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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
VEŘEJNÉ PODZIMNÍ ZASEDÁNÍ
obecního zastupitelstva je vždy vhodnou příležitostí k hodnocení práce, kterou se podařilo v obci
vykonat. Občané mají také možnost seznámit se i s tím, co se v oblasti rozvoje obce připravuje na
příští rok. Letošní podzimní zasedání bylo přece jen v něčem jiné. Občané měli možnost vyjádřit se k
záměru obce vybudovat veřejný vodovod a rozvod plynu a seznámit se s postupem prací na plánu
našeho sídelního útvaru. Vzhledem k tomu, že od 1.1. 1996 bude ve správě obce také Záhrabská, byli
na zasedání přítomni i zástupci této osady.
UPOZORŇUJEME ČTENÁŘE SVATOJÁNKU,
že každou poslední sobotu v měsíci vychází v Berounském deníku " Svatojánská stránka ". Na této
stránce můžete najít zajímavosti jak ze současného života obce, tak jednotlivé kapitoly svatojánské
historie. O své činnosti zde podává informace také Svatojánská nadace a přislíbeny jsou aktuality z
Vyšší pedagogické školy. Přestože Svatojánská stránka vyšla pouze třikrát, našla si již své stálé
příznivce. Svědčí o tom ohlas čtenářů z nejrůznějších míst berounského okresu. V sobotu 30. prosince
najdete v Berounském deníku humorně laděnou silvestrovskou Svatojánskou stránku.
V PŘÍZEMÍ BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU
byla provedena výměna starých nevyhovujících oken za nová plastová okna. To přispěje nejen ke
zlepšení vzhledu budovy, ale především se docílí zmenšení tepelných ztrát. Za mimořádné úsilí při
této akci děkuje obecní úřad paní Marii Procházkové. O rychlost, se kterou se podařilo okna vyměnit
se zasloužili především pan Karel Broumský, Jaroslav Šedivý a Petr Potočka, všichni jsou členy
zastupitelstva obce. Zbývající okna u budovy by měla být vyměněna v průběhu příštího roku.
NÁVŠTĚVNOST NAŠÍ OBCE
se v letošním roce očividně zvýšila a s jejím nárůstem je možno počítat i v příštím roce. I touto situací
se bude zabývat zastupitelstvo obce. Naší snahou bude postupně vytvářet v obci takové podmínky,
které přispějí jak samotným návštěvníkům, tak obci samé. Turistický ruch stále považujeme za jeden
z důležitých zdrojů financí pro obecní pokladnu.
NOVÉ OZNAČENÍ ULIC na Záhrabské, označení samotné osady a její orientační plán, to vše by se
mělo v nejbližší době objevit v nové části Sv. Jana. Přiléhavé názvy ulic jako např. Lesní, U studánky
nebo Na výsluní si nové označení zaslouží. V neposlední řadě bude usnadněna orientace návštěvníků
této poměrně rozlehlé lesní osady.
Silvestrovské vydání Svatojánku vyjde 28. prosince 1995
ŽIVOTNÍ PROSRŘEDÍ
LIKVIDACE SKLÁDKY na železo, která je nevhodně umístěna na okraji Sedlce, bude konečně
realizována. Na místo bývalé skládky pak budou vysázeny okrasné keře. Veškerý železný odpad je
možno nyní ukládat do prostoru vedle kontejneru ( v Sedlci ). Z obce zmizí další nehezké místo a
veškerý odpad je tak možno ukládat na jedno místo. Podobné opatření se připravuje i na Záhrabské a
již dnes je zde možno staré železo ukládat na skládku v areálu hasičské zbrojnice, odkud bude podle
potřeby odváženo.
NOVÉ KONTEJNERY na plasty a sklo našly v obci své uplatnění. Občané si postupně na tuto v naší
obci novinku zvykají a oba druhy těchto odpadů již nedávají do svých popelnic. Šetří tím nejen své

