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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
PLÁN PRÁCE A PŘÍPRAVA ROZPOČTU OBCE, to byla dvě hlavní témata lednového zasedání
Obecního zastupitelstva. V letošním roce by se na základě schváleného plánu měly dokončit v naší
obci tyto akce:
1) Třetí etapa opravy hřbitovní zdi
2) Oprava místní komunikace v Sedlci
3) Vybudování malého parkoviště v Sedlci
4) Výměna oken v budově obecního úřadu
5) Dokončení opravy prostoru studánky
6) Územně plánovací dokumentace
SPOLUPRÁCE OBECNÍHO ÚŘADU se Svatojánskou nadací potrvá i v tomto volebním období.
Obecní úřad bude i nadále finančně zajišťovat veškeré kulturní akce pořádané nadací a v rámci
možností přispívat na obnovu místních památek. Svatojánská nadace se bude i nadále spolupodílet
na Programu obnovy vesnice.
PLYNOFIKACE OBCE je jedním z důležitých úkolů Programu obnovy vesnice a Obecní úřad
přistoupil k prvním krokům vedoucím k jeho realizaci. Byla podána žádost referátu životního
prostředí při okresním úřadu v Berouně. Budeme jednat i o možném využití přípojky v bývalé
drůbežárně v Sedlci, která by celý projekt značně usnadnila. O významu plynového vytápění naší
obce nelze pochybovat, neboť lokální topení v tomto sevřeném údolí vytváří situace, které
mnohonásobně převyšují povolené normy znečištění ovzduší. Bude jistě přihlédnuto i ke
skutečnostem, které souvisí s ochranou krajiny v Národní přírodní rezervaci Karlštejn. S ohledem na
aktuálnost této problematiky, vyhlašuje Obecní úřad podobnou anketu jako při projektu kabelové
TV. Žádáme všechny občany, aby v co možná nejkratší době vyplněné anketní lístky odevzdali na
Obecní úřad.
SMLOUVA NA VYPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU sídelního útvaru Svatý Jan pod Skalou Sedlec a Hostím, byla uzavřena s KAPA Studiem. Tento plán bude zpracováván pod vedením ing.
arch. Petra Vávry. Postup prací na tomto projektu bude pravidelně zveřejňován v našem seriálu k
POV.
OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU, která stanoví poplatky za užívání veřejného prostranství
vydá v nejbližší době Obecní úřad. Žádáme proto všechny občany, kteří na veřejných plochách
skladují stavební materiály, aby předešli vymáhání stanovených poplatků a tato prostranství
vyklidili. Vzhledu naší obce to jistě prospěje.
VÝMĚNA OKEN V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU bude zřejmě první větší akcí v letošním roce,
která citelně zasáhne do obecní pokladny. Stará dřevěná okna budou nahrazena okny plastovými.
Tepelné ztráty budovy se tímto krokem velmi omezí což je vzhledem k elektrickému vytápění
nanejvýš vítané.Úspory energie se budou pohybovat okolo 30 %. Současně bude provedeno
dokonalejší zabezpečení budovy obecního úřadu.
FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK na sportovní činnost obdržela svatojánská mládež od obecního úřadu.
Jedná se o příspěvky na sportovní soutěže a na vybavení kulečníku. Bude-li zajištěn vhodný prostor,
zakoupí obec i úplné vybavení pro stolní tenis.

ODVOZ DOMOVNÍHO ODPADU i nadále Obecní úřad značnou částkou dotuje. Ke zlepšení
situace v likvidaci domovních odpadů bude nutné, aby každá domácnost (i rekreační), vlastnila svoji
popelnici. V tomto směru se dopisem obracíme na všechny majitele rodinných domků, na chataře a
chalupáře.
VÝSTAVA HOLIDAY WORLD, která se uskuteční ve dnech 9.- 12. února na výstavišti v PrazeHolešovicích, bude v krátké době již druhou výstavou s účastí naší obce. Tentokrát se naší expozice
ujme Okresní úřad a bude zařazena mezi expozice dalších památných míst našeho okresu. Veřejnost
může tuto výstavu navštívit 11. nebo 12. února. Stánek najdete v levém křídle pod č. 727. První dva
dny jsou určeny odborníkům z oblasti cestovního ruchu.
DALŠÍ PŘIPRAVOVANÁ VÝSTAVA s podobnou tématikou je plánována na měsíc listopad a
výstavním místem bude České centrum v Berlíně. I zde bude mít naše obec své zastoupení.
NOVÁ BROŽURA BEROUNSKO spatřila světlo světa díky iniciativě Okresního úřadu v Berouně.
