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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní rozpočet na rok 2001 schválen
Na posledním zasedání zastupitelstva obce byl schválen rozpočet obce na rok 2001. Dosud se
zastupitelstvo při určování výdajů řídilo schváleným rozpočtovým provizoriem ze sklonku minulého
roku. Přestože tvorbu rozpočtu komplikovala a znatelně ovlivnila existence nových zákonů –
zejména na straně příjmů - podařilo se rozpočet sestavit a schválit v obvyklém termínu.
Rozpočet ve výši cca 1,5 mil. korun je pojat jako rozpočet vyrovnaný. Mezi nejvýznamnější
příjmové položky patří daňové příjmy, příjmy z pronájmu restaurace a bytů a příjmy z
poskytovaných služeb. Do rozpočtu není zatím zahrnuta položka z prodeje lesa, která se v letošním
roce sice rýsuje jako velmi pravděpodobná, ale její naplnění závisí na vnějších okolnostech. Již teď
má ale zastupitelstvo obce jasno - zisk bude použit v převážné míře na splácení úvěru poskytnutého
obci na výstavbu nájemních bytů v čp. 6. Stav úvěrového účtu obce je nyní –1 640 000,- Kč.
Na straně výdajové se pro letošní rok nepočítá s velkými investicemi. Pouze v případě, že obci bude
poskytnuta nějaká účelová investiční dotace, bude se muset obec spolupodílet na proinvestování
prostředků. To však bude spojeno se schválením rozpočtových změn. Kromě obvyklých výdajů
potřebných pro chod obce, schválilo zastupitelstvo výdaje ve výši 60 tisíc korun na postupnou
modernizaci a rekonstrukci aktivní části kabelové televize. Tento záměr vzešel z řad zastupitelstva
při loňském schvalování navýšení paušálního poplatku za přípojku kabelové televize. Mezi další
mimořádné výdaje byla zařazena i generální oprava rozvaděčů elektrické sítě ve Svatém Janu –
rovněž ve výši 60 tisíc korun, úprava prostoru u vstupní brány hřbitova ve výši 10 tisíc korun, a
výdaj ve výši 20 tisíc korun na zřízení dětského hřiště. Při stanovení výše nákladů na stavbu hřiště se
vycházelo z předpokladu, že práce budou provedeny většinou svépomocí - výdaje jsou spíše
materiální povahy. Letos dojde i ke zvýšení výdajů na „školné“ (příspěvky základním školám na
pokrytí nákladů neinvestičního charakteru) - cca 40 tisíc Kč. Pro splátku výše zmiňovaného úvěru se
předpokládají výdaje ve výši cca 320 tisíc korun. Snahou obecního úřadu bude tento komerční úvěr
letos převést na úvěr hypotéční, který je výhodnější po stránce časové i finanční – a hlavně – banka
konečně tuto formu úvěru připouští.
Ing. Pavel Vokál, místostarosta
Zasedání obecního zastupitelstva
S oslavou Dne matek bude spojeno veřejné zasedání obecního zastupitelstva. To se bude konat 4.
května ve velké zasedací síni obecního úřadu. Na programu zasedání bude především hodnocení
uplynulého roku a podrobné seznámení veřejnosti s obecním rozpočtem.
Do nové sezóny s novým vybavením
Novou travní sekačku a řetězovou pilu zakoupila obec na údržbu veřejných ploch. Původní vybavení
už dosloužilo a bylo nutné ho nahradit. Podobné obnovy by se mělo postupně dočkat i další nářadí.
Údržbu veřejných prostranství a obecních pozemků si obec zajišťuje dlouhodobě sama a potřebné
vybavení je tudíž nezbytné.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Oslava Dne matek
V pátek 4. května se na obecním úřadu bude konat tradiční oslava Dne matek. Na oslavu, jejíž
součástí bude i veřejné zasedání zastupitelstva, srdečně zveme všechny ženy.

