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Vážení spoluobčané,
Blíží se konec roku, toho roku, který lze právem označit za rok historický, neboť právě v tomto roce občané naší země rozhodli o
připojení České republiky k Evropské unii. Toto společenství států je, a spolu s Vámi věřím, že i v budoucnu bude, především
zárukou míru na evropském kontinentu. Tento cíl byl a je jedním z hlavních důvodů založení a rozšiřování Evropské unie.
Všechny ostatní aspekty stojí za tímto úkolem jaksi v pozadí.
Pokojný život v míru považuje dnes většina Evropanů za stejně tak samozřejmý, jako například to, že mají kde bydlet, že mají co
jíst, nebo že mohou volně cestovat a užívat si dovolené podle svých představ. Dnes už snad jen naši starší spoluobčané dobře
vědí, že klidný a svobodný život nikdy v minulosti žádnou samozřejmostí nebyl a při vzpomínce na války či komunistický útlak jim
vůbec není do smíchu.
Asi jen málokdo se zamyslí nad tím, co je příčinou oněch dnešních samozřejmostí, nebo si jejich příčiny v dnešním uspěchaném
světě ani neuvědomuje. Snad jen pozornější člověk se dokáže pozastavit a docenit rychlou obnovu našich měst a obcí, nad
obchody přetékající zbožím, nebo i nad nebývale rychlou obnovou povodní zdevastované republiky.
I tomu, kdo byl slabší v matematice, musí být zcela jasné, že na takové množství projektů, do kterých bylo v několika málo
uplynulých letech investováno, nemohlo být ani zdaleka pokryto naším státním rozpočtem. Mnoho našich sídel bylo obnoveno jen
díky „evropským penězům“. I to je jeden z pohledů na Evropskou unii, pro kterou je vzájemná pomoc a solidarita dalším
důležitým bodem programu.
Sdělovací prostředky nás v každodenním životě často informují zavádějícími informacemi o Evropské unii jako o instituci, která
nám zakazuje vyrábět či pojídat to či ono, a která nám téměř na všechno vnucuje svoje normy. Odvádějí tím pozornost lidí od
hlavního smyslu myšlenky této organizace. Je to smutné.
O vánocích není asi moc vhodné takto politikařit. Nicméně, chtěl jsem se s Vámi alespoň touto cestou podělit o myšlenky, které se
mi neustále vracejí po mé nedávné návštěvě Evropského parlamentu. Také díky této návštěvě se mi jeví ty letošní Vánoce, svátky
pokoje a klidu, více než symbolické.
Dovolte mi vážení spoluobčané, abych Vám poděkoval za Vaši důvěru, kterou jste mi vyslovili pro toto volební období. Dovolte
mi také popřát Vám z celého srdce příjemné prožití vánoc a mnoho štěstí v roce 2005.
Jiří Ševčík, starosta obce Sv. Jan pod Skalou
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Novoroční setkání s občany
Srdečně zveme všechny spoluobčany na setkání se zástupci obce. To se bude konat v pátek 7. ledna 2005 od 18 hodin na
obecním úřadu. Diskutovat se bude nejenom o tom co se podařilo či nepodařilo vykonat v roce 2004, ale zejména o tom co nás
čeká v roce nastávajícím. Připraveno bude i malé pohoštění.
Nová pravidla budou platit pro místní hřbitov
Složitou cestou se obec dopracovala k tomu, aby mohl být schválen nový hřbitovní řád a stanovena pravidla pro majitele
hrobových míst. Během nadcházejícího období budou postupně uzavírány smlouvy mezi obcí a majiteli hrobů. Tyto smlouvy
budou upravovat především dobu a cenu pronájmu hrobových míst. Změny dozná také stávající číslování hrobů.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
Počet obyvatel obce se zvyšuje
Jedním z důležitých bodů Místního programu obnovy, který si předsevzalo zastupitelstvo obce již v roce 1992, bylo
znovuzabydlení tehdy téměř vylidněné obce. Výstavbou nových bytů, rodinných domků a rekonstrukcí části rekreačních chalup
se tento záměr daří naplňovat. Dobré je, že stálí obyvatelé přibývají ve všech částech obce. V současné době žije ve Svatém Janě
75, v Sedlci 24 a na Záhrabské 22 trvale hlášených obyvatel. Zdá se, že zájem o bydlení v naší obci trvá a lze tudíž předpokládat,
že počet obyvatel obce i nadále poroste.