Pro nás je zajímavá tím, že vyjímečným způsobem přibližuje Svatý Jan pod Skalou v regionálním
pohledu. Dá se předpokládat, že tato brožura díky svému trojjazyčnému provedení, bude dobrým
vodítkem pro tuzemské i zahraniční návštěvníky našeho okresu.
PŘÍPRAVOU OSLAV 50. VÝROČÍ ukončení druhé světové války se bude zabývat Obecní
zastupitelstvo na svém únorovém zasedání. Oslavy budou zajišťovány v úzké spolupráci se
Svatojánskou nadací.
SETKÁNÍ S NOVÝMI PŘEDSTAVITELI MĚSTA BEROUNA, by se měla stát odrazovým bodem
pro vzájemnou spolupráci naší obce s okresním městem. Přímé sousedství Berouna se Sv. Janem
přináší celou řadu problémů, které by bylo vhodné řešit společně. Tématem tohoto prvního setkání
bude především územně plánovací dokumentace POV.

Na měsíc únor jsou plánovány tyto akce:
3. února v 18 hodin - zasedání Obecního zastupitelstva
14. února - pracovní setkání zástupců obce a Svatojánské nadace s představiteli Pražškého
arcibiskupství
18. února v 17 hodin - zasedání Správy nadace 24. února v 18 hodin - zasedání Obecního
zastupitelstva
V měsíci únoru se uskuteční první pracovní setkání představitelů obce se zástupci KAPA Studia,
zaměřené na přípravu územně plánovací dokumentace.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
VEŘEJNÉ VÝROČNÍ ZASEDÁNÍ Svatojánské nadace, které se konalo 14. ledna v Sedlci, jasně
dokladovalo užitečnost spolupráce obce s nadací. Na toto zasedání přizvala Správa nadace i nově
zvolené Obecní zastupitelstvo. Přednesená výroční zpráva ukázala, že právě těsná součinnost nadace
s obcí přinesla a přináší prospěch především Svatému Janu a to jak při jeho obnově hmotné, tak při
obnově kulturní a duchovní. Je nesmírně důležité, že stávající forma spolupráce byla dohodnuta i do
budoucna, neboť jak uvedl předseda Svatojánské nadace Dr. Jan Ševčík "dosavadní výsledky naší
práce opravňují ke spokojenosti, ale současně nás zavazují".
PRŮBĚŽNÁ FINANČNÍ ZPRÁVA byla také předmětem výročního zasedání nadace. Hodnota díla
se již uvádí v milionech korun a tato skutečnost se začíná projevovat především ve značně zvýšeném
zájmu o naši nadaci. Narůstající počet příznivců se projevuje především ve finanční podpoře.
Zatímco za první rok získala nadační pokladna 34 tisíce, za další pak 75 tisíc a za rok 1994 již přes
200 tisíc korun v hotovosti. Celá řada dárců však zasílá příspěvky přímo na konto nadace a celkové

příjmy jsou daleko vyšší. I přes tuto skutečnost je však nadace zadlužena částkou téměř 300 tisíc
korun. Finanční náročnost akcí prováděných v loňském roce přesáhla všechna naše očekávání.S
podrobnou finanční zprávou se máte možnost seznámit ve vývěsní skříňce nadace.
DARY PRO SVATOJÁNSKOU NADACI však nemívají vždy finanční podobu. Na sklonku roku
obdržela nadace dva významné dary od podnikatelů. První daroval kabely a vodiče na rekonstrukci
elektroinstalace v našem kostele. Celková hodnota tohoto daru je přibližně 10 000 korun. Druhý
podnikatel věnoval celou řadu drobných uměleckých předmětů, které budu prodávány návštěvníkům
obce jako suvenýry. Tento dar má hodnotu přibližně 25 000 korun.
OSOBNÍ POČÍTAČ, který obdržela Svatojánská nadace darem od jedné soukromé firmy, bude
významným pomocníkem v organizační činnosti nadace. Dle dohody bude využíván i pro potřeby
obce a březnový Svatojánek bude již zpracován na tomto novém počítači. I na tomto příkladu je
možno doložit užitečnost spolupráce Svatojánské nadace a Obecního úřadu.
POUSTEVNÍK VE SVATÉM JANĚ žil několik týdnů v loňském roce a rád by se zde usadil
natrvalo. Tento svatý muž, tolik oblíbený u místních občanů, k nám přijede i letos. Představený
Kapucínského kláštera v Brně mu umožnil, aby klášter opustil od velikonočních svátků až do konce
října. Po celou tuto dobu chce své poslání plnit právě v působišti prvního českého poustevníka sv.
