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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
PODZIMNÍ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ obecního zastupitelstva, které se konalo 21 .10. 1994 v Sedlci
ukázalo, že zájem o veřejné dění v obci je na velmi slušné úrovni. Potěšitelný je i zájem některých
chalupářů. Veřejnost byla seznámena s plněním úkolů za právě končící volební období, se stavem
financí v obecní pokladně a s úkoly které naši obec čekají. Jedním z bodů bohatého programu
zasedání bylo představení nových kandidátů do obecního zastupitelstva. I vám je touto cestou
představujeme.
Ing. ŠALDA Václav, BROUMSKÝ Karel, ŠEDIVÝ Jaroslav, ŠEVČÍK Jiří, POTOČKA Petr,
LÍZNEROVÁ Jaroslava, HOREŠOVSKÁ Vladimíra
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO DĚKUJE všem občanům za spolupráci a za pomoc ve volebním
období, které právě končí. Poděkování patří také všem přátelům obce, kteří se jakoukoli formou
podíleli na jejím rozvoji a zvelebení. Nově zvolenému zastupitelstvu pak přejeme mnoho úspěchů v
rozvoji obce a trpělivost při řešení ne vždy lehkých úkolů. Zvláštní poděkování patří Svatojánské
nadaci, která se významnou měrou zasloužila o zlepšení stavu
místních památek a o zviditelnění obce.
VOLEBNÍ KOMISE ve složení Lízner Jiří, Šantorová Daniela, Horešovský Miroslav a Broumská
Věra zahájila svoji práci v souladu s volebním zákonem.
REKONSTRUKCE HŘBITOVNÍ ZDI probíhala celý říjen a pokud dovolí počasí bude se
pokračovat i v listopadu. O finanční pomoc pro zajištění této akce, požádala naše obec město
BEROUN. V současné době slouží svatojánský hřbitov převážně naší obci a Hostímu, který je dnes
součástí okresního města.
ŠKOLNÍ BUDOVA, kterou naše obec pronajala v r. 1992, bude na základě výpovědi uvolněna
nejpozději do konce března 1995. Obecní úřad bude hledat nového nájemce pro tuto budovu. Dlužné
nájemné za rok 1993 je vymáháno soudně.
PRVNÍ ETAPA ROZVODU KABELOVÉ TELEVIZE byla zahájena v Sedlci. Jedná se především o
vybudování přijímací stanice v budově Obecního úřadu a o vlastní rozvod kabelu v obci. Následně
budou práce pokračovat v "Cihelně" a ve Sv. Janě. Po ukončení schvalovacího řízení bude
provedena pokládka zemních kabelů. O náš projekt projevilo zájem i město Beroun a dojde-li k
dohodě, bude v budoucnu na naši síť napojen i Hostím. Bližší informace měli občané možnost získat
na podzimním veřejném zasedání.
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na projekční firmu, která bude zpracovávat územně projektovou dokumentaci
pro naši obec, proběhne na okr. úřadu. Přihlásilo se 10 zájemců, ale do užšího výběru prošli pouze
tři. Projekt bude zpracováván po etapách - poslední bude ukončena
koncem roku 1995. Pokud se na financování projektu bude podílet i město Beroun, bude územní
řešení vypracováno i pro Hostím, tak jak se původně předpokládalo. Podle posledního sdělení
berounské radnice rozpočet města však pro letošní rok s tímto výdajem již nepočítá.
OPRAVA HASIČSKÉ ZBROJNICE bude ukončena během listopadu. Zasklení oken, nová svítidla,
oprava omítek a úklid, to vše následuje po letošní inventarizaci majetku zbrojnice. Součástí
inventury bylo i vyřazení starých, poškozených a nepotřebných věcí.
POPLATKY ZA ODVOZ ODPADU a poplatky ze psů za r. 1994 nemají stále někteří občané

zaplaceny. Věříme, že tyto poplatky v co možná nejkratší době zaplatí. Současně je zapotřebí uhradit
příspěvek na kabelovou televizi ve výši 3 000.- Kč na domácnost.
