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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
VYSOKÉ OCENĚNÍ NAŠÍ OBCE V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI
VESNICE ROKU 1996
MODRÁ STUHA, to je ocenění, které získala naše obec jako jediná v celém středočeském regionu.
Tato cena se uděluje každoročně té obci, která nejlépe naplňuje Program obnovy venkova v oblasti
kulturního a společenského života. Cena bude předána zástupcům obce 10. prosince t.r. za účasti
všech starostů soutěžících obcí. Na slavnosti budou dále přítomni zástupci okresních úřadů, Spolku
pro obnovu venkova, Kanceláře prezidenta republiky a zainteresovaných ministerstev.
HISTORICKÉ VOLBY DO SENÁTU
Ve dnech 15. a 16. listopadu proběhly i v naší obci volby do Senátu. I tato událost ukázala, jaký
zájem mají naši občané o věci veřejné, a i tentokrát přesáhla účast našich občanů v prvním kole
voleb o 10 procent celostátní průměr. Druhé kolo, které se konalo 22. a 23. listopadu, ukázalo, že si
svatojánští přejí jako svého senátora pana Jiřího Rückla. Výsledky voleb ukázaly, že jejich přání
bylo naplněno. Za dobrou práci ve volební komisi děkujeme Jiřímu Líznerovi, Věře Broumské, Haně
Ševčíkové, Petru Potočkovi a ing. Václavu Šaldovi.
UPŘEDNOSTNĚNA BUDE PLYNOFIKACE
Budou-li zastupitelstvem obce schváleny navržené záměry pro příští rok, měla by obnova obce
pokračovat v nezmenšené míře. Rozhodující bude i nadále nejen množství finančních prostředků, ale
také vyjádření plynáren k naší žádosti o plynofikaci obce. Pokud bude naší žádosti vyhověno, většina
ostatních aktivit obecního úřadu se podřídí této skutečnosti, neboť plynofikace spolu s veřejným
vodovodem jsou považovány za nejdůležitější prvky místního programu obnovy. Na svém
posledním zasedání se na tom jednomyslně shodlo obecní zastupitelstvo. Pozornost obecního
zastupitelstva se už delší čas soustředí na hledání možných kroků, kterými by bylo možno obě velké
akce, tedy plynofikaci a veřejný vodovod, finančně zajistit. Předběžná jednání o půjčkách byla
vedena s Českou spořitelnou, stále nedořešenou otázkou však zůstává možnost splátek případné
půjčky.
SVATOJÁNSKÁ STRÁNKA - nabídka kopií
Pro velký zájem o Svatojánskou stránku, která vychází pravidelně každou poslední sobotu v měsíci v
Berounském deníku, bude obecní úřad od ledna příštího roku zajišťovat pro občany obce její kopie.
Prostřednictvím této naší stránky seznamujeme čtenáře našeho regionu se současností, ale i s historií
Svatého Jana. Informujeme také o svatojánských památkách a o zajímavých osobnostech, jejichž
život je nebo byl spjat s naší obcí. Můžete zde také najít pozvánky na turistické výlety do nejbližšího
okolí obce a celou řadu zajímavých fotografií. Cena jedné kopie bude 3 koruny a zájemci se k jejímu
pravidelnému odběru mohou přihlásit u naší poštovní doručovatelky.
Příští Svatojánská stránka (druhé silvestrovské vydání) vyjde v Berounském deníku v sobotu 28.
prosince
PROGRAM OBNOVY OBCE
OCENĚNÍ NAŠÍ OBCE NENÍ NÁHODNÉ
MODRÁ STUHA, kterou naše obec získala v soutěži "Vesnice roku 1996", je prvním konkrétním
oceněním od doby našeho přihlášení se k Programu obnovy venkova. Toto ocenění chápeme

