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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO přijalo snad jedno z nejvýznamnějších rozhodnutí, které by mělo být
skutečným přínosem pro všechny obyvatele údolí Svatého Jana a Sedlce. Bylo rozhodnuto o zahájení
řízení ve věci plynofikace obce a o výstavbě veřejného vodovodu. Obě tyto akce budou zahájeny
plně v souladu s projektem zpracovávaným pro Program obnovy vesnice. Jak plynofikace, tak
veřejný vodovod budou financovány prostřednictvím půjčky České spořitelny. Obecní úřad bude i v
příštích letech uplatňovat možnost získání státních příspěvků, které by pomohly snížit dopad vysoké
půjčky. V nejbližším možném termínu bude proveden nový průzkum mezi obyvateli obce, který by
měl být závazný pro projektanty. Zatím není jasné, zda bude současně plynofikován i Hostím. O této
otázce budou zahájena jednání s Městským úřadem Beroun.
ROZVOJ OBCE
KABELOVÁ TELEVIZE, která je po téměř jednoletém zkušebním provozu kompletně dokončena,
je nesporným přínosem pro naše domácnosti. Osm televizních programů a celou řadu rozhlasových
stanic spolu s možností místního TV vysílání mohou naši občané využívat pomocí tohoto
kabelového rozvodu. Při dokončovacích pracích byla na síť připojena ještě celá řada nových
účastníků a celkový počet přípojek se tak zvýšil na 60.Obecní úřad přistoupil k této nemalé investici
i s tím, že u ní nelze předpokládat návratnost. Tím více bychom si měli tohoto zařízení vážit a pokud
možno si je také chránit.
NOVOU TVÁŘ začíná získávat "klášterní zahrada". Již delší čas zde probíhají stavební práce a jsou
obnovovány kamenné opěrné zdi. Připomínáme, že na rekonstrukci celé zahrady je zpracována
studie, která by měla po realizaci přiblížit vzhled zahrady k jejímu původnímu baroknímu stavu.
Není to však ani v nejmenším snadná úloha a její řešení si vyžádá delší čas. I obec bude zvažovat
možnost svého podílu na této obnově.
POSTUPNÁ OBNOVA ZÁHRABSKÉ se setkává u místních obyvatel s kladnou odezvou a na
mnoha místech je patrná aktivita, se kterou k této obnově přispívají. Již dnes je možno pozorovat
lepší údržbu místních komunikací a jejich okolí. Většina osadníků dbá nejen na upravenost svých
domků a chat ale pořádek se začíná objevovat i na veřejných prostranstvích. Obecní úřad tuto snahu
obyvatel Záhrabské samozřejmě vítá a bude ji v rámci možností i nadále podporovat. Počáteční
nedůvěra v opětovné spojení osady se Svatým Janem pod Skalou je tatam, neboť za velmi krátkou
dobu zde bylo mnohé vykonáno. Nejvýznamnějšími příspěvky pro osadníky jsou obnova veřejného
osvětlení a alespoň částečná oprava přístupové komunikace.
SPOLEČENSKÝ A KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI
HUDEBNÍ SKUPINA SCHOVANKY je naší nejlepší současnou ženskou skupinou. Jejich umění
oceňují posluchači celé západní Evropy i Spojených států. Přestože nemají mnoho domácích
koncertů, nabídly své vystoupení i Svatojánské nadaci. Se svým programem chtějí v naší obci
účinkovat o vánočních svátcích a měla by se v něm objevit celá řada skladeb z jejich nového CD,
které je obsahem zaměřeno právě na vánoční tematiku.
OSLAVA NA ZÁHRABSKÉ konaná u příležitosti znovupřipojení osady ke Sv. Janu se setkala s
takovou odezvou, že se již dnes musí obecní zastupitelstvo zabývat přípravou podobné akce na příští
rok. Jako nejvýhodnější termín se jeví konec prázdnin, neboť právě v této době je toto místo nejvíce

zalidněno.
ZAJÍMAVOSTI
PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ studentů Vyšší pedagogické školy se starostou obce se budou konat
jedenkrát do měsíce. Tato setkání by měla přispět studentům k lepšímu poznání naší obce. Postupně
budou seznamováni s historií Sv. Jana, s rozvojem obce a s prací Svatojánské nadace. K dokonalejší
sounáležitosti obce a VPŠ by jistě přispěla možnost občasného "nahlédnutí" do života školy. Jednou
z možností by mohlo být např. vydávání studentského časopisu, se kterým by se měli možnost
seznámit i občané. Tuto myšlenku VPŠ nabídneme.
