Svatojánek

červen / červenec 2001
PROGRAM SVATOJÁNSKÉ POUTI 2001
sobota 23.6.

9.00 – turnaj v malé kopané - Sedlec
13.30 – koncert dechové hudby – Berounská šestka
18.00 – večer u táboráku – hraje a zpívá Country expres s Jiřím Žižkou

neděle 24.6.

8.00 – ranní mše svatá
10.00 – slavnostní mše svatá (Chrámový sbor z Prahy Modřan)
14.00 – odpolední koncert duchovní hudby (Páter J. Konečný ze Zruče nad Sázavou se

svými hosty)

Po oba dny bude zpřístupněn svatojánský kostel a otevřena bude i kaple sv. Maxmiliána s expozicí
dobových pohlednic obce.
V sobotu od 13 do 17 hodin bude zpřístupněno malé hasičské muzeum a vystavena bude i tatřička
Míly Urbana.
V sobotu i v neděli mají návštěvníci obce možnost zajímavé prohlídky skanzenu těžby a dopravy
vápence v bývalém lomu Paraple – ze Sv. Jana cca. 30 minut po značené cestě.

***
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Kontrola hospodaření
Pravidelnou roční kontrolu hospodaření obecního úřadu provedli pracovníci okresního úřadu.
Předmětem kontroly byly nejenom veškeré příjmy a výdaje, ale kontrolována byla i evidence a
inventarizace veškerého obecního majetku. Závěr kontroly byl pro nás velmi potěšitelný. Nejenže
nebyly shledány žádné závady, ale účetnictví obce je vedeno příkladným způsobem. Za tuto
skutečnost můžeme vděčit nejen novému počítačovému a programovému vybavení našeho úřadu, ale
zejména odpovědné práci místostarosty obce Ing. Vokála, který účetnictví zpracovává.
Nový operát katastru obce
Všichni majitelé nemovitostí ve Svatém Janě a v Sedlci si mohou přijít na obecní úřad zkontrolovat
nově zpracované údaje o výměrách a číslech svých pozemků. K nahlédnutí jsou i nově počítačově
zpracované katastrální mapy. V dohledné době obdrží obec celkové digitální zpracování celého
katastrálního území, což velmi usnadní získávání potřebných informací.
Úvěr obce dozná změny
V nejbližší době bude zpracován nový znalecký posudek na bývalou školní budovu. Nové ocenění
tohoto obecního majetku je zapotřebí ke katastrálnímu oddělení bytových jednotek od hotelové části.
Splnění této podmínky vyžaduje Česká spořitelna proto, aby mohl být stávající úvěr obce převeden na
úvěr hypoteční. Ten by obci vytvořil podstatně příznivější platební podmínky pro umořování tohoto
závazku. Připomínáme, že úvěr ve výši 2,5 milionu korun byl obci poskytnut právě na výstavbu čtyř
bytů v čp.6.
Velká pomoc obci
I naše obec využila nabídky zaměstnat člověka v rámci náhradní vojenské služby a od začátku května

