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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Další obecně závazné vyhlášky
Obecní zastupitelstvo schválilo novou obecně závaznou vyhlášku o poplatcích za lázeňský a
rekreační pobyt. Pro naši obec je tato vyhláška významná zejména z pohledu finančního.
Předpokládá se, že po dokončení všech 40 lůžek v hotelu Obecná škola, by se finanční přínos z
tohoto poplatku pohyboval okolo jednoho sta tisíce korun ročně. Další vyhláška, která je připravena
ke schválení, je vyhláška o poplatku ze psů. Ta by se měla schválit na nejbližším zasedání obecního
zastupitelstva.
Rozpočet obce na rok 2002
Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí návrh rozpočtu obce pro letošní rok. V návrhu jsou
uvedeny veškeré předpokládané příjmy a výdaje a jeho výše je cca 1,8 mil. Kč. I když v letošním
roce očekáváme, v souvislosti s vyšším počtem obyvatel obce, částečné navýšení příjmů, nemůžeme
se ani letos pouštět do žádných větších akcí. Obec se totiž i nadále vypořádává se splácením úvěru
poskytnutého na výstavbu nových bytů. Do rozpočtu nemohou být zahrnuty ani prostředky z
případných dotací, neboť není jisté, že dotace od státu obdržíme. Případné potřebné změny se řeší v
průběhu roku rozpočtovou změnou.
Dočkáme se obecních symbolů
Ještě v letošním roce bychom mohli znát budoucí podobu nového obecního znaku a praporu naší
obce. Heraldické kanceláři ze Zlína byl obcí zadán úkol zhostit se tohoto požadavku obecního
zastupitelstva. Zatímco obecní prapor je vyvěšován spolu se státní vlajkou při významných
událostech, státních svátcích či při významných návštěvách, znakem obce lze opatřit nejrůznější
dokumenty a úřední obecní papíry, obálky a propagační materiály. Není bez zajímavosti, že obecní
symboly jsou jedním z požadavků Evropské unie.
Upozornění !
Obecní úřad upozorňuje na povinnost zaplatit do konce března 2002 poplatky za ukládání a likvidaci
odpadů na letošní rok. Poplatky musí zaplatit každý občan obce a každý majitel rekreačního objektu.
Těm občanům, kteří poplatky včas nezaplatí hrozí nemalý finanční postih vyplývající z obecně
závazné vyhlášky. Vyúčtování poplatků za minulý rok bude zpracováno během měsíce února .
PROGRAM OBNOVY VESNICE
V hotelu se budou hosté cítit lépe.
Nutné stavební úpravy probíhají za provozu v hotelu Obecná škola. Jedná se zejména o úpravu
kuchyně, kterou požadovali hygienici a o rekonstrukci recepční místnosti. Obě úpravy přispějí ke
zvýšení komfortu provozovny a tím k dalšímu zlepšení spokojenosti zákazníků. Přestavba recepce je
důležitá i z pohledu nájemníků obecních bytů. Hoteloví hosté už nebudou muset používat společný
vchod do domu.
Poslanci podpořili venkov
O celých sto milionů korun byl posílen rozpočet na Program obnovy venkova pro rok 2002. Je to
málo nebo moc? Je to stále žalostně málo, neboť požadavky obcí se pro tento rok pohybují v
miliardách korun. Každá podpora je však dobrá a i naše obecní zastupitelstvo doufá, že bude žádosti
obce o 120 tisíc korun vyhověno.

Proběhla další setkání starostů
Přípravné práce na vznik nového mikroregionu obcí Vráž, Nenačovice, Chrustenice, Loděnice a
Svatý Jan pod Skalou pokračovaly. Nové sdružení nebylo zatím ustaveno, nicméně první kroky k
přípravě žádostí o dotace z evropského programu SAPARD byly již učiněny. Pokud se podaří podat
naše žádosti včas, máme naději na brzké získání financí na některý ze společných projektů. Jedním z
projektů, který potřebují realizovat všechny zmíněné obce je úprava komunikací a veřejných
prostranství.
Územní plán dozná změny
V souvislosti se změnami, které zaznamenalo staveniště budoucích rodinných domků v Sedlci, bude
architektem Petrem Vávrou, autorem našeho územního plánu, tento dokument přepracován.
Doufáme, že tato změna bude konečná, a že se konečně dočkáme vyjádření všech zainteresovaných
stran a konečného schválení našeho územního plánu.