SVATOJÁNSKÁ KOLEJ vznikla při Vyšší pedagogiké škole a EKO - centru ve Sv. Janě. Stalo se
tak 11.října v budově bývalého kláštera. V tento den zde proběhla řada akcí. Po ustavujícím zasedání
Správy Koleje následovala prohlídka budov a pozemků areálu školy. Slavnostní odpoledne zakončil
vynikající kulturní program. Přejeme tímto Svatojánské koleji mnoho zdaru při jejím působení v naší
obci. Jsme přesvědčeni, že vzájemná spolupráce obce a koleje, popř. Svatojánské nadace, může Sv.
Janu přinést další možnosti pro jeho všestranný rozvoj.
NOVÉ LAVIČKY objedná obecní úřad. Tři budou zabudovány na lesní cestě do VRÁŽE, další pak
u kaple sv. Kříže a na hřbitově.
PROGRAM OBNOVY VESNICE ( POV )
III.
Současný stav ve zpracování návrhu místního programu obnovy naší vesnice.
Jednání na úrovni obecního zastupitelstva, projekčních kanceláří a okresního úřadu, probíhá již od
počátku roku. V současné době je se posuzují výsledky výběrového řízení a bude vybrán vhodný
projektant. Tím vznikne nový partnerský stav mezi obcí a realizátorem projektu. Další postup bude
následující:
- průzkum a rozbor stávajícího stavu se zaměřením na historický vývoj obce a památek, urbanistické
podmínky, stavební stav objektů, vlastnické a uživatelské vztahy, vybavenost, doprava, odpadové
hospodářství a vodní režim.
- stanovení požadavků obce na obsah POV s určením rámcového pořadí na jejich realizaci.
- zpracovaný návrh projednat v obecním zastupitelstvu a dát prostor všem občanům k jeho posouzení
a pečlivě zvážit všechny připomínky a návrhy. Spolu s okresním úřadem pak projednat regionální
vztahy a vazby.
- podstatné připomínky nechat zapracovat a doplnit do projektu.
- výsledný návrh předložit okresnímu úřadu se žádostí o finanční podporu na realizaci jednotlivých
akcí.
Tím skončí přípravná a projekční část POV a nastane realizace. O tom jak bude probíhat tato část
POV se dočteme příště.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
ZASEDÁNÍ SPRÁVY NADACE, které se konalo 15.října v SEDLCI, bylo ryze pracovní. Zajištění
přípravy koncertu Pražských madrigalistů, příprava expozice na pražskou výstavu nadací, setkání s
podnikateli, to byly hlavní body jednání. Byly doplněny informacemi o stavu právě probíhajících
prací, o příjmech a výdajích nadace a mnoha dalšími připomínkami
a problémy, které život nadace provázejí.
OPRAVA SOUSOŠÍ v kapli sv. Kříže, byla zahájena začátkem října. Opravu provádí s povolením
Památkového úřadu akad. sochař Petr VÁŇA. Sousoší bude restaurováno nákladem 90 000.-Kč.
Práce budou dokončeny v jarních měsících. Pokud to dovolí finanční situace, bude na jaře příštího
roku započato také s opravou fresky v této kapli. Na tuto akci potřebuje nadace získat částku 120
000.-Kč.
VÝSTAVA, která proběhne začátkem prosince ve Veletržním paláci v PRAZE a jíž se naše nadace
aktivně zúčastní, nebude jedinou výstavou s naší účastí. Prostřednictvím okresního úřadu jsme spolu
s obecním úřadem přihlášeni na další výstavy. Naše expozice bude zaměřena především na obnovu
památek, kulturní činnost a rozvoj obce Svatý Jan pod Skalou.
SETKÁNÍ S PODNIKATELI je plánováno na tento měsíc. Proběhne v berounském hotelu LITAVA.

