Svatojánek
červen, červenec, srpen 2003
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Rozpočtové změny
Mimořádné příjmy a mimořádné výdaje – to jsou hlavní důvody k průběžnému provádění
rozpočtových změn. Také ta poslední změna nebyla vyjímkou a do rozpočtu obce musely být
dodatečně zahrnuty příjmy z prodeje akcií společnosti ČEZ. Státní dotace z POV a výdaje spojené s
příjmem dotace.
Problémy s dotacemi se řeší
Kontrola čerpání státních dotací ze strany finančního úřadu v Berouně zaznamenala některé
administrativní nedostatky. Na základě tohoto zjištění bylo obci nařízeno některé dotace vrátit do
státního rozpočtu. V jednom případě tak obec učinila, ve dvou případech požádala o přezkum řízení
a v jednom případě bylo požádáno o prominutí.
Další žádost o posílení autobusových spojů
Poté, co bylo v naší obci posíleno autobusové spojení o sobotách a nedělích, požádala obec KÚ
středočeského kraje a dopravní společnost ROPID o posílení dopravní obslužnosti v pracovních
dnech. Pokud bude naší žádosti vyhověno, bude od září letošního roku nový spoj zajišťovat dopravu
občanů z Loděnice i v dopoledních hodinách.
Obec nabízí k odprodeji další majetek
Katastrální úřad v Berouně průběžně provádí zápisy obecního majetku na listy vlastnictví obce.
Jedná se nejen o majetky ve Sv. Janě a v Sedlci, ale i na Záhrabské a na Jánské. Vzhledem k tomu,
že o některé pozemky projevili zájem občané, rozhodlo obecní zastupitelstvo o prodeji. Jedná se o
pozemky č. 2168, 2169 a 2295. Všechny prodávané pozemky jsou na Záhrabské a budou nabídnuty
v souladu se zákonem o obcích.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
Sociální zařízení bylo dokončeno
V prostorách opravené hasičské zbrojnice bylo před poutí zprovozněno sociální zařízení. Dámské a
pánské WC doplňuje sprchový kout. Zařízení bude sloužit zejména pro pracovníky, zajišťující úklid
a údržbu obce.
Bude započato s opravou budovy OÚ
Zřejmě měsíce srpen a září budou využity pro druhou etapu oprav budovy OÚ. Velmi důležitou
opravu střechy bude provázet i oprava omítek na jižní straně budovy. Na opravu střechy bude
použito mimo jiné i dřevo z pokácených smrků u kostela a na hřbitově.
Program obnovy vesnice pro rok 2004
Do konce září letošního roku musí obec podat závaznou žádost o dotace z POV pro rok 2004.
Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že žádost bude směrována na úpravy místního hřbitova, kde by se za
získané prostředky měla provést úprava cest.
Posílení elektrifikace Záhrabské
Vzhledem k zvyšujícímu se množství žádostí občanů na objem odebírané elektřiny provedly
rozvodné závody posílení a renovaci elekrické sítě ve spodní části osady Záhrabská. Po stejném

kroku zatím marně volají i rozvody energie ve zbytku osady, kde je elektrické vedení nebezpečně
prorůstáno větvemi a není zde rozvodnými závody udržováno! V červenci došlo v důsledku podobné
zchátralosti vedení k výpadku veřejného osvětlení a následně ke spadnutí drátů na zem. Tato
skutečnost byla o to dramatičtější, že spadlé dráty byly pod proudem a mohly přivodit smrt či vážné
zranění kolemjdoucím, zejména starým lidem a dětem. Proto upozorňujeme občany, aby obdobné
poruchy, které jsou v osadě bohužel stále častější, ihned hlásili správci elektrické sítě a vyhýbali se
na zem spadaným drátům.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Popelnice je pro každou domácnost nutností
Většina obyvatel dobře pochopila záměr obce, na jehož základě byla vydána vyhláška o likvidaci
odpadů. Je však s podivem, že některé rodiny (i když mají poplatky za odpady zaplaceny ! ) dokáží i
nadále odpad spalovat či ukládat tak, kam se jim hodí. Nejhorší situace nastává, když lidé, kteří
popelnice nemají, ukládají nejrůznější organický odpad, zejména množství použitých dětských plen a
zbytků potravin do otevřených kontejnerů! Zápach a možné infekce, které se od kontejneru do
širokého okolí potom šíří, je již nezajímají, protože kontejner není u jejich domu. Bezohlednost však
nemůže trvat věčně a tak je možné, že takoví jedinci či organizace v naší obci přimějí OÚ k
nepopulárním finančním postihům a dalším změnám v této vyhlášce, která se jinak osvědčila jako
vyhovující.