OSTUDNÁ ZEĎ u budovy bývalého kláštera, kterou v padesátých letech vybudovali trestanci místní
věznice, je již delší dobu trnem v oku většině obyvatel obce. O jejím odstranění jsme již několikrát
jednali. Přestože byla tato jednání zatím neúspěšná, obrátila se obec v této věci dopisem na
současného majitele objektu, kterým je Kongregace školských bratří. Projekt, který je na celé
prostranství před kostelem a klášterem zpracováván, odstranění této zdi předpokládá.
SVATOJÁNSKÁ HUŤ působící již několik měsíců v areálu VPŠ, nejen že vyrábí celou řadu
keramických výrobků, ale začíná vykupovat staré kameninové a keramické nádoby.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
KONTEJNER na domovní odpad byl začátkem října přistaven do osady Záhrabská a byl během
jednoho týdne zcela zaplněn. Obecní úřad bude podle potřeby přistavování kontejneru zajišťovat a z
osady se tak přijatelnou cestou odstraní nepotřebný odpad. V neposlední řadě se tímto opatřením
zabrání vzniku černých skládek.
ŽELEZNÁ SOBOTA, při které se vyznamenali mladí, zbavila naši obec dalšího odpadu. Podle
odhadů bylo sebráno železo nejméně za 5 000 korun. Za tyto peníze si mládež může dokoupit nejen
potřebné sportovní vybavení, ale bude je možno použít i na další zájmovou činnost. Sběr železa má v
naší obci svoji tradici a letos poprvé byl prováděn i na Záhrabské. Zde ho však bylo připraveno
takové množství, že nebylo možné jej odvézt najednou. Zbytek bude odvezen v nejbližším možném
termínu.
KVĚTINOVÁ VÝZDOBA veřejných prostranství byla v naší obci v letošním roce poprvé. Obecní
úřad bude s úpravami a výzdobou těchto míst i nadále pokračovat a napříště bude na tyto úpravy
pamatovat i rozpočet obce.
NA MĚSÍC LEDEN PŘIPRAVUJEME
3. listopadu v 18 hodin ..... zasedání obecního zastupitelstva
24. listopadu v 18 hodin ..... podzimní veřejné zasedání OZ
25. listopadu v 17 hodin ..... zasedání Svatojánské nadace
30. listopadu v 16.30 ........ VPŠ Podvečer v refektáři - koncert
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Poděkování Svatojánku směřuje tentokrát až do Řevnic a patří akademickému sochaři Petru Váňovi,
který prováděl od r. 1993 restauraci sousoší v kapli sv. Kříže. Přestože tuto náročnou práci prováděl
za velmi ztížených podmínek a postup práce zpomalovala nejrůznější "překvapení", dodržel nejen
původně stanovený termín ale i cenu opravy.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE

ZASEDÁNÍ SPRÁVY NADACE se konalo v sobotu 21. října v budově obecního úřadu. Jednání
bylo zaměřeno především na připravované akce a hodnoceny byly i výsledky letošního roku.
Pozornost byla věnována i finančnímu hospodaření. Z přednesené finanční zprávy vyplynulo, že se
za letošní rok podařilo výrazně snížit dluhy, které vznikly v roce 1994 při rekonstrukci kostelní věže.
V nejbližší době bude zapotřebí uhradit fakturu za opravu sousoší a dle možností také dále snižovat
dlužnou částku za nový zvon.
JIŽ ČTVRTÉ VÝROČÍ založení Svatojánské nadace jsme si připomněli 17. října. Právě před čtyřmi
lety se v bývalém penzionu IVANKA sešli příznivci obce Svatý Jan pod Skalou a dali vzniknout této
aktivitě. Dnes je Svatojánská nadace ve všeobecném povědomí nejen u občanů berounského okresu,
ale díky své bohaté činnosti na mnoha dalších místech naší vlasti. Tradice koncertů a besed, které
pravidelně pořádá Svatojánská nadace ve spolupráci s obecním úřadem je také všeobecně známá a
přivedla do Sv. Jana nejen domácí ale i zahraniční umělce a soubory. Hlavní náplní práce nadace
však i nadále zůstává obnova a zvelebování památek.
