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Nové zastupitelstvo se sešlo na svém prvním zasedání
Dne 7. listopadu se nové zastupitelstvo sešlo na svém prvním a zároveň ustavujícím zasedání.
Hlavním cílem bylo zvolit si ze svých řad starostu a místostarostu obce, aby chod úřadu nebyl
přerušen a aby obec byla co nejdříve schopna právních úkonů. Zastupitelstvo zhodnotilo průběh
voleb a ocenilo vysokou volební účast, což dokazuje, že svatojánským občanům není budoucnost
obce lhostejná. Zároveň vyslovilo poděkování všem, kteří tomuto zastupitelstvu dali svým hlasem
důvěru. Starostou obce byl zvolen pan Jiří Ševčík, místostarostou pak pan Pavel Vokál.
Nové telefonické spojení na Obecní úřad
Ke stávajícímu telefonnímu číslu 311 672 115, na které lze poslat i fax, přibylo nové telefonní číslo
obecního úřadu 311 671 840 (pouze telefon, ne fax).
Obecní poplatky
Upozorňujeme všechny občany, kteří nemají zaplaceny poplatky za kabelovou televizi, psy a „odvoz
odpadů“, aby tak učinili co nejdříve, nejpozději do konce listopadu. Nejvíce dlužníků je u poplatku
za kabelovou televizi a psy. V tomto roce došlo k významným změnám v placení poplatků, kdy
poplatek může být neplatičům zvýšen až o polovinu. Obecní úřad byl zatím vůči nim shovívavý. Po
uplynutí měsíce listopadu však tyto platební výměry bude nezbytné dlužníkům doručit. V roce
následujícím bude obecní úřad vyžadovat platbu poplatků v termínu, tak jak bylo uvedeno ve
Svatojánku listopad/prosinec 2001, tzn. za odpady do 31. 3., za psy a kabelovou televizi do 30. 9.
Důvod k tomu je prostý. Příjmy obecního rozpočtu od státu jsou nerovnoměrné a dočasné výkyvy v
příjmech je nutno kompenzovat příjmy od občanů za služby, a to ve stanovených termínech, aby se
obec nedostala do platební neschopnosti.
Změna bankovního účtu obce
Připomínáme, že náš obecní úřad 25. června 2002 zrušil běžný účet vedený u Komerční banky. Od
tohoto data je běžný účet veden u Československé obchodní banky, číslo účtu 178157718 / 0300.

Žádáme proto občany, aby veškerý platební styk s obcí prováděli prostřednictvím tohoto účtu.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
Dočkáme se v příštím roce dotace ?
Dotace z Programu obnovy venkova (POV) budou zřejmě ovlivněny letošními povodněmi. Naše
obec požádala na rok 2003 o další dotaci z POV na dokončení vnějších oprav budovy obecního
úřadu. Ministerstvo pro místní rozvoj ale dalo již několikrát najevo, že v příštím roce budou v
přidělování dotací upřednostňovány obce postižené ničivými povodněmi. Je proto možné, že
plánovanou opravu bude muset obec odložit.
Místní komunikace v Sedlci volá po opravě
V žalostném stavu je povrch jediné sedlecké ulice. Ta byla silně poškozena těžkými nákladními auty
při demolici jednoho z místních domů. V současné době předběžně jedná obecní úřad se Správou a
údržbou silnic o její opravě. Bude-li požadovaná cena za opravu povrchu komunikace příznivá, bude
zastupitelstvo obce jednat o možnosti zařazení této akce do rozpočtu na příští rok.
Budoucí domky v Sedlci to nemají lehké
Nekonečné administrativní překážky způsobují stálé odkládání výstavby nových rodinných domků v
Sedlci. Zdá se, že se vše blíží ke zdárnému závěru a v příštím roce se začne konečně stavět. Prvním
krokem má být přeložka vedení vysokého napětí a stavba nového transformátoru.
Posílení sítě ve Svatém Janu ?!
Do velmi špatného světla v očích svatojánských občanů se dostali majitelé a nájemci bývalého
svatojánského kláštera, kteří dodnes svým postojem brání zprovoznění nové trafostanice u hřbitova.
Ta byla rozvodnými závody postavena, na základě řádného stavebního povolení, nákladem téměř
dva miliony korun a měla posílit přísun elektřiny v celé horní části obce. I když trafostanice není
postavena na pozemcích oponentů, překážkou je podle sdělení investora ochranné pásmo
trafostanice, které do práv majitelů sousedního pozemku z části zasahuje.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Nejbližší zasedání nově zvoleného zastupitelstva čeká projednání a schválení nové obecně závazné
vyhlášky, která bude řešit odpadové hospodářství. Necelý rok stará vyhláška musí být po
zkušenostech přepracována. Změny se budou týkat především Záhrabské, kde by měly odvoz odpadů
zajišťovat berounské technické služby. Podobnou změnu čeká i Sedlec. Zde bude úplně zrušeno
současné skládkové místo a velkoobjemový kontejner sem bude přistavován pouze nárázově. Text
nové vyhlášky bude zveřejněn obvyklým způsobem.