Péče o vzhled obce bude i letos prioritou
S velkou pravděpodobností i letos bude pomáhat obci pečovat o celkový vzhled „civilkář“, jehož
pracovní náplní bude úklid na veřejných prostranstvích, likvidace odpadů z odpadkových košů a
případné další práce nevyžadující odborné znalosti.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Divoké skládky by u nás neměly mít šanci
Sto dvacet obyvatel naší obce má od letošního roku k ukládání odpadů k dispozici celkem tři
velkokapacitní kontejnery, tři kontejnery na sklo a další tři na umělé hmoty. Kromě toho má
významná část domácností možnost ukládat odpad do popelnic, jejichž odvoz pro obec zajišťují
Technické služby města Berouna. Kovový odpad je možno celoročně ukládat na složiště v Sedlci a
nebezpečný odpad mají občané možnost odvážet do sběrného dvora v areálu Technických služeb v
Berouně, případně také v Sedlci za halou bývalé drůbežárny. Nemalé množství odpadů zanechávají v
obci i její návštěvníci. Pro tyto odpady je po obci rozmístěno několik velkých odpadkových košů.
Chataři se třídění odpadu musí naučit
Premiéra nového kontejneru na odpady na Záhrabské se nevydařila. Hned první víkend se kontejner
beznadějně zaplnil. Na tom by nebylo nic divného. Znepokojující je však to, že když byl kontejner
plný, nechávali osadníci ze Záhrabské další odpady jednoduše vedle kontejneru, a to v takovém
množství, že by to vydalo na další kontejner. Takto ne! Naše obec se nachází v chráněné krajinné
oblasti a volné ukládání odpadků kamkoli, byť i vedle kontejneru, je nepřípustné. Navíc, při bližší
prohlídce odložených odpadků bylo zjištěno, že osadníci zaplnili kontejner zbytečně takovými
odpady, které do kontejneru nepatří. Každý rok pořádá obec pravidelný sběr kovů a starého železa.
Proč tedy s odpadem tohoto druhu nepočkat až na pravidelný sběr? Starý televizor je nebezpečný
odpad a do kontejneru se ukládat nesmí. Starý dřevěný nábytek lze doma snadno rozřezat a spálit v
kamnech nebo u ohníčku. Větve, tráva a listí do kontejneru také nepatří. Listí a tráva se snadno
kompostují, větve lze snadno spálit. V Praze je jiná situace, tam se opravdu musí starý nábytek dávat
do kontejneru. Nepřenášejme návyky z velkoměsta do chráněné krajinné oblasti!
ZAJÍMAVOSTI
Veřejná doprava v naší obci dozná významných změn k lepšímu
Zcela nové jízdní řády, další spoje navíc a spojení naší obce s hlavním městem i o sobotách a
nedělích, to jsou nejvýznamnější změny v autobusové dopravě, kterých jsme se dočkali po
mnohaletém jednání s dopravci. Tato změna, která platí od 1. března 2002, bude velkým přínosem
nejen pro naše občany a návštěvníky obce, ale zejména i pro malé školáky z Mořiny a z Bubovic,
kterým se podstatně zkrátí jejich zdlouhavá cesta do školy. Nové jízdní řády budou na autobusových
zastávkách včas vyvěšeny. Pro naši obec je důležité, že i za takto posílenou dopravu budeme
dopravcům hradit nenavýšené náklady.

Modernizace veřejného osvětlení a kabelové televize
Začátkem letošního roku bychom se měli dočkat výměny zastaralých elektrických rozvaděčů
veřejného osvětlení ve Svatém Janě a v Sedlci. Rozvaděče jsou již připraveny a čekají na montáž. K
další podstatné změně k lepšímu by mělo dojít v kvalitě přijímaných televizních signálů v našich
domácnostech. U odborné firmy objednal obecní úřad montáž satelitních antén pro příjem dvou
českých programů.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Setkání občanů se vydařilo na výbornou
Oslava konce roku, spojená s oslavou 10. výročí někdejší Svatojánské nadace, byla provázena velmi
srdečnou a přátelskou atmosférou. Bez nadsázky lze hovořit o jedné z nejvydařenějších
společenských akcí v naší obci. Vážné chvíle hodnocení uplynulého roku a udělování třech čestných
občanství, vystřídala lidová hudba a zpěv všech přítomných. Čestná občanství byla udělena MUDr.
