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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
Jedním z důležitých bodů bohatého programu práce našeho obecního úřadu je příprava a zajištění
voleb v rámci obce. Sestavení volebních komisí a jmenování zapisovatele bylo již provedeno. Do
naší volební komise byli v zákonné lhůtě delegováni i zástupci Občanské demokratické strany a
České strany sociálně demokratické. Volby proběhnou ve dnech 31. května a 1.června.
ZMĚNY V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ
To, že v naší obci dojde od 1. června ke změnám v autobusové dopravě je téměř jisté, ale ani na
referátu dopravy při okresním úřadu nebyly ke konci dubna dostupné žádné konkrétní informace.
Jakmile na obecní úřad potřebné informace o změnách jízdních řádů získáme, budeme občany
informovat.
POZOR NA ZMĚNY V DANÍCH !
Daně z nemovitostí zaznamenávají v letošním roce určitou změnu. Tato změna se však týká pouze
daně z některých pozemků a nová výše daně byla vypočítána Finančním úřadem Beroun. Všem
majitelům nemovitostí, kteří nemají trvalé bydliště v obci a kterých se tato změna týká, bude
složenka na zaplacení zaslána do místa bydliště. Ostatní občané obdrží složenky od obecního úřadu.
Změny ve výši daně se netýkají těch majitelů nemovitostí, kteří mají pozemky na území národní
rezervace či v jejím prvním ochranném pásmu (Sv. Jan a Cihelna).
DEN MATEK
Oslava Dne matek bude také letos spojena s jarním veřejným zasedáním obecního zastupitelstva.
Tak jako každoročně je pro naše ženy pro tuto příležitost připraveno malé občerstvení a drobné
dárky. Tentokrát se sejdeme v pátek 17. května v 18 hodin v budově obecního úřadu v Sedlci, v
případě větší účasti v budově školy. Občané zde budou podrobně seznámeni s rozvojem obce, s
projektem Programu obnovy vesnice a s dalšími zajímavostmi.
DALŠÍ SPOLEČENSKÁ AKCE NA ZÁHRABSKÉ
Setkáním s osadníky a následným pálením čarodějnic byl vyplněn poslední dubnový večer na
Záhrabské. Naplněná společenská místnost v budově bývalé hasičské zbrojnice svědčila o velkém
zájmu občanů o dění v této osadě. Také otázka daní z nemovitostí byla předmětem zájmu a na
všechny dotazy zazněla odpověď z úst zástupců obecního úřadu. Po setkání následovalo příjemné
posezení u ohně a i zde se při opékání buřtů dlouho do noci diskutovalo. Obecní úřad zajistil pro tuto
příležitost i stánek s občerstvením a nechyběl tady ani točený vychlazený Gambrinus. Od podzimu
loňského roku to byla už třetí podobná akce a zdá se, že společenský život v osadě Záhrabská se
začíná obnovovat.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
SBĚR ŽELEZA
Letošní jarní sběr železného odpadu byl ve znamení rekordů. Skutečně bylo sebráno rekordní
množství této suroviny, ale bohužel se na tomto sběru podílel rekordně nízký počet mladých. Je to
škoda, protože výtěžek z této akce je určen právě mladým a každoročně je ze získaných peněz
pořizováno nejrůznější sportovní vybavení. Jiná byla situace na Záhrabské, kde se sběru zúčastnili i
dospělí a železa tady bylo sebráno více jak ve Svatém Janě. Vám všem, kteří jste na " železné sobotě
" pomohli patří poděkování.

JARNÍ ÚKLID OBCE
S příchodem jara se otevírá jedna z lidských přirozeností a každý z nás cítí, že je třeba cosi po dlouhé
zimě vyčistit, vylepšit, změnit či dokonce udělat něco zcela nového. Je to skutečně přirozené a
člověk jen napodobuje všechno to dění, které se odehrává vždy v tomto ročním období v přírodě.