VÁNOČNÍ KONCERTY pěveckého souboru SLAVOŠ z Berouna mají ve Svatém Janě pod Skalou
svou tradici. Ani letošní vánoce nebudou vyjímkou a berounští přijedou koncertovat do našeho
kostela den před štědrým dnem, tedy 23. 12. Začátek koncertu je v 17 hodin a budeme mít možnost
zaposlouchat se do melodií vánočních mší a českých koled. Tento koncert, na samém konci
adventního období, bude jistě vhodnou příležitostí k navození té pravé vánoční atmosféry.
PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ s příznivci Svatojánské nadace, s podnikateli a se známými osobnostmi se
uskuteční 16. prosince v areálu Vyšší pedagogické školy. Pozvání na toto setkání obdrží všichni
významní přispěvatelé nadace, podnikatelé z nejbližšího okolí a představitelé státní správy. Podobná
akce se uskutečnila v loňském roce v berounském hotelu Litava. Tato setkání jsou vyjímečnou
příležitostí nejen k poděkování za pomoc naší nadaci, ale přispívají i k navázání nových vzájemných
vztahů mezi podnikateli.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
Na četná přání čtenářů Svatojánku přinášíme další vysvětlení k Programu obnovy vesnice. Nutnost
opakovat informace o POV je dána především skutečností, že se jedná o zcela nový způsob rozvoje
venkova. Zkušenosti s tímto programem máme u nás mizivé, ale jeho výsledky z míst, kde byl a je
realizován jsou povzbudivé. Je jen škoda, že není této problematice věnován větší prostor ve
sdělovacích prostředcích. Jako jedna z mála obcí berounského okresu je Svatý Jan pod Skalou
registrován v celostátní akci "Program obnovy vesnice". Základním cílem vlády ČR při vyhlášení
POV je podnítit a podpořit obyvatele vesnic a jejich samosprávy k tomu, aby se pokud možno
vlastními silami a za přispění státu snažili o rozvoj obcí, o vytváření zdravého životního prostředí a
ekologicky nezávadného hospodaření. Současně tím chce vláda zastavit vylidňování vesnic a tím
pomoci hospodářskému a kulturnímu rozvoji venkova v naší zemi. Jaké jsou naše představy o
rozvoji Svatého Jana pod Skalou? Především chceme, abychom dali solidní a odborně fundovaný
podklad k aktivitám, které se v obci mohou a budou rozvíjet. Domníváme se, že je třeba již dnes
alespoň ze známých demografických, kulturních, ekologických a hospodářských podmínek stanovit,
co je a co bude obci prospěšné a naopak vyloučit to, co by jí mohlo škodit.
Obecní zastupitelstvo se proto rozhodlo zadat tento program rozvoje odbornému pracovišti. V
současné době se již na projektu intenzivně pracuje a na jeho konečnou podobu dohlíží jak obec
sama, tak i příslušný referát okresního úřadu. Dokončení a schválení projektu očekáváme v prvním
pololetí roku 1996. Jaké jsou naše hlavní záměry? Je to především znovuzabydlení obce. Dále pak
ekologické vytápění, veřejný vodovod a likvidace odpadních vod. To představuje rozhodující zásah
do zlepšení životního prostředí a existenčních podmínek obce. Rozhodnutí obecního zastupitelstva
začít položením rozvodu plynu a vody vychází jednak ze snadné přístupnosti plynové přípojky a z
možnosti využití místních pramenů pitné vody. Z našeho pohledu by bylo ideálním řešením položit
oba rozvody současně, aby se tak zabránilo dalšímu "rozkopávání vesnice". V neposlední řadě by se
významnou měrou snížily náklady na zemní práce. V této etapě se též počítá s modernizací
elektrických rozvodů v historické části obce.

MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ nesouhlasí se záměrem Okresního úřadu Beroun, vyhotovit
společný plán sídelního útvaru pro Svatý Jan pod Skalou a pro Hostím, který je součástí Berouna. K
dané problematice je svoláno jednání všech dotčených stran na 1. 11. na referátu regionálního
rozvoje okresního úřadu.