POZVÁNKA NA KONCERT
První letošní koncert
Jarní písňový koncert ve svatojánském kostele se bude konat v sobotu 28. dubna od 17 hodin. Za
doprovodu elektrofonických varhan se nám představí čtyři sólisté, v jejichž přednesu se budeme
moci zaposlouchat do melodií a textů duchovní hudby.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Skládka v Sedlci byla uklizena
Velmi náročný byl úklid okolí kontejnerů v Sedlci. Tento úkol si vzal za svůj člen zastupitelstva
Michal Šedivý, který spolu se dvěma pomocníky zbavil Sedlec dlouhodobého nepořádku. Podaří se
zde pořádek udržet ? To bude záležet na všech, kteří toto úložiště odpadů využívají. Přispět by mělo i
přemístění kontejnerů na sklo a plasty blíže k silnici. V uzavřeném prostoru za halou bývalé
drůbežárny zůstává i nadále velkoobjemový kontejner a skládka železa.
Kulatý stůl
Vytápění obce v nejbližší budoucnosti. To bylo téma besedy u kulatého stolu, kterou v naší obci
připravili ochranáři. Občané se na besedě měli možnost seznámit s možnostmi vytápění a
zateplování budov. Výsledek besedy byl však zklamáním pro všechny, kteří doufali, že se i u nás
začne v brzké době topit plynem. Tuto variantu nepodporuje ani Správa CHKO Český kras.
Představitelé správy, kteří ve svatojánském údolí upřednostňují jiné zdroje vytápění, budou
podporovat vypracování podrobné studie, která by tomuto problému měla přinést konkrétnější
představu. Studie by měla být zpracována v nejbližším možném termínu.
Na jarním úklidu se podílí i mládež
Jaro je obdobím tradičních brigád občanů, kteří svojí dobrovolnou prací přispívají ke zvelebení obce.
Brigády svolávají jak občanské aktivity, tak obecní úřad. Úklid veřejných prostranství, okolí
památek, úklid okolí kontejnerů, drobné opravy turistických stezek, obnova informačních panelů,
vyřezávání náletových dřevin a nátěry laviček, to jsou jen některé práce, které je zapotřebí
každoročně vykonat. Mezi důležité práce se řadí také úklid okolí silnice a potoka. Proto i letos
požádá obecní úřad svatojánskou mládež o pomoc při úklidu plastů a ostatních odpadů, které se v
průběhu zimy objevily v příkopech podél silnice a na březích Kačáku. V rámci jarních brigád se
podobná akce podařila v loňském roce. Tehdy se sebralo neuvěřitelných 15 igelitových pytlů
odpadků, které odhodili lidé z aut, nebo které přinesla voda potoka. I takovouto akcí, která je
součástí každoročního jarního úklidu, se dokáže významně přispět ke zlepšení celkového obrazu
obce. Pokud se i Vy rozhodnete přispět svojí pomocí při jarním úklidu, přijměte naše poděkování.
Také letos květinová výzdoba
Paní Lucie Sládečková, která se již po několik let stará o květinovou výzdobu obce, připravuje
květinové mísy na letošní sezónu. Ty by měly být doplněny zahradním substrátem a navíc budou
opatřeny stylovým dřevěným ochranným pláštěm. S náročnou prací jí pomohou i brigádníci a do
květnové výsadby by mělo být vše připraveno.
Kontejner na Záhrabské zatím nebude
O velikonočních svátcích měl být do osady Záhrabská přistaven velkoobjemový kontejner na odvoz
domovního odpadu. Vzhledem k poškozenému dálničního mostu není však dodání kontejneru zatím
možné.
BLAHOPŘEJEME

Významná životní výročí oslaví tito naši spoluobčané:
17. 4. pan Jiří Štefan

23. 4. paní Jiřina Smrtková
29. 4. paní Milada Líznerová
1. 5. pan Jaroslav Šedivý
9. 5. pan Jan Filipp
10.5. paní Marie Ženíšková
26.5. paní Hana Ševčíková