ZAJÍMAVOSTI
Mikroregion dává naději
Nově ustavený mikroregion sdružující obce Loděnice, Nenačovice, Chrustenice, Svatý Jan a místní
část Berouna – Hostím, bude v nejbližších dnech zaregistrován. Nic už tak nebude bránit projektům,
na základě kterých budeme moci žádat finanční pomoc z evropských fondů.
Zajímavá setkání
Už podruhé v tomto roce byl starosta naší obce pozván na přátelské setkání s hlavou státu. Poprvé se
setkání uskutečnilo v severočeské obci Libčeves, kam pan prezident přijel na pozvání místní školy
obnovy venkova. Druhé setkání se uskutečnilo v říjnu ve Španělském sále Pražského hradu, kam pan
prezident pozval starosty vybraných obcí z celé republiky u příležitosti končícího volebního období.
Zatímco setkání v Praze mělo oficiální atmosféru, na setkání v Libčevsi bylo možné si s panem
prezidentem soukromě pohovořit o každodenních problémech starostů.

Úprava jízdního řádu
Na žádost obecního úřadu bude částečně upraven jízdní řád autobusové linky č. 384. Od března
příštího roku bychom se tak mohli dočkat dopoledního spoje z Loděnice do Svatého Jana a nedělní
odpolední spoje budou posunuty na večerní hodiny. Přesné změny budou provozovatelem včas
oznámeny.
Studánka Svatého Ivana
V redakční poště jsme obdrželi zajímavý příspěvek našeho čtenáře Michala Kolčavy z České
speleologické společnosti, reagující na článek o zakalení vody ve studánce sv. Ivana v minulém čísle
Svatojánku. Podstatnou část z něj otiskujeme:
Voda v krasovém prameni ve Svatém Janu pod Skalou je vlastně „směsí“ několika vod. Základ
„směsi“ tvoří tzv.hluboký krasový oběh, který má své sběrné pole zejména v prostoru Bubovice –
Vysoký Újezd. Voda hlubokého oběhu má vcelku konstantní teplotu a průtok, podle nejnovějších
analýz její cesta hlubokým podzemím z polí ve zmíněném prostoru trvá 15 až 25 let. Právě ona je
patrně nositelem znečištění vývěru dusičnany. Druhou nedílnou složkou pramene, i když objemově
výrazně menší, je přímo voda z Kačáku. Ta pozvolna teče štěrkovými náplavy údolní nivy a tak se v
prostoru kláštera mísí z hlubokým oběhem. Zakalení studánky při povodni může být způsobeno i
touto složkou. Třetí složka „směsi“ je tzv.mělký krasový oběh, nesoucí podzemními cestami vodu z
rokle Propadlé vody. Tato voda má velmi variabilní průtok a dokáže až zdvojnásobit vydatnost
vývěru. Jak k tomu dochází? Voda, která naprší v rokli a přilehlých stráních stéká po svazích až do
míst, kde se propadne do rozpustných vápenců. Následuje méně jak jeden den dlouhá cesta
neznámým podzemím, než vyteče v klášteře. Ponorů je však mnohem více, než pouze nově objevená
jeskyně Arnika, je jich možná desítky. Rozvodněný tok, jak známo, zaplavuje příbřežní oblasti, kde
sbírá a sebou odnáší především nejjemnější složky, písek, hlínu. Voda je pak kalná. Tento princip
platí nejenom na Kačáku, občasných tocích Propadlých vod, ale i v samotném podzemí, kde jsou
prostory zaplněné jílovitými sedimenty. To platí i o prostorách dosud neobjevených, kterých tu může
být i několik kilometrů. Toto se stane vždy, když mohutně zaprší, bez ohledu na úpravu terénu kolem
Arniky. Nepomohlo by ani zalití jeskyně betonem. Vždy bude po přívalových deštích studánka kalná.
Tak je tomu ve Svatém Janu pod Skalou, stejně jako u jiných krasových vývěrů ve světě.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Mikulášská besídka
Obecní úřad Svatý Jan pod Skalou srdečně zve především všechny děti na tradiční Mikulášskou
besídku. Příchod Mikuláše můžeme společně očekávat ve čtvrtek 5. prosince v 17.00 hodin v
zasedací místnost Obecního úřadu.