peněženky, ale přispívají i k ochraně životního prostředí. Odpady z těchto kontejnerů totiž neputují na
skládky, ale jsou určeny jako druhotné suroviny k recyklaci.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
PROJEKT SÍDELNÍHO ÚTVARU naší obce bude po dohodě s okresním úřadem a s projekční
kanceláří zpracován i pro Záhrabskou. Toto opatření bylo přijato s ohledem na připojení osady ke Sv.
Janu. Dalším důvodem byla ta skutečnost, že obec Vráž neměla svůj
územní plán dosud rozpracován a Záhrabská by se tudíž připojením k naší obci dostala do mezery
vzniklé mezi oběma budoucími plány.
NOVÉ ZÁBRADLÍ, které se buduje od "mlejnku na Skalku" je názorným příkladem jednoho malého
detailu, který lze zařadit do Programu obnovy vesnice. Tohoto nelehkého úkolu se ujala mládež a
stejně tak jako na mnoha předešlých akcích dokazuje, že jí není lhostejný vzhled naší obce. To je
velmi důležitý moment celého POV, neboť bez účasti občanů, obzvláště pak mladých, nelze tento
program v žádném případě realizovat. Nové zábradlí na této lesní turistické cestě nejenže zlepší její
vzhled, ale významnou měrou přispěje, a to hlavně v zimních měsících, k bezpečnosti chodců. Na jaře
by se na této cestě, která je spojnicí Sv. Jana s Vráží, měly objevit i nové dřevěné lavičky.
ZAJÍMAVOSTI
Po celou adventní a vánoční dobu bude také letos svítit vánoční strom před svatojánským kostelem.
Podobné vánoční stromy budou také zdobit náves v Sedlci a obecní areál na Záhrabské. Je velice
milé, když se k této akci připojí i majitelé domů a svá obydlí u příležitosti těchto svátků pokoje a
radosti, také vyzdobí. Připomínáme, že doba adventní začíná v tomto roce 3. prosince.
PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU ve Svatém Janě by mělo být podobný průběh jako v loňském roce. Po
půlnoci se opět sejdeme před kostelem, abychom si navzájem popřáli do nového roku. Tato naše přání
budou samozřejmě spojena se slavnostní přípitkem a s miniohňostrojem. O půlnoci se také na chvíli
rozezní svatojánské zvony.

V novém roce, bude náš zpravodaj vydáván ve zcela nové úpravě. Díky kvalitnějšímu
programovému vybavení bude možno používat zcela nové druhy písma a změnu
zaznamená i celková úprava Svatojánku. Také samotná hlavička zpravodaje bude graficky
upravena. Změnu by neměla zatím zaznamenat pouze obsahová náplň, kterou se diky
úspornému tisku pokusíme rozšířit. Nový počítačový program poslouží již při vydání
silvestrovského Svatojánku.
Obecní zastupitelstvo obce Svatý Jan pod Skalou a správa Svatojánské nadace přejí všem
občanům a příznivcům obce radostné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 1996
POZVÁNKA NA KONCERT
Srdečně Vás zveme na Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru SLAVOŠ, který se koná v
sobotu 23. prosince v 17 hodin v kostele sv. Jana Křtitele ve Sv. Janě p. Skalou
Na programu jsou: České vánoční mše a koledy
BLAHOPŘEJEME
nomanželům Petře a Danielovi Šantorovým, kteří nastoupili společnou cestu životem a byli 4.
listopadu 1995 oddáni na staroslavném Karlštejně.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU

Poděkování Svatojánku v závěru roku 1995 patří všem obětavým občanům naší obce, kteří se podíleli
a podílí na její obnově jak hmotné, tak duchovní. Poděkování patří také všem lidem, kteří mají
zásluhu na rozvoji místního kulturního života a na propagaci Svatého Jana pod Skalou. Děkujeme i
Vám, čtenářům našeho zpravodaje. Velice nás těší, že je Svatojánek tak oblíben a že se pro většinu
občanů Svatého Jana, Sedlce, Záhrabské i Hostíma stal skutečným zdrojem informací z těchto sídel.
Vynasnažíme se, aby se dařilo vydávat tento zpravodaj i v roce 1996.
Zastupitelstvo obce
a správa Svatojánské nadace