zaměstnává jednoho „civilkáře“. Už dnes se ukazuje, že tento krok byl více než potřebný a zvolna se
začíná projevovat na zlepšení celkového obrazu obce. Práce, které byly vždy náplní brigád a tudíž se
vykonávaly jednorázově, jsou dnes dělány průběžně a podle aktuálních potřeb.
ZAJÍMAVOSTI
Svatý Jan v rozhlasovém vysílání
Celá hodina byla věnována naší obci v pořadu "Dobré jitro" na Českém rozhlasu 2 stanice Praha.
Posluchači se měli možnost seznámit jak s historií, tak i se současností naší obce. V poutavém pořadu
byly představeny jednotlivé památky a prezentovány byly i úspěchy, kterých obec dosáhla v
Programu obnovy venkova a v soutěži Vesnice roku. Příznivá odezva, kterou jsme na pořad obdrželi,
hovoří o tom, že rozhlas zprostředkoval mnoha lidem pozvání do Svatého Jana pod Skalou.
Zajímavý přírůstek do obecní knihovny
Pan Bohumil Ševčík daroval naší obecní knihovně dva výtisky své knihy „Ke kořenům našeho rodu“.
Tato útlá knížka popisuje dějiny jeho rodu a je zajímavým pohledem na život v první polovině 20.
století. Kniha je cenným dokumentem pro budoucí generace i poutavým čtením. Doporučujeme.
Návštěvnost obce stále stoupá
Letošní měsíc květen se do historie obce zapíše rekordní návštěvností. Situace byla v některých dnech
až kritická a množství zaparkovaných automobilů bránilo plynulému provozu. Často byla ohrožena i
bezpečnost chodců. Rekordní počet návštěvníků byl zaznamenán i v místních památkách a
zatěžkávací zkouškou prošla také restaurace. Podobné situace jsou stále častější a obec se jim musí
chtíc nechtíc přizpůsobit. Diskutuje se například o zavedení parkovacích poplatků, které by mohly
problém alespoň částečně vyřešit. Vybrané peníze by se mohly použít například na likvidaci odpadů,
které návštěvníci do obce přinesou.
www.svatyjan.cz
Tato internetová adresa naší obce je v provozu již více než rok. Od počátku měsíce června bylo na
našich stránkách umístněno i tzv. "počítadlo návštěv". Takže se již dá přesně vysledovat její
návštěvnost. Je až pozoruhodné, jak velký zájem o naše stránky je a s jakou se setkávají odezvou. Jen
za první sledovaný týden naše stránky navštívilo 150 uživatelů internetu. Mnohé, daleko větší obce,
nezaznamenají tolik návštěv ani za celý rok! Internetové stránky jsou stále aktualizovány a počítá se s
jejich rozšířením, zejména zpřístupněním specifických textů a zejména starých a těžko dostupných
studijních materiálů o Sv. Janě.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Pálení čarodějnic
Tato společenská záležitost, která má v naší obci mnohaletou tradici, byla letos provázena přízní
počasí. I to byl zřejmě důvod mimořádné účasti na této akci. Dobrý průběh večera však v závěru
narušila skupina výrostků z vedlejších obcí, jejichž počínání musela učinit přítrž policie.
Den matek
Oslava Dne matek, která byla letos poprvé spojena se zasedáním obecního zastupitelstva, neměla
dobrou úroveň a byla poznamenána planou diskusí, spojenou s problematikou obce. Jaké poučení pro
příště? Důstojnou oslavu, kterou si naše ženy jistě zaslouží, budeme napříště konat jako samostatnou
společenskou akci.
Děti se pobavily
Tradičně dobrý dětský den byl letos obohacen o nové soutěže a na 30 dětí se v pěti věkových
skupinách snažilo o dosažení co možná nejlepších výsledků. Odměnou jim tentokrát nebyly jenom
sladkosti a drobné hračky, ale i dobře připravená ukázka výcviku policejních psů. Tuto zajímavou
akci, kterou pro děti připravil pan Ludvík Bartoš, si nenechali ujít ani dospělí.

PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Naše dnešní poděkování patří panu Ludvíkovi Bartošovi, který pro naše děti připravil zajímavou
ukázku z výcviku policejních psů.
BLAHOPŘEJEME
Manželům Pletánkovým blahopřejeme k narození syna Ivana Daniela.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Vyhláška o odpadech
Nová obecně závazná vyhláška o poplatcích za likvidaci odpadů je již připravena a čeká na schválení.
Správnost vyhlášky, která bude stanovovat paušální poplatky na osobu, případně rekreační objekt a
rok, musí být ještě ověřena okresním úřadem. Při stále narůstajících nákladech na odvoz a
skládkování odpadů (trvale se zvyšuje i jejich množství) je připravované opatření pro obec nezbytné.
Sběr železného šrotu
Měl by proběhnout do konce června. Přesný termín bude včas oznámen.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
Svatojánská společnost nabídla obci smlouvu o spolupráci
Pokračovatelka Svatojánské nadace zaslala obecnímu úřadu návrh smlouvy o spolupráci. Členové
společnosti se chtějí i nadále podílet na obnově obce a pomáhat zejména na poli kultury a propagace.
Mnohaletá tradice vzájemné spolupráce by tak měla být do budoucna smluvně zajištěna. Návrh
smlouvy bude projednán na nejbližším zasedání zastupitelstva.
Spolupráce Svatý Jan – Tetín
Z iniciativy profesora Páleníčka, nyní obyvatele Tetína, vzniklo na Tetíně nové občanské sdružení,
jehož cílem je rozvoj kulturních tradic této obce. Prof. Páleníček je muzikant a leží mu na srdci
kulturní život obce. Spolu s několika dalšími nadšenci by chtěli vytáhnout lidi od televizorů a přivést
je ke společnému setkání na některém kulturním pořadu. Ve dnech 5. a 6. května uspořádalo tetínské
občanské sdružení slavnost Vítání jara. První den byl věnován tanci a hudbě. Návštěvníkům se
představil taneční soubor MY, který vyjadřoval vzpomínky na Tetín mýtický. Velmi hezké bylo
taneční vystoupení žáků tetínské školy, kteří předvedli ukázky moderních tanců. Večer zakončila
hudba malé hudební skupiny. Druhý den v neděli se v kostele svaté Ludmily konal koncert s
přednesem barokních kázání v podání R. Vašinky z divadla Orfeus a s varhanními improvizacemi P.
Černého. Kostel se zaplnil posluchači tak, že pořadatelé museli přistavovat další lavice k sezení. Po
koncertě měli posluchači jedinečnou možnost prohlédnout si zbývající dva tetínské kostely. Po oba
dva dny se zúčastnili těchto kulturních pořadů i zástupci Svatojánské společnosti, v jejíchž šlépějích
nás hodlají Tetínští následovat.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
Státní dotace přišla i letos
Také v letošním roce pokračuje statní podpora Programu obnovy venkova. Ministerstvo pro místní
rozvoj vyhovělo naší žádosti o dotaci a pro letošní rok přidělilo obci účelovou dotaci 120 tisíc korun z
dotačních titulů 1-4. Z poskytnutých prostředků bude ještě letos opravena střecha na vedlejší budově
obecního úřadu. Pro rok 2002 jsme rovněž požádali o dotaci 120 tisíc. Pokud nám budou prostředky
přiděleny, bude provedena oprava veřejného prostranství u západního štítu kostela, včetně zpevnění
kamenné opěrky na břehu potoka.
Květiny na obecních prostranstvích
Květinová výzdoba na veřejných prostranstvích doznala letos změnu a květinové mísy byly opatřeny
nátěrem a dřevěným obalem. Maličkost? Pro někoho možná ano, ale za touto „maličkostí“ se skrývají
desítky hodin dobrovolné práce. Toho, kdo má na tom všem největší podíl jistě potěší, že se nově

upravené květinové nádoby líbí. Děkujeme!
Děti se dočkaly svého hřiště.
Malé ale hezké. Tak by se dalo velmi zjednodušeně charakterizovat nové dětské hřiště, které bylo
obcí vybudováno na pozemku bývalé obecné školy. Stálá přítomnost dětí potvrzuje potřebu tohoto
zařízení a právě z toho, jak je hřiště využíváno, mají největší radost jeho tvůrci pan Jiří Lízner a člen
obecního zastupitelstva Pavel Radechovský.
Studna na Záhrabské bude opravena
Ještě v tomto měsíci se dočká opravy studna „v lese“ na Záhrabské. Voda z této studny, která je osm
metrů hluboká, je osadníky označována jako kvalitní zdroj pitné vody. Od podzimu loňského roku je
však ruční pumpa nefunkční a nyní obec zajistila její opravu a celkové vyčištění. Oprava si vyžádá
náklad téměř 10 tisíc korun. Oprava další zdejší obecní studny „u hájovny“ ( hloubka 18 m), která si
vyžádá podstatně větší náklad, je stále aktuální a bude provedena jakmile to finanční možnosti obce
dovolí.
PŘIPRAVUJEME
23. – 24. června …. svatojánská pouť (viz. program pouti)
29. června ……….. zasedání obecního zastupitelstva
obecní úřad v 18 hodin
7. července ...........pěvecký koncert pí. Řípové za doprovodu
p. Miroslava Navrátila
7. července ……...zasedání Svatojánské společnosti
obecní úřad v 18.30 hodin