Svoz odpadů
Od počátku tohoto roku obec zavedla nový systém odpadového hospodaření. Po půlročním provozu
lze konstatovat, že oproti neuspokojivým stavům v minulosti došlo k zásadnímu zlepšení. Nový
pravidelný kontejnerový svoz odpadů si nejvíce pochvalují obyvatelé Záhrabské. Patrně proto, že
likvidace domovního odpadu v osadě byla v minulosti vždy velkým problémem. Maximálně jsou
využívány kontejnery na sklo a plasty, které v náporu chatařské sezóny mnohdy nestačí množství
tříděných odpadů pojmout. Velikému úspěchu se těší zejména pravidelná přistávka
velkoobjemového kontejneru, který vždy již po necelých dvou hodinách odjíždí naplněný.
Černé skládky na území naší obce zmizely
Snad největším přínosem výše zmiňované obecně závazné vyhlášky o likvidaci odpadů je definitivní
vymizení černých skládek v katastru naší obce. Je to úspěch, kterým se může pochlubit jen málo
obcí. Nic však není zadarmo a tak se rozpočet obce stále více zatěžuje výdaji na organizovanou
likvidaci odpadů.
Plynofikace stále na mrtvém bodě
V otázce možné plynofikace OÚ stále čeká na vyjádření VOPŠ, z jejíhož podnětu byl proveden
výzkum zájmu občanů o toto topné médium.
Náš společný zájem - upravená obec
Stále větší pochopení občanů pro pořádek v obci je vidět na první pohled. Upravené domy a
zahrádky, veřejná zeleň a upravená veřejná prostranství – to jsou věci vždy na první pohled viditelné.
Nejčastěji oslovují také návštěvníky Svatého Jana a pozitivně dotváří jejich celkové dojmy z
návštěvy tohoto místa. Ke zlepšení celkového obrazu jistě přispěje i chystaná oprava bývalé fary, či
obnovení návsi po odstranění vězeňské zdi.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Ohlédnutí za svatojánskou poutí
Letošní pouť, která se konala předposlední červnový víkend, můžeme považovat za vydařenou. Již
sobotní country večer se vydařil, když kromě krásného počasí a pěkné muziky si přišlo zazpívat a
zatančit přes 400 lidí. Podařilo zajistit i dvě poutní mše svaté, takže i poutníci z dalekých krajů, kteří
sem každoročně putují, se jich mohli zúčastnit a kostel byl jimi téměř zaplněn. Velikému zájmu se

těšil i mimořádný koncert švédského chlapeckého sboru, který se konal netradičně, v úterý 24.
června. Opravdu krásné vystoupení sborů „Chorus Angelus a švédského sboru „Stockholms
gosskör“ si přišlo vyslechnout na 350 lidí.
I další koncert anglického dívčího sboru „Doncaster Wheatsheaf singers“, který se konal v neděli
20. července, byl velmi pěkný a hojně navštívený. Vedle líbivých a populárních melodií zazněly i v
moderním duchu upravené staré klasické sborové písně.
Druhý letošní country večer s táborákem
Po vydařené pouti, jejíž součástí byl i country večer, se všichni můžeme těšit na první zářijovou
sobotu, kdy obec se Svatojánskou společností pořádají obdobnou akci. 6. září – tedy o týden později
než je zvykem – se uskuteční opět tradiční country večer ve Svatém Janě. K tanci a poslechu hraje
skupina „Vepřové hody“. Vstupné 50 korun, začátek v 18 hodin. Společenské večery ve stylu
country lákají návštěvníky ze širokého okolí a jsou u nás již velice oblíbené. Lze si jen přát, aby
pořadatelům i návštěvníkům přálo hezké počasí.
ZAJÍMAVOSTI
Hřbitovní zeď byla opravena
V měsíci červnu byla dokončena oprava hřbitovní zdi. Zeď byla řádně odvlhčena, od základů
odvětrána a vyspravena. Nyní se skví čistě bílým nátěrem a opět dotváří důstojnou dominantu
našeho hřbitova. Celá oprava zdi obec stála 15 000 Kč.
Sbírka pro obec Sloup
Vesnice roku 2000, obec Sloup v Moravském krasu, byla v letošním roce opakovaně postižena
živelnou pohromou, která zde napáchala škody ve výši 35 milionů korun. Zastupitelstvo naší obce
rozhodlo o poskytnutí finančního daru ve výši 5000 Kč a pověřilo paní Danu Šantorovou paní Hanu
Radechovskou k uspořádání veřejné sbírky. Podařilo se vybrat dalších 2950 korun. Občané, kteří by
chtěli dodatečně do této sbírky přispět, mohou tak učinit do konce měsíce srpna přímo na Obecním
úřadu.
Renovace kabelové televize
Na konci měsíce července proběhla již dlouho plánovaná zásadní renovace kabelové televize ve Sv.