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme
hodně pevného zdraví do dalších let života.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ SPOLEČNOSTI
Svatojánské památky budou opět běžně přístupné veřejnosti
Přelom roku byl pro Svatojánskou nadaci poznamenán celkovou nervozitou, spojenou s transformací
nadace vypovězením spolupráce správou Svatojánského kostela. Na základě předešlých i
následujících jednání se však podařilo vzájemně dohodnout na nové, písemné smlouvě, pro obě
strany přijatelné, která i nadále umožňuje nyní již Svatojánské společnosti působit ve Svatojánském
kostele (pořádání koncertů a průvodcovská činnost). Tato smlouva je nyní těsně před podepsáním,
poté co se doplní o drobné, ale nezbytné právní náležitosti. Do budoucna tak byl učiněn velmi
významný krok, který zřetelně vymezuje oběma stranám míru jejich způsobilosti a poněkud šířeji je
svazuje k jejich užší vzájemné spolupráci. Věříme, že činnost Svatojánské společnosti bude i nadále
pro Svatojánskou farnost minimálně stejně přínosná, jako doposud. Sluší se uvést, že od 1. dubna až
do konce října bude opět o víkendech a svátcích otevřen Svatojánský kostel pro veřejnost, a to od 10
do 17 hodin. Ve výjimečných případech lze zpřístupnění památky dohodnout i v jinou dobu.
Vychází nové CD
Po několikaměsíčních přípravách Svatojánská společnost vydala CD – „Pražští pozounéři hrají a
zpívají ve Svatém Janě pod Skalou“. Toto CD bylo před více než rokem nahráváno právě ve
Svatojánském kostele, kde bude také možné jej zakoupit. Nahrávka je mimořádně zdařilá a je stylově
obohacena i o zvonění svatojánských zvonů. Součástí CD je i šesnáctistránkový buklet v českém a
anglickém jazyce. Ve stádiu dokončovacích prací se nachází i kniha Jiřího Ševčíka o Sv. Ivanu a
kreslená informativní panoramatická mapa Sv. Jana pod Skalou.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
Kolaudační řízení proběhlo
Bez vážnějších připomínek proběhlo kolaudační řízení na nových hotelových pokojích, které tak
mohou s již zavedenou restaurací sloužit prvním zájemcům o ubytování. Prvních deset moderně
vybavených pokojů se časem rozšíří na dvojnásobek a celková ubytovací kapacita nově
vybudovaného zařízení bude 42 lůžek. Stále zřetelněji se ukazuje, že rozhodnutí o nákladné
rekonstrukci bývalé svatojánské obecné školy, bylo velmi prozíravé. Nejenže zde vznikla tolik
chybějící služba pro návštěvníky obce, ale v podkroví budovy byly vybudovány čtyři nové byty pro
mladé svatojánské rodiny. Objekt je postupně rekonstruován podle projektu, který byl zpracován v
souladu s Místním programem obnovy. Ekologické vytápění, nová čistírna odpadních vod, úpravy
okolí včetně nového dětského hřiště, to vše bude časem doplněno stylovou omítkou na celé budově.
Po ukončení prací by se budova svatojánského hotelu „Obecná škola“ měla stát opravdovou
chloubou obce.
Nové dětské hřiště
Zastupitelstvo obce rozhodlo o vybudování malého dětského hřiště, které by mělo vzniknout na
pozemku u bývalé obecné školy. Finanční zajištění projektu je sice podpořeno obecním rozpočtem,
ale předpokládáme, že většinu prací pomohou zajistit brigádně rodiče dětí. S prvními důležitými
pracemi bylo již započato a v současné době je prováděna stavba oplocení a úprava povrchu
pozemku.

Vývěska bude sloužit i nadále
Původní vývěska obecního úřadu, umístěná na svatojánské návsi, bude sloužit k propagaci Místního
programu obnovy obce. Texty a fotografie přiblíží návštěvníkům postupné naplňování tohoto
programu. Budou zde postupně představeny všechny oblasti, kterými obnova Svatého Jana pod
Skalou v posledních deseti letech procházela.
PŘIPRAVUJEME
28. dubna … Koncert ve svatojánském kostele - začátek v 17 hodin
30. dubna …. Pálení čarodějnic
4. května ….Veřejné zasedání obecního zastupitelstva spojené s oslavou Dne matek - začátek v 18
hodin
Termín oslavy Dne dětí bude včas oznámen