především jako odměnu nejen za naši společnou snahu o obnovu společenského a kulturního života
Svatého Jana pod Skalou, ale také za obnovu celé řady místních památek. Svoji roli při rozhodování
komise, která hodnotila přihlášené vesnice, sehrála jistě i celková upravenost naší obce. Velmi
kladně bylo hodnoceno i vydávání místního zpravodaje a pravidelné Svatojánské stránky v
Berounském deníku.
OBČANÉ PROJEVILI NEVŠEDNÍ ZÁJEM
Velmi dobře lze hodnotit setkání občanů s architekty, která se konalo v pátek 1. listopadu ve
svatojánské škole. Velká účast občanů na tomto setkání dokázala, že jim není lhostejná budoucnost
obce ve které žijí. Vedoucí architekt našeho územního plánu Petr Vávra s přehledem odpovídal na
všechny dotazy a zdůraznil, že konečné slovo o podobě územního plánu bude mít podle platných
zákonů zastupitelstvo obce. Účastníci jednání mohli také vůbec poprvé vidět nové letecké snímky
Svatého Jana, Sedlce a Záhrabské.
NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU JE I NADÁLE K NAHLÉDNUTÍ
Občané se mohou i nadále seznámit s konceptem územního plánu a s jeho doprovodnou textovou
částí. Všechny materiály týkající se této problematiky jsou i nadále k dispozici na obecním úřadu v
Sedlci. Připomínky k územnímu plánu je možno podávat pouze písemnou formou do 20. prosince
1996, na adresu našeho obecního úřadu. Pro úplnost tuto adresu uvádíme:
Obecní úřad Svatý Jan pod Skalou , 267 12 - Loděnice
JEDNÁNÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU TAKÉ V HOSTÍMĚ
Podobné setkání, jaké proběhlo ve Svatém Janě se uskuteční také v Hostímě. K tomuto jednání
budou přizváni také zástupci naší obce, i když je v současné době Hostím jednou z částí města
Berouna. Územní plán je zpracován totiž společně pro všechna tři sídla - tedy pro Hostím, Sv. Jan a
Sedlec. O termínu hostímského setkání budeme včas informovat.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NA ZÁHRABSKÉ DOKONČENO
Montáží posledních několika svítidel veřejného osvětlení v osadě Záhrabská skončila tato delší dobu
trvající akce. Není bez zajímavosti, že se s osvětlením osady podstatně snížilo vykrádání chat.
Veřejné osvětlení bezesporu přispívá i ke zlepšení celkového pocitu bezpečí a jak místní občané, tak
i chataři si tento počin obce velice pochvalují.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
KOLAUDACE OPRAVENÉ KAPLE
Za účasti pracovníků Památkového ústavu Středních Čech, zástupců obecního úřadu, Svatojánské
nadace a samozřejmě restaurátorů, proběhla ve čtvrtek 14. listopadu 1996 v 11 hodin, kolaudace
úspěšně rekonstruované kaple sv. Kříže. Oprava kaple je tak po třech letech zcela ukončena a
vyžádala si celkové náklady bezmála 1,5 milionu korun. Drobnější úpravy proběhnou ještě v jejím
nejbližším okolí. Po odstranění lešení a úklidu interiéru bude kaple připravena na nové vysvěcení,
které by se mělo uskutečnit u příležitosti svatojánské pouti v příštím roce. Poté bude tato obnovená
památka se souhlasem Farního úřadu Tetín zpřístupněna.
Společenský život v obci
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
TRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ
V pořadí již třetí setkání s příznivci Svatého Jana pod Skalou pořádá Svatojánská nadace ve
spolupráci s obcí a Vyšší pedagogickou školou. Setkání se uskuteční 14. prosince ve večerních
hodinách a i tentokrát se bude konat v budově bývalého kláštera. Kromě podnikatelů, zástupců firem
a přispěvatelů nadace, jsou pozváni také představitelé státní správy a zástupci pražského
arcibiskupství.