Ivana.
BOHOSLUŽBY V NAŠEM FARNÍM KOSTELE se pro vážné onemocnění našeho duchovního
správce P.Karla Dvorského nekonají již od vánočních svátků. Tento neutěšený stav bude platit až do
odvolání. Ve vážných případech je možné obrátit se na P.Bulína z berounského děkanství.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
IV.
"Náš celorepublikový POV počítá s tvorbou místních programů, jejichž zpracování si zajišťují samy
obce a jejichž hlavním účelem je vyprovokování zájmu místních obyvatel o vesnici, ve které žijí, o
okolní krajinu a o celé jejich společenství. V této souvislosti též mluvíme o nastartování duchovní
obrody vesnice, o obrodě zájmu o její hospodářský a společenský život, o obrodě hrdosti na
specifické kvality života na vesnici, projevující se nejen v užším kontaktu s přírodou, ale i v užších
kontaktech mezi lidmi a v opravdovějším vztahu k životu vůbec. POV byl podpořen poslaneckou
iniciativou i při projednávání návrhu státního rozpočtu pro rok 1995 a při hlasování o něm v
Parlamentu ČR v prosinci 1994. Na podporu POV byl vyčleněn ve srovnání s předchozím rokem
dvojnásobný objem, tedy 200 mil.Kč, v čemž je 50 mil.Kč převedených z rozpočtu Ministerstva
zemědělství ČR. Parlament ČR prokázal, že mu není lhostejný osud našeho venkova. Stejně se
projevilo i Ministerstvo zemědělství ČR souhlasem s tím, že ze svého rozpočtu zajistí 25%
prostředků vyčleněných pro POV". RNDr. S.MIKULA
Předmětem smlouvy, která byla uzavřena se Studiem KAPA je územní plán sídelního útvaru Svatý
Jan pod Skalou - Sedlec a Hostím v rozsahu řešení širších krajinných vztahů, v zastavěné části pak
plánu využití území, návrhu funkčních regulačních opatření, návrhu veřejně prospěšných staveb,
návrhu řešení dopravy a technické infrastruktury a vyhodnocení záboru ZPF v grafické, textové a
tabulkové části. (pokračování)
V historii školství v naší obci dnes pokračujeme výběrem statí z Monografie Hořovicka a
Berounska (1929).
"Dne 1. srpna byl přestěhován ústav učitelský z Bubenče do Sv. Jana. Adaptační práce byly rychle
provedeny, takže dne 25. května 1916 byla lázeňská budova schválena za školní. Za cvičnou školu
po dobu, než byla zřízena při ústavě vlastní cvičná škola, sloužila obecná škola ve Sv. Janě. Při
ústavě byla otevřena dvoutřídní cvičná škola počátkem školního roku 1921-22. Současně byla
zřízena nová tělocvična. Prvním ředitelem ústavu byl šk. br. Josef Felix Špaček. Chovanci ústavu
byli ze všech částí Čech, Moravy a i ze Slezka. Z nejbližšího okolí ústavu jest jich velice málo.
Nejvíce jest zastoupen stav rodičů rolnických.

Ve výročním statistickém výkaze za školní rok 1926-27 vykazuje ústav v inventáři 3665 pomůcek
učebných. Tyto pomůcky se doplňují zakoupením z příspěvků, jež chovanci platí v obnosu 50 Kč.
Dotace ani subvence ústav nemá. Ústav jest odkázán sám na sebe, dobrodinců zvláštních nemá.
Veškerý náklad na vydržování ústavu potřebný hradí se jen z platu přijatých chovanců. Knihovna
žákovská čítá 695 svazků, knihovna cvičné školy 110 svazků. Profesorská knihovna má 893 svazků".
UČITELSKÝ ÚSTAV ve Svatém Janě pod Skalou ukončil svoji činnost ve druhé světové válce, na
pokyn německých úřadů. Za dobu svého trvání vychoval celou řadu vynikajících českých učitelů a
osobností našeho národa. Žijící absolventi této školy se v naší obci každoročně setkávají, aby si
připomněli svá studentská léta. Poslední snad dosud nejvýznamnější setkání se uskutečnilo v roce
1992. Setkali se zde bývalí studenti, při příležitosti 50 let od posledních maturit. Toto setkání bylo
vskutku dojemné a celý jeho průběh zachytila česká televize. I tento dokument vám ve vhodném
termínu přiblížíme prostřednictvím místního vysílání. (pokračování)

