN PRO PŘIPOMÍNKY K ÚZEMNÍMU PLÁNU
Je zajímavé, že připomínek, které obdržel obecní úřad do vyhláškou stanovené lhůty, tedy do 20.
prosince 1996, není mnoho. Svědčí to v lepším případě o tom, že občané jsou s vypracovaným
návrhem územního plánu spokojeni. O to snazší bude rozhodování zastupitelstva obce při schvalování
tohoto pro obec tak významného dokumentu.
NOVÝ POVRCH CESTY NA ZÁHRABSKOU
Především pro obyvatele Záhrabské je potěšitelná zpráva o podpisu smlouvy, na základě které bude v
jarních měsících roku 1997 upravena přístupová komunikace do této osady. Celou polovinu nákladů
na opravu, tedy 410 tisíc korun zaplatí fa. EuroTel. Další část uhradí obec z prostředků, které na tuto
akci obdržela z Programu obnovy venkova. Protože cena opravy cesty je poněkud vyšší než se
předpokládalo, zvažuje obecní úřad možnost finanční účasti i samotných osadníků. Je smutné, že přes
příslib daný starostou města Berouna o finanční pomoci na opravě komunikace, zamítlo zastupitelstvo
města náš požadavek o finanční podporu. Protože právě vozidla městských lesů zatěžují tuto cestu
nejvíce, bude obec zvažovat kroky, které by město přinutily na tuto opravu přispět.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Naše dnešní poděkování patří těm studentkám Vyšší pedagogické školy, které se zasloužily o zdárný
průběh setkání s přáteli obce Svatý Jan pod Skalou. Děkujeme jim nejen za pěkné kulturní
vystoupení, ale i za pomoc poskytnutou organizátorům tohoto setkání.
NA MĚSÍC LEDEN PŘIPRAVUJEME
17. ledna .....zasedání zastupitelstva obce
SEDLEC v 18 hodin
31. ledna .....setkání se starostou obce
v bývalé škole ve Sv. Janě v 18 hodin