Pocta lidovému umělci
U příležitosti 75. narozenin pana Emila Káry bude na obecním úřadě instalována výstava jeho
krásných upomínkových a tradičních obrázků malovaných na dřevě. Exponáty obrázků v minulosti
pořídila Svatojánská společnost.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Dnešní poděkování patří odstupujícím členům obecního zastupitelstva, paní
Jaroslavě Líznerové ze Svatého Jana a panu Jiřímu Štefanovi ze Sedlce za jejich obětavou a
dobrovolnou práci, kterou v právě ukončeném volebním období věnovali naší obci. Poděkování patří
i všem spoluobčanům, kteří svojí účastí na volbách přispěli k rekordní účasti více jak 85 procent
oprávněných voličů. Tato volební účast řadí naši obec na přední místo v republice a svědčí
především o nevšedním zájmu občanů o svoji obec. Poděkování patří i členům volební komise, která
volby zajišťovala.
BLAHOPŘEJEME

Blahopřejeme
Významná životní jubilea oslavili či oslaví v říjnu a listopadu svatojánští občané - paní Marie
Landová 85 let, pan Jiří Lízner 70 let , paní Marie Moravčíková 65 let a čestný svatojánský občan
pan Emil Kára 75 let. Do dalších let jim všichni přejeme hodně pevného zdraví a životní pohody. S
opožděným blahopřáním přicházíme i pro pana Miloslava Urbana, dalšího čestného občana naší
obce, který nedávno oslavil také sedmdesáté narozeniny.
POZVÁNKA NA KONCERTY
Vysokou návštěvnost a uměleckou úroveň vykázaly oba říjnové koncerty. Zejména oba soubory
zobcových fléten byly opravdu „kouzelné“. Adventní koncert se letos neuskuteční. Zato se bude
konat tradiční vánoční koncert, na kterém se k nám opět představí berounský pěvecký sbor "Slavoš"
a jeho hosté. Na programu jsou vánoční písně, koledy, v druhé polovině koncertu slavnostní Rybova
"Česká mše vánoční - Hej mistře". Koncert se uskuteční 23. prosince v 17.00 hodin ve Svatojánském
kostele.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ SPOLEČNOSTI
Oprava střechy na Kapli sv. Maxmiliána
Kaple sv. Maxmiliána na zdejším hřbitově již nutně potřebuje opravit prorezlé klempířské plechové
prvky na střeše. V nejbližší době bude kontaktována firma, která v minulosti opravu připravovala.
Nové okapy a plechy jsou již vyrobené. Náročným procesem však zůstává samotná výměna. Hrozí
zde poškození staré střešní krytiny, která se již nevyrábí. Oprava celé střechy by byla bez dotací
finančně nemožná. Svatojánská společnost se rozhodla obci na výměnu plechů a okapů obci finančně
přispět.
Nové pohlednice
Svatojánská společnost zakoupila nové pohlednice, které zachycují Svatý Jan pod Skalou z leteckého
pohledu. Tyto pohlednice budou k dostání v kostele. Protože historické centrum obce doznalo v
uplynulých letech vizuálně podstatných proměn, zejména odkrytá západní část kostela, opravená věž
a zrekonstruovaný Obecní úřad, připravujeme na příští sezónu také vlastní vydání série nových
pohlednic Svatého Jana pod Skalou.
Internetové stránky
Četných změn se dostalo také našim propagačním internetovým stránkám www.svatyjan.cz , které
již vykázaly návštěvnost téměř 7000 lidí. Vizuálně, obsahově i orientačně došlo k jejich zkvalitnění.
Obohaceny byly též o italskou verzi textů o Sv. Janě. V přípravě je také překlad do umělého
mezinárodního jazyka Esperanta. Osmým jazykem, ve kterém jsou základní informace o Sv. Janě
poskytovány, se během zimy stane stále více vyžadovaná Ruština. Nabízeny jsou též nezbytné
aktuality, informace OÚ. Jako zatím jedna z mála obcí splňujeme všechny zákonem povinné
informační normy. K dispozici jsou zde také všechna nařízení a vyhlášky OÚ. Již pár minut po
skončení voleb byly i přímo na našich stránkách k dispozici též výsledky voleb za naši obec v
přehledném grafu. Naše stránky patří mezi absolutní špičku ve své kategorii a jsou stále více
obdivovány velkým množstvím spokojených návštěvníků z celého světa, o čemž svědčí množství
uznalých a děkovných dopisů.
PŘIPRAVUJEME
7. listopadu ..... ustavující zasedání obecního zastupitelstva
obecní úřad, začátek v 18. hodin
9. listopadu ...... zasedání Svatojánské společnosti
obecní úřad, začátek v 17 hodin

14. listopadu....... zasedání obecního zastupitelstva
obecní úřad, začátek v 18.30 hodin
5. prosince........ Mikulášská besídka
čtvrtek - 5.12. v 17.00 hodin, zasedací místnost OÚ
7. prosince........ zasedání Svatojánské společnosti
obecní úřad, začátek v 17 hodin