Janě a Sedlci, která zahájila provoz na přelomu roku 1994/95. Od začátku srpna se tak mohou
všichni naši uživatelé těšit ze zlepšené kvality příjmu ČT1, ČT2 a TV Prima. Obraz se výrazně
zlepšil a na jeho kvalitu již nebudou mít vliv ani nepříznivé povětrnostní vlivy. V souvislosti s těmito
změnami však musel být vyřazen příjem TV Nova z 10. kanálu. Tuto stanici lze nadále sledovat
pouze na 1. kanálu. Další změna byla provedena na základě žádostí občanů. Nejméně významný
německý satelitní kanál byl nahrazen anglickou verzí CNN. Naše kabelová televize tedy i nadále
nabízí 8 TV programů. 10. kanál zůstává volný a bude využíván pro případné místní vysílání.
Svatební hostiny stále častější
Svatojánský hotel Obecná škola se stává stále častěji pořadatelem svatebních hostin. Příjemné
prostředí a dobrá kvalita služeb jsou zřejmě hlavní důvody této příjemné skutečnosti. Problémem
zůstává, že jediné restaurační místo v obci bývá v době konání svatebních hostin veřejnosti
uzavřeno. Obec pro tyto případy zajišťuje alespoň pojízdný stánek s občerstvením.
BLAHOPŘEJEME
Blahopřejeme
Dnešní blahopřání redakce Svatojánku patří našemu spoluobčanovi panu Františku Majerovi, který
v těchto dnech oslavil své padesáté narozeniny. Přejeme mu hodně zdraví a životní pohody do
dalších let.
KONDOLENCE

Kondolence
Dne 20. července nás po dlouhé a těžké nemoci opustila naše spoluobčanka a dlouholetá členka
Svatojánské společnosti paní Marie Šedivá ve věku nedožitých 53 let. S hlubokým zármutkem
vyjadřujeme soustrast rodině Šedivých a Ševčíkovým.
POZVÁNKA NA KONCERTY
Svatohorští trubači
V závěru prázdnin, 30. srpna od 16 hodin, vystoupí ve Svatém Janě „Svatohorští trubači“. Přijměte
srdečné pozvání na zajímavý koncert plný staré dobré muziky se zajímavým průvodním
komentářem. Vstupné dobrovolné.
Koncert Spirituál kvintetu
Jako každoročně, i letos jsme pro Vás ve Svatém Janě připravili koncert skupiny "SPIRITUÁL
KVINTET". Koncert se uskuteční v neděli 21. září od 14.30 hodin. Pro mimořádně vysoké výdaje s
uspořádáním tohoto koncertu a omezenou kapacitu kostela je jako každoročně na tento jediný
svatojánský koncert zavedeno vstupné ve výši 100.- /dospělí, 50.-/děti. Počet míst je omezený, a
proto doporučujeme vstupenky předem rezervovat:
1. na e-mailové adrese j.sevcik@iol.cz ,
2. nebo telefonicky na čísle 311 672 289 (Ing. Václav Šalda)
3. nebo zakoupit přímo v předprodeji u p. Káry - (Lidový umělec - výrobce dřevěných obrázků centrum obce Sv. Jan - čp. 3 - u mostu)
Rezervované vstupenky je možné vyzvednout před koncertem od 13.30 do 14.15 hodin před
kostelem u pokladny. Pokud se rozhodnete rezervaci zrušit, prosíme, učiňte tak stejnou cestou, jako
při jejich objednávce. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ SPOLEČNOSTI
Jak se vyrovnáváme s letním náporem turistů
Letošní suché a slunečné léto přilákalo do Sv. Jana i dostatek návštěvníků. Svatojánské společnosti
se i letos podařilo o prázdninách zajistit každodenní průvodcovskou činnost ve svatojánském kostele
a v jeskyni sv. Ivana. Průvodcovství je zde návštěvníky velmi vítáno a velikou měrou se takto
společnost podílí na shromažďování finančních darů na připravované opravy zdejších památek, v
dohledné době zejména vzácného interiéru kostela. Nápor turistů v určité dny nestačí absorbovat
zdejší restaurace a tak je nezbytné v určité dny zajišťovat i pojízdný stánek s občerstvením.
Doufejme, že se v budoucnu podaří zajistit některé potřebné služby návštěvníkům i z aktivity našich
občanů.
PŘIPRAVUJEME
23.8. ……. Schůze správní rady Svatojánské společnosti – OÚ, 18 hodin
30.8. .…… Koncert „Svatohorští trubači“ – Kostel Narození sv. Jana Křtitele, 16 hodin
6.9. ……... Country večer s táborákem.– Sv. Jan, amfiteátr pod Skálou, 19 hodin
15.9. ……. Zasedání Obecního zastupitelstva, OÚ – 18 hodin
21.9. ……. Koncert – „Spirituál kvintet“ – Kostel Narození sv. Jana Křtitele, 14.30 hodin