Většina z nás se snaží, aby okolí našich příbytků bylo s nástupem jara v novém, a jen těžko se
smiřujeme s tím, že na některých místech tomu tak není. První jarní deště nám v onom jarním úklidu
vydatně pomáhají a dokáží znamenitě smýt veškerou špínu, která se po každé zimě objevuje, a navíc
prosytí vzduch neopakovatelnou jarní svěžestí. Na všechno však příroda sama nestačí a člověk jí
musí pomáhat. Pomoc spočívá především v odstraňování toho všeho, čím přírodě ublížili bezohlední
lidé. Pro všechny tři osady naší obce toto platí tím spíš, neboť jsou nedílnou součástí chráněného
území, či dokonce národní rezervace. Zdá se, že se v naší obci osvědčilo zavedení kontejnerového
sběru odpadů a jejich třídění. Většina lidí tuto skutečnost respektuje, a tak se můžeme těšit z toho, že
ubývá černých skládek. Také na Záhrabskou bude alespoň dvakrát do roka přistavován kontejner a v
budoucnu by se i zde měly objevit kontejnery na sklo a plasty. I sběrem železného šrotu, který v obci
každoročně organizujeme, přispíváme nemalou měrou k pořádku v obci a občané se mohou
pohodlně zbavit nepotřebných věcí. Úpravy a úklid veřejných ploch jsou nedílnou součástí jarních
prací a patří poděkování vám všem, kteří se těchto prací zúčastníte. Stále více se ukazuje, že většině
občanů není vůbec lhostejné, jak jejich obec vypadá a snaží se pořádek v okolí svých domů udržovat
po celý rok. Také domy samy začínají zvolna měnit svou tvář a zbývá si jen přát, aby se opravilo i
těch několik málo domů, které už po mnoho let jejich majitelé ponechávají svému osudu.
KVĚTINY V OBCI
Obecní úřad započal v loňském roce s květinovou výzdobou veřejných ploch v obci a zkušenost z
prvního roku nabádá k pokračování v těchto úpravách. Je pravda, že květinové mísy jsou mnohdy
rozmístěny chaoticky, ale už v příštím roce bude k dispozici projekt architektonického řešení dolní
části obce a ten jistě nabídne lepší řešení. V letošním roce budeme tedy mít květiny na veřejných
prostranstvích v podobném rozsahu jako v roce loňském. O květiny by se letos měl starat pan
Pletánek a ostatní údržbu veřejné zeleně zajišťuje i nadále Michal Šedivý.
SKLÁDKA V LOMU PARAPLE
Naše stížnost na povolenou skládku v bývalém lomu Paraple prošetřil jak okresní úřad, tak i Česká
inspekce životního prostředí. Podle informací, které jsme získali z okresního úřadu, nebyly zjištěny
kontrolami žádné hrubé závady při provozování této skládky. Naše zkušenosti jsou však zcela jiné a
zvýšenou měrou budeme další provoz skládky i nadále sledovat. Upozorněni jsme byli i na další
černou skládku v tomto lomu. Neznámý člověk zde složil velké množství starých náhradních dílů z
automobilů. Likvidací tohoto odpadu se budeme zabývat.
NEPOVOLENÁ SKLÁDKA
Nad vrážským hřbitovem je již delší dobu divoká skládka a bohužel se neustále rozšiřuje. Nás tento
problém tíží od doby přičlenění Záhrabské ke Sv. Janu, neboť tímto krokem se skládka ocitla na
katastrálním území naší obce. Koncem měsíce dubna navštívila lokalitu skládky kontrola z referátu
životního prostředí a věříme, že odpovědní pracovníci okresního úřadu přijmou taková opatření,
která pomohou skládku zlikvidovat a zamezí dalšímu skládkování.
ZAJÍMAVOSTI
NOVÝ MAJITEL " IVANKY ".
Po mnoha letech se dočkala bývalá restaurace IVANKA nového majitele. Je jím pan Miloslav
PLETÁNEK, který je stálým obyvatelem naší obce a hodlá zde založit rodinu. Velkým přínosem pro
obec je skutečnost, že objekt bude užíván k trvalému bydlení. Pan Pletánek je mimo jiné také
horolezec a je pověřen Ministerstvem životního prostředí ČR dohledem nad veškerou horolezeckou
činností na svatojánských skalách. Pomocnou ruku nabídl zároveň při zvelebování naší obce.
BUDE AREÁL IVANKA SLOUŽIT OBCI ?

Bývalé školící středisko pražských Potravin je v prodeji a mimo jiné bylo nabídnuto i obci. Obec
však nemá dostatečné množství financí k zakoupení tohoto střediska. Protože by však podobné
zařízení bylo pro Svatý Jan nanejvýš potřebné, požádali jsme o pomoc okresní úřad. Bohužel ani
pomoc ze strany okresu není v současné době reálná a proto se hledají další možná řešení, která by
vedla ke znovuzprovoznění tohoto areálu. Naším přáním je, aby v areálu provozoval budoucí majitel
takové zařízení, které by vytvořilo pro návštěvníky naší obce tolik potřebné zázemí služeb.