Rekonstrukce bytu je dokončena
Obecní byt v budově obecního úřadu byl zásluhou jeho nájemníků zcela zrekonstruován a od letošních vánoc bude sloužit k
trvalému bydlení. Samotná rekonstrukce však nebyla snadnou záležitostí a bylo nutné se vypořádat s mnoha záludnostmi, které
stará historická budova z roku 1822 skrývala. Zatímco opravu bytu hradila obec, veškeré práce prováděli sami nájemníci. Ti
budou od ledna zastávat i úlohu správce budovy.
Zimní údržba cest
Přestože je zimní údržba místních komunikací zajištěna a pro naši obec ji provádí ZD Mořina, stávají se situace, při kterých ani
tato služba nestačí. Ke slovu pak přijdou lopaty a obětaví lidé. Obecní úřad proto zajišťuje i potřebné množství posypového
materiálu. V letošní zimě bude tato namáhavá práce částečně usnadněna, neboť u nejproblémovějších míst na komunikaci do
Záhrabské byl posyp umístěn pod přístřešky, které mají zabránit jeho promrznutí.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Mikuláš nakonec přišel !

Měl přijít, alespoň tak to s ním bylo dohodnuto. Měl přijít i s tradičním doprovodem. Dětem jsme to slíbili a na obecním úřadu
bylo k jeho návštěvě vše dokonale připraveno. Nečekaně však zasáhly vyšší mocnosti (nevíme dosud zdali nadřízení Mikuláše či
čerta) a bylo po všem. Vysvětlujte to ale dětem, to není ani dost dobře možné. Nadřízený sv. Mikuláše se ale smiloval nad dětmi,
když viděl jak se na nadílku vzorně připravily a nakonec, protože všechna přání dokáže vyslyšet, poslal svatojánským dětem
nejenom náhradního Mikuláše a čerta, ale i krásného anděla. A co děti? Moc a moc děkovaly a šeptaly si mezi sebou, že se těší
na příští nadílku. My dospělí alespoň víme, že nadílka se s nikým domlouvat nemá, že svatý Mikuláš vždycky přijde tam, kde
jsou hodné děti.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Budeme platit víc
Obecní zastupitelstvo schválilo nový a bohužel vyšší poplatek za likvidaci odpadů. K tomuto kroku byla obec donucena
zvýšením cen služeb, které pro nás likvidaci odpadu zajišťují. Zvýšení cen se dotkne nejenom všech trvale hlášených obyvatel
obce, ale i všech majitelů rekreačních objektů. K další změně o které se uvažuje by mělo dojít ve Svatém Janě, kde až dosud mají
občané možnost ukládat celoročně odpad do velkoobjemového kontejneru na místním hřbitově. Tato služba by měla být v
budoucnu nahrazena podobně jak je tomu v Sedlci a na Záhrabské, a to pravidelným přistavováním kontejneru z Technických
služeb Beroun. V tomto smyslu bude upravena i obecně závazná vyhláška. Připomeňme, že doposud patřily poplatky za svoz
odpadů k nejnižším na okrese. Tento stav byl však nadále neudržitelný. I přes zvýšení poplatků zůstane svoz odpadů i nadále
dotován obcí.
Plynofikace klepe na dveře
Vydáním územního rozhodnutí a souhlasem Středočeské plynárenské s plynofikací obce Svatý Jan pod Skalou, se otevírá cesta k
daleko největšímu projektu obce. Podle představ zastupitelstva a projekční firmy, má k realizaci projektu dojít během roku 2005.
Ten vůbec nejobtížnější krok, obstarat dostatek finančních prostředků, musí ale obec teprve učinit. Pokud budeme úspěšní, příští
topné období se bude ve svatojánském údolí dýchat lépe. Současná situace s čistotou ovzduší je u nás katastrofální.
ZAJÍMAVOSTI
Návštěva v Bruselu
Na pozvání poslankyně Evropského parlamentu Jany Bobošíkové, se starosta naší obce zúčastnil, spolu s dalšími třiceti zástupci
obcí, návštěvy sídla Evropské unie v Bruselu. Zde se pozvaní hosté mohli setkat a diskutovat nejen s paní poslankyní, ale i se
šéfem týmu Vladimíra Špidly, česky mluvícím Španělem Ramiro Cibrianem. Sama diskuse byla zaměřena na připravovanou
Evropskou ústavu, na možnou hrozbu vzniku takzvaného superstátu a na problematiku regionálního rozvoje.
Kniha o Záhrabské spatřila světlo světa
Novou publikaci Jiřího Ševčíka ml., o jejíž přípravě jsme Vás průběžně informovali, se po vyřešení dílčích problémů s tiskem
podařilo vydat ještě před Vánocemi. Kniha mapuje historii i současnost osady a celou problematiku jejího složitého vývoje.