Janu Ševčíkovi z Teplic za dlouholeté a úspěšné naplňování myšlenky Svatojánské nadace,
cestovateli Miloslavu Urbanovi z Prahy, za jeho mnohaletou propagaci naší obce doma i v zahraničí
a svatojánskému výtvarníkovi panu Emilu Károvi, taktéž za mnohaletou propagaci naší obce.
Tradiční prosincové akce
Jak mikulášská nadílka, tak i vánoční koncert nechyběly ani v loňském prosinci v kalendáři
společenských akcí obce. Zatímco hlavní aktéři vydařené mikulášské nadílky byli z Vyšší odborné
školy pedagogické, o vánočním koncertu jsme mohli opět přivítat berounský smíšený sbor Slavoš se
svými hosty. Ti okouzlili posluchače dokonalým přednesem Rybovy vánoční mše a koled.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ SPOLEČNOSTI
Slavnostní setkání
V sobotu 23. února odpoledne se v restauraci ve Svatém Janě uskuteční slavnostní setkání
Svatojánské společnosti s významnými osobnostmi kulturního a veřejného života a našimi sponzory.
Setkání se koná v rámci oslav 10. výročí založení Svatojánské nadace. Jako obvykle, bude
Svatojánská společnost hodnotit na tomto setkání svou činnost za uplynulý rok. Mimořádnou
událostí na tomto setkání bude křest nové knihy Jiřího Ševčíka ml. Album svatoivanské, která
komplexně pojednává o postavě nejstaršího českého patrona, legendárního obyvatele naší vesnice,
poustevníka Ivana.
Vyšla kniha o sv. Ivanu
Jak jsme již předeslali, byla Svatojánskou společností ve spolupráci s nakladatelstvím Vyšehrad
vydána kniha Jiřího Ševčíka „Album svatoivanské“. O této připravované publikaci jsme čtenáře
průběžně informovali již během loňského roku, kdy tato kniha vznikala. Celý projekt byl také
významně finančně podpořen nadací Open Society Found. Vzniklo tak velmi pozoruhodné a krásné
dílo, zahrnující postavu poustevníka Ivana ve všech sférách uměleckého, církevního a společenského
dění. Od krásných svatoivanských legend přes sbírky básní, modliteb, unikátních obrázků se čtenář
dostává až k velmi podrobnému soupisu všech svatoivanských památek v Čechách. Je velmi
překvapující, na kolika našich náměstích, kostelech a galeriích se postava dnes již zapomenutého
světce ze Svatojánského údolí dodnes spatřuje. Seznam mapuje i některé památky již dnes
neexistující. Kniha je vyvedena v elegantní pevné vazbě, má 216 stran a její doporučená cena je
218.- Kč.V současnosti je již vytištěna a bude v nejbližší době k dostání ve Svatojánském kostele a
na pultech vybraných knihkupců v celé republice. Pro naší obec je to významná forma propagace
nejen prostřednictvím našeho slavného legendárního poustevníka, ale i seznámením veřejnosti s
podrobnými detaily z historie Svatého Jana pod Skalou.
Svatojánské koncerty
V uplynulém roce bylo pod patronací Svatojánské společnosti uspořádáno ve Svatojánském kostele 6
koncertů převážně duchovní hudby. Bohužel, pro nemoc účinkujících se nepodařilo zrealizovat

největší projekt sezóny – koncert Slávy barokní Čechie. Nejvýznamnějším a nejnavštívenějším
koncertem se tak stal až koncert vánoční. V uplynulém roce se bohužel nepodařilo zrealizovat ani
jeden koncert zahraničních souborů, ačkoli bylo několik takových projektů rozjednaných. Náhradní
termín za neuskutečněný koncert barokní Čechie byl přislíben v jarních měsících tohoto roku. O
koncertech Vás budeme průběžně a zavčas informovat na obvyklých místech. S úspěchem již
probíhá zasílání pozvánek na koncerty elektronickou poštou. Toto novodobé médium si získává stále
více příznivců, zejména pro rychlé, včasné, pohodlné a bezplatné doručení pozvánky až do Vašich
rukou. Pokud máte zájem i vy o toto zasílání, sdělte tento požadavek na el. adresu j.sevcik@iol.cz ze
svojí poštovní adresy.
PŘIPRAVUJEME
14. února ...... mimořádné zasedání obecního zastupitelstva
obecní úřad, začátek v 18 hodin
23. února ....... slavnostní setkání Svatojánské společnosti
restaurace, začátek v 15 hodin