Svatojánská nadace chce při této příležitosti poděkovat všem podnikům a podnikatelům, kteří
pomohli při zajišťování úkolů nadace. Budou zde prezentovány výsledky, kterých nadace během tak
krátké doby svého působení v obci Svatý Jan pod Skalou dosáhla.
VIDEOKAZETY ZE SVATOJÁNSKÉ POUTI 1994, si můžete zakoupit na Obecním úřadu za 280.Kč. Jedná se o 90 min. sobotního i nedělního programu této slavnosti. Jako vhodný dárek
doporučujeme také CD disk, vydaný naší nadací. Nahrávka barokní hudby je doplněna tiskovinou se
svatojánskou tematikou.
NADACE ČESKÝCH PAMÁTEK, zastoupená paní TOMKOVOU ze Senohrab, nabídla již v
loňském roce naší nadaci pomoc. Tuto pomoc v podobě finančních prostředků ve výši téměř 20
000.- Kč, obdržíme pravděpodobně do konce roku. Je to jen další důkaz toho, že činnost Svatojánské
nadace vchází do obecného povědomí a získává stále nové a nové příznivce.
O STÁLE VĚTŠÍM ZÁJMU O SVATOJÁNSKÉ PAMÁTKY svědčí stoupající počet návštěvníků
Sv. Jana. Jednotlivci, skupiny a zájezdy z domova i ciziny přijíždějí shlédnout hlavně jedinečný
skalní kostel Panny Marie. Tento evropský unikát je magnetem i pro
návštěvníky ze zámoří.
SLAVNOSTNÍ ZVONĚNÍ, které 28. října ve 12 hodin rozeznělo celé svatojánské údolí, bylo
opravdovým zážitkem pro všechny přítomné. Vysoký tón malého "Ivana" a majestátný hlas "Jana
Křtitele", doplnily opravdu dokonale tóny původních dvou zvonů. Výsledkem byly překrásné
akordy, které mohou naší obci mnozí závidět.
SPIRITUÁL KVINTET VE SV. JANĚ, zatím nejvíce navštívený koncert, předčil všechna naše
očekávání. Můžeme být nanejvýš spokojeni, protože nadchl i všechny přítomné členy této skupiny.
Tento pocit nejlépe vyjádřil sám vedoucí " Spirituálu" když publiku oznámil: " Byl bych rád, kdyby
se z našich koncertů stala v této krásné obci tradice ". Pořadatelé si velmi cení i příkladného chování
publika, které se dokonale přizpůsobuje mimořádné chrámové atmosféře.Je až s podivem, jak na
posluchače působí tato důstojná místa. Je jen škoda, že v zadních prostorách kostela je při velké
návštěvnosti špatně rozumět mluvenému slovu. I tento nedostatek však budeme časem řešit. Lze si
jen přát, aby další svatojánské koncerty následovaly, neboť jejich význam již dávno přesáhl hranice
obce a jsou významným společenským a kulturním přínosem pro celý náš region.
KONCERT PRAŽSKÝCH MADRIGALISTŮ, přilákal opět milovníky
svatojánských koncertů. Vskutku profesionální výkony umělců,
byly odměňovány srdečným potleskem a vynikající akustika umožnila všem přítomným, dokonalý
zážitek při poslechu skladeb starých mistrů.
VÁNOČNÍ KONCERT
bude poslední kulturní akcí v letošním roce. O termínu vánočního koncertu vás budeme včas
informovat. Připomínáme, že se jedná již o 12. koncert pořádaný nadací a Obecním úřadem.
Úřední hodiny Obecního úřadu: vždy v pátek v 17-18 hodin
Na měsíc listopad jsou plánovány tyto akce:
11.11. 1994 v 18 hod. Sedlec - Zasedání Obecního zastupitelstva
12.11. v 17 hod. " - Zasedání Správy nadace
18.-19.11. Komunální volby
24.11. v 18 hod. Sedlec - Ustavující zasedání nově zvoleného OZ
25.11. hotel Litava v 18 hod. - Setkání s podnikateli