Zachycuje nadšení i zklamání, lidské osudy, vývoj kdysi slavného požárního sboru a mnoho dalších zajímavostí. Díky některým
ochotným osadníkům a příznivcům tohoto místa, je kniha obohacena množstvím dobových fotografií. Poutavě je zachycena i
tradice někdejších slavných poutí U dubu. Kniha byla vydána za přispění Středočeského kraje, Svatojánské společnosti a obce. V
prodeji bude na obecním úřadu, v hotelu Obecná škola a na Záhrabské (P. Špička – U Studánky čp. 11, J. Senftová – lesní ul. 104
– (hasičárna). Kniha je provedena celobarevně na křídovém papíře. Cena knihy je 240 korun.
POZVÁNKA NA KONCERTY
Pozvánka na koncert
Tradiční vánoční koncert ve Svatojánském kostele se bude konat 23. prosince 2004 v 18 hodin. Tradiční bude také programová
náplň tohoto koncertu a tak po roce naším kostelem zazní tóny slavné Rybovy mše vánoční. V podání berounského smíšeného
sboru Slavoš uslyšíme i celou škálu Českých koled.
BLAHOPŘEJEME
Dnešní blahopřání patří Svatojánskému rodákovi Jiřímu Ševčíkovi ml. k jeho 30. narozeninám, které oslavil v měsíci listopadu.
Jiří Ševčík je aktivním členem Svatojánské společnosti, při níž vykonává pro Svatý Jan pod Skalou mnoho užitečné práce. Za
redakci Svatojánku, jíž je také členem, mu popřejme mnoho zdraví a elánu do další dobročinné práce pro naši obec.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ SPOLEČNOSTI
Vyšly nové pohlednice Svatého Jana pod Skalou
Po vyprodání zásob některých typů starších pohlednic se Svatojánská společnost rozhodla vydat pro rok 2005 pohlednice nové. V
těchto dnech světlo světa spatřily tři nové pohlednice. Jsou vytištěny vysoce kvalitní tiskárnou na silném papíře a opatřeny UV
lakem, takže i při bližším prozkoumání připomínají svoji kvalitou barevnou fotografii. Za zajímavost stojí, že na dvou z nich je
poprvé umístěn nový znak obce Svatý Jan pod Skalou. Pohlednice jsou velmi zdařilé a k dostání budou ve svatojánském kostele a
v hotelu Obecná škola za standardní cenu 4 kč.
Svatojánské koncerty v roce 2005
Na příští rok jsou v jednání mnohé další koncerty. Kromě tradičních koncertů Spirituál kvintetu, či koncertu vánočního, Vám
můžeme již s předstihem oznámit, na koho se můžeme v příštím roce těšit. Na 28.5. je připraven koncert pěveckého sboru „The
Orlando Singers“ z Anglie, 18.6. sbor „Santa Rosa High School“ z USA, 23.7. „International Music Ministry Chorale“ opět z
USA a 24.9. „St. Quens Choir“ z Anglie. Termíny budou zavčas upřesněny. Vedle zmíněných těles se můžeme těšit i na menší

tuzemské soubory a umělce, jejichž vystoupení jsou zatím předmětem vyjednávání.
Konto na opravu varhan
O opravě vzácných svatojánských varhan se nám může zatím jenom zdát. Než nástroj opět zazní majestátním prostorem
barokního kostela, uplyne ještě jistě řada let. Nicméně oprava tohoto nástroje, který se nachází v dezolátním stavu a je rozebrán,
bude stát až několik miliónů korun. Z tohoto důvodu se mezi Svatojánskou farností a svatojánskou společností začalo uvažovat o
zřízení zvláštního konta „Varhany“, aby se za několik let jejich oprava mohla uskutečnit. Při svatojánské farnosti bude v
nejbližších dnech tento účet zprovozněn. Svatojánská společnost přislíbila za tento rok na tento speciální účet věnovat farnosti 30
000 korun. Číslo konta bude v nejbližších dnech zveřejněno v kostele na patřičných místech.

PŘIPRAVUJEME
23. prosince ………. Vánoční koncert od 18 hodin v kostele
7. ledna …………….Setkání občanů se zástupci obce od 18 hodin na obecním úřadu

Redakce Svatojánsku Vám přeje šťastné a požehnané svátky vánoční, splnění všech přání a hodně zdraví do
nového roku 2005.