Vážení spoluobčané.
Zanedlouho budeme společně prožívat vánoční svátky, které svojí specifickou atmosférou
oslovují každoročně každého z nás. V této vánoční době nás více jak kdy jindy přivádí
myšlenky k našim blízkým, cosi nás vrací do našeho mládí. Vrací se vzpomínky na
vánoce prožité s rodiči, na radost, kterou jsme pociťovali při rozbalování dárků.
Vzpomeneme i na naše dětská zklamání, když jsme pod stromečkem našli namísto
očekávané hračky třeba jen docela obyčejné ponožky.
V době vánoční si také připomínáme všechny ty, kteří mezi námi ještě o minulých
vánocích byli a tentokrát již býti nemohou.Člověk se více zamýšlí nad svým životem i nad
jeho smyslem. Hodnotí vše co bylo a snaží se předvídat, co jej čeká. Tato snaha předvídat
však často vychází naprázdno a nám nezbývá než vše zařadit do kategorie přání.
Vánoce jakoby člověka připravily na blížící se konec roku. Pocity spojené s loučením s
rokem starým a s vítáním roku nového umocňují všechno ono zamýšleníse každého z nás.
S odeznívajícím starým rokem vzpomínáme na vše, co jsme v něm prožili a vše jakoby
postupně splývalo s roky předešlými.
Podobně je tomu i v životě obce a ohlédnutí za uplynulým rokem nelze oddělovat od let
předcházejících, ve kterých jsme začínali s obnovou obce. Zamýšlíme se nad tím, jaká by
asi byla,kdyby neprosadila svoji samostatnost, co by bylo nebýt neúnavného úsilí
Svatojánské nadace při obnově místních památek a na jaké úrovni by zde byl společenský
a kulturní život. Naše úvahy nás často přivádí i k otázkám. Jakže toto všechno vnímají
obyvatelé naší obce? Proč někteří dokáží přiložit ruku k dílu a ti druzí jen čekají, co že
nového pro ně bude uděláno? Proč někteří dokáží ocenit tu usilovnou práci obnovy, která
postupně dává do pořádku minulým režimem zdevastovanou obec a proč ti druzí jsou
lhostejní? Vždyť v obci žijeme společně a náš zájem o veřejné dění by měl být
samozřejmostí. Každý kdo si toto neuvědomuje, sám sebe ze společenství obce vyřazuje a
ochuzuje tím i svůj osobní život.
I když je Svatý Jan pod Skalou velmi malou obcí, žijí zde lidé a jejich společným cílem by
měla být snaha o vytvoření co možná nejlepších životních podmínek. Jak Program obnovy
obce tak, i s ním související projekt, by pak měly být vodítkem k tomuto cíli a bude
skutečně věcí nás všech, jak brzy tohoto cíle dosáhneme.
Od 1. ledna 1996 bude opět ve správě obce také osada Záhrabská a nám by mělo velmi
záležet na jejím rozvoji. Bude také zcela samozřejmě zařazena do projektu POV.
Povzbudivý je současný zájem o rozvoj a obnovu osady jak ze strany místních obyvatel,
tak ze strany chatařů.
Pro rok 1996 máme stanoveny velké úkoly a podaří-li se realizovat plynofikaci spolu s
veřejným vodovodem, budou to dvě naprosto ojedinělé a vyjímečné události, které nemají
v historii obce obdobu. Významnou měrou by se zlepšilo životní prostředí ve svatojánské
kotlině. Plynovými a vodovodními přípojkami by byly zhodnoceny i všechny nemovitosti

a Svatý Jan by se tímto krokem posunul mezi moderní obce. I toto však bude ve značné
míře záležet na nás všech a svým přístupem můžeme tuto modernizaci do značné míry
ovlivnit.
Jiří Ševčík, starosta obce