ÚSPORY NA VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ
Téměř o celou třetinu se snižují náklady spojené s provozem veřejného osvětlení tím, že jsou rtuťové
výbojky postupně nahrazovány vysokotlakými sodíkovými výbojkami. V současné době má obec ve
správě celkem 45 světelných bodů a za jednu noc zaplatí za spotřebovanou energii v průměru 50
korun. I nadále se pokračuje v modernizaci veřejného osvětlení na Záhrabské, kde už po několik let
nebylo toto zařízení v provozu.
BUDOU " TŘI CHATY " PŘIČLENĚNY KE SV. JANU ?
Tato otázka byla otevřena v roce 1995, ale její řešení bylo zastíněno znovupřipojením Záhrabské ke
Svatému Janu. V současné době se jejím řešením zabývá Rada města Berouna a pokud dojde k
dohodě obou zastupitelstev, může být lokalita " U třech chat " ještě letos převedena do katastrálního
území Svatý Jan pod Skalou. Připomínáme, že tato změna má být provedena na žádost osadníků.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
Žádost o státní příspěvek na akce související s rozvojem obce jsme zaslali prostřednictvím okresního
úřadu na Ministerstvo zemědělství ČR. V letošním roce uvolnila vláda pro tyto účely více jak 200
milionů korun. Pokud bude naší žádosti vyhověno, mohou být získané peníze použity na obnovu
místních komunikací, na veřejnou zeleň případně na další drobnější akce. Finanční účast obce samé
musí však být na každé akci minimálně poloviční.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Za zlikvidování divoké skládky a za vydatnou pomoc při úpravách v okolí domu č. 16 ve Svatém
Janě, patří tentokrát poděkování člence obecního zastupitelstva paní Vladimíře Horešovské.
NA MĚSÍC KVĚTEN PŘIPRAVUJEME
11. května-------Zasedání správy Svatojánské nadace
Sedlec v 18 hodin
17. května-------Jarní veřejné zasedání zastupitelstva obce -oslava DNE MATEK
Sedlec ( příp. škola ) začátek v 18 hodin
25. května-------Vyjde Svatojánská stránka v Berounském deníku
25. května-------Koncert pěvecký sbor Fresno Pacific college concert Choir
kostel v 17 hodin
31.5. a 1. 6.----volby
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
ZASEDÁNÍ SPRÁVY NADACE
Zajišťování průvodcovské činnosti, příprava koncertu a oprava interiéru kaple sv. Kříže. To byla
hlavní témata setkání správy Svatojánské nadace. Všechna tato témata jsou velmi závažná a
především závazná. Vyžadují mnoho osobních obětí od jednotlivých členů nadace a není možné se
jimi vážně nezabývat. Každý koncert je spojen s celým množstvím úkolů, které si členové nadace
rozdělují. Mimořádné úsilí je třeba vynaložit zejména v těch případech, kdy u nás vystupují
zahraniční soubory. Také zajištění průvodcovské činnosti není snadné a jedním z úkolů správy
nadace je umožnit návštěvníkům obce vstup do kostela a jeskyně, případně jej obohatit výkladem.

Vstupné, které od loňského roku vybíráme za prohlídku jeskyně, tvoří spolu s dobrovolnými dary
nosný příjem Svatojánské nadace a bez těchto příjmů si neumíme její činnost představit. 11. května
se sejde správa nadace k přípravě a zajištění koncertu pěveckého souboru z USA.
HISTORICKÉ POHLEDNICE
Svatojánská nadace objednala pět tisíc kusů historických pohlednic Svatého Jana pod Skalou a
dodány by měly být začátkem června letošního roku. Návštěvníci obce tak budou moci vybírat již z
pěti druhů pohlednic. Pro zajímavost uvádíme, že o pohlednice vydané Svatojánskou nadací je stále
velký zájem a dosud jich bylo prodáno na třicet tisíc.
POZVÁNKA NA KONCERT
Svatojánská nadace zve všechny milovníky našich koncertů na sobotu 25. května od 17 hodin na
koncert pěveckého sboru Fresno Pacific College concert Choir ze Spojených států. Na programu
budou skladby světových mistrů.