VÁNOČNÍ KONCERT
Stalo se dobrou tradicí, že před Štědrým dnem přijíždí do Svatého Jana berounský smíšený sbor
Slavoš se sbormistrem Dr. VLADIMÍREM LEMONEM, aby svým koncertem pomohl navodit
atmosféru vánoc. Českými koledami a Rybovou vánoční mší dokáží berounští potěšit a jejich
vystoupení bývá každoročně hojně navštěvováno. Připomínáme, že tento koncert bude dvacátým
devátým v pořadí Svatojánských koncertů. Koncert se koná 23. prosince od 17 hodin ve
svatojánském kostele.
PRVNÍ SVATOJÁNSKÁ VÝSTAVA V PŘÍŠTÍM ROCE
O záměru obecního úřadu, uspořádat první svatojánskou výstavu jsme vás prostřednictvím
Svatojánku již jednou informovali. Tento náš plán se v letošním roce bohužel nepovedlo realizovat.
Myšlenky se však v žádném případě nevzdáváme a k jejímu naplnění by mělo dojít v příštím roce.
Jako vhodný termín zahájení výstavy se jeví poslední červnová sobota, kdy do naší obce přijíždí na
poutní slavnost nejvíce lidí. Otevřená zůstává i nadále otázka místa konání připravované výstavy.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
Zvonička v Sedlci
Dne 3. prosince 1911 postavena byla nová zvonička v Sedlci, kde již od nepaměti vždy stávala u
starobylého kamenného křížku, na němž bývala dříve socha sv.Ivana, poustevníka. Poslední (sešlá)
zvonička zřízena byla L.P.1830, vydržela po 80 let ! Na novou zvoničku daroval dříví p. Fr. Dopita,
toho času majitel statku u Sv.Jana pod Skalou - na žádost faráře Jakuba Duffka. Zvoničku postavili
tesaři p.p. Šurda senior a junior ze Sedlce - Zdarma !
Doslovný opis z farní kroniky zdejší "LIBER MEMORABILIVM"

Poděkování starosty obce
Vážení spoluobčané.
Dnes je mojí milou povinností oznámit vám, že naše obec dosáhla zcela mimořádného ocenění a
získala, v celostátní soutěži " Vesnice roku 96 ", tzv. MODROU STUHU. Mnohaleté úsilí o to, aby
obec změnila svou tvář a důsledné naplňování místního programu obnovy, to byly zřejmě
nejdůležitější předpoklady k získání tohoto ocenění. Svatý Jan pod Skalou se získáním MODRÉ
STUHY zařadil mezi deset nejúspěšnějších obcí naší republiky. Dobře si uvědomuji, že tohoto
úspěchu by obec nikdy nedosáhla bez vaší pomoci a vašeho přístupu k myšlence její obnovy.
Dovolte, abych dnes co nejupřímněji poděkoval všem občanům Svatého Jana pod Skalou, Sedlce i
Záhrabské, kteří se jakýmkoli způsobem zasloužili a svým dílem přispěli k realizaci jednotlivých
bodů tohoto programu. Poděkování zaslouží také členové Svatojánské nadace, jejichž zásluhou byla
ve velmi krátkém časovém období opravena celá řada místních památek, a kteří mají rozhodující
podíl na zapsání Sv. Jana mezi významná kulturní centra regionu. Děkuji také všem přátelům a
příznivcům naší malé obce, kteří svými skutky pomohli ke zlepšení propagace tohoto místa.
Za podíl na získání MODRÉ STUHY ve významné celorepublikové soutěži zaslouží poděkování i
všichni členové obecního zastupitelstva, kteří svojí prací dokázali, že jim na kvalitě života v obci a
na spokojenosti jejich občanů záleží.
Jiří ŠEVČÍK
starosta obce Sv.Jan pod Skalou
NA MĚSÍC LEDEN PŘIPRAVUJEME
13. prosince ......zasedání zastupitelstva obce
SEDLEC v 18 hodin
14. prosince ......setkání s příznivci naší obce
Budova VPŠ v 18 hodin
21. prosince...... Zasedání správy Svatojánské Nadace

Sedlec 17. hodin
23. prosince .....Vánoční koncert, pěvecký sbor SLAVOŠ
kostel v 17. hodin
31. prosince krátce po půlnoci - Tradiční vítání nového roku s ohňostrojem na návsi před kostelem a
současně také "Na Hasičárně" na Záhrabské

Radostné prožití Vánočních svátků, pokojný a úspěšný nastávající nový rok 1997 přejí
všem spoluobčanům a přátelům naší obce vydavatelé Svatojánku

