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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
PŘÍPRAVA ROZPOČTU OBCE
Návrh obecního rozpočtu na letošní rok zůstává i nadále stěžejním tématem jednání zastupitelů a bude
důležitým bodem programu únorového zasedání obecního zastupitelstva. Problémové je především
plánování výdajů a to hlavně s pohledu nových daňových předpisů, které budou v budoucnu
ovlivňovat hlavní obecní příjmy. Daňová výtěžnost letošního roku je stále velkou neznámou a proto i
plánování musí být velmi střídmé. V lepším případě bude nutné v průběhu roku přistoupit k
rozpočtové změně. Podobný krok učinila obec i v minulém roce.
SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ.
V rámci připravovaného sčítání lidu, domů a bytů byla pobočkou Českého statistického úřadu v
Berouně provedena aktualizace evidence obyvatel naší obce na počátku milénia. Tento počin je pro
naši obec významný především v souvislosti s novým daňovým systémem v němž budou obcím
přidělovány podíly na daňových výnosech podle počtu jejich obyvatel.
JEDNÁNÍ
Na sklonku ledna se uskutečnilo jednání se zástupci Vyšší odborné školy pedagogické, Kongregace
bratří křesťanských škol a obcí. Jednání byl přítomen i zástupce kongregace P. Vladimír Kellnar. I
když nebyly z jednání přijaty žádné závazné závěry, projednávala se celá řada záležitostí zajímající
všechny zúčastněné strany.
SVATOJÁNSKÁ NADACE ZANIKÁ
Obecní úřad obdržel dopis od správy Svatojánské nadace, ve kterém obecnímu zastupitelstvu
oznamuje, že nový zákon o nadacích neumožňuje další existenci této samostatné právnické osoby. V
dopise se současně oznamuje, že bylo ustaveno a Ministerstvem vnitra ČR zaregistrováno občanské
sdružení Svatojánská společnost. Toto sdružení přátel a příznivců obce bude nadále působit jako
plnohodnotná náhrada Svatojánské nadace. Hlavní náplní činnosti nově vzniklého sdružení tak
zůstává zvelebování památek a obnova kulturního a společenského života obce Svatý Jan pod
Skalou.
VE VYDÁVÁNÍ SVATOJÁNKU NASTANE ZÁSADNÍ ZMĚNA
V souvislosti s novým zákonem o obcích, který mimo jiné ukládá povinnost konat zasedání obecního
zastupitelstva nejméně jedenkrát za dva měsíce, bylo zastupitelstvem dohodnuto, že obecní
zpravodaj bude vydáván pouze šestkrát do roka. K tomuto opatření bylo přistoupeno také s
ohledem na velkou časovou a finanční náročnost, se kterou je příprava našeho zpravodaje spojena.
Aktuální akce pořádané obecním úřadem nebo Svatojánskou společností budou včas zveřejňovány na
obecních vývěskách.
ZAJÍMAVOSTI
VYDÁNÍ NOVÉHO CD A DVOU PUBLIKACÍ SE BLÍŽÍ
Mezi důležité body obnovy obce patří bezesporu i obnova kulturního a společenského života. O tom,
že se nám i na tomto poli daří, svědčí úspěchy obce v soutěži Vesnice roku. Ocenění v podobě Modré
stuhy v roce 1996 a vynikající třetí místo v roce 1999 jsou toho neklamným důkazem. Nejnovější
aktivity, které se u nás v oblasti kultury a propagace připravují, přesáhnou svým významem hranice
obce a věříme, že osloví milovníky dobré hudby a svatojánské historie. První připravovanou novinkou
je zcela nové CD, na kterém se nám představí Pražští pozounéři. Nahrávka je pro nás zajímavá
především tím, že vznikla v autentickém prostředí svatojánského kostela a je provázena hlasy

svatojánských zvonů. Další novinkou se stane velmi podrobná publikace o životě a odkazu
poustevníka Ivana, který významně přes tisíc let poznamenával vývoj a historii celé naší obce.
Posledním a neméně důležitým počinem je připravované vydání turistické příručky, která v podobě
skládačky přiblíží návštěvníkům nejzajímavější místa naší obce a jejího nejbližšího okolí. Podle
vydavatele, kterým je nově ustavené občanské sdružení Svatojánská společnost, má všechno výše
uvedené spatřit světlo světa do počátku letošní turistické sezóny.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
Pro dnešní nahlédnutí jsme opět vybrali ukázku z připravované knihy o Sv. Ivanu. Následující citát je
Bohuslava Balbína a popisuje jednu ze svatoivanských jeskyní u Berounky. Podle starých pověstí a
záznamu totiž sv. Ivan obýval mnoho jeskyní a míst v okolí, než přišel do Sv. Jana pod Skalou.
Stylově je vše ponecháno v originální barokní češtině.
„Nedaleko od Karlštejna, asi tak tři sta kroků (cca 700 m), ukázali mi tamější obyvatelé jeskyni
zlopověstnou strašidly a duchy zemřelých. Rybáři pak, kteří tam často tráví celou noc na řece, říkají,
že vídají strašná zjevení, zvláště draky chrlící oheň. Buď prý stojí kolem skal, nebo se pohybují z
místa na místo, aneb vláčejí obrovské tělo po skaliskách za velkého rachotu padajících kamenů.
Tehdy to bouří v celé přírodě a keře i stromy sténají. Nic prý není hroznějšího nad takové divadlo. Já
si myslím, že v těch dutinách vládnou čerti, a když Kristus zničil pyšné království zlých duchů, chtějí
se aspoň trochu ukazovati.“
Bohuslav Balbín: „Krásy a bohatství země České“ (přeloženo z latiny, 1678)
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
BUDEME PLYNOFIKOVAT ?
V současné době čeká obec na konečné vyjádření Vyšší odborné školy pedagogické. Původní záměr
plynofikovat areál bývalého kláštera je v současné době zpochybňován. Nabízejí se další možnosti
ekologického vytápění, které bude dobré brát v úvahu zejména s ohledem na současné ceny plynu. Do
jaké míry budou ony další možné varianty vytápění reálné, ukáže až březnové jednání, na které budou
do naší obce přizváni kromě odborníků i zástupci Správy chráněné krajinné oblasti Český kras a
zpracovatel územního plánu architekt Petr Vávra.
JAKÉ JSOU SOUČASNÉ MOŽNOSTI EKOLOGICKÉHO VYTÁPĚNÍ BUDOV
1) zemní plyn případně PB
2) dřevo – ekologické kotle na dřevo, štěpky, biomasu– stoprocentně obnovitelný zdroj
3) elektřina – akumulační ohřev topného média nočním proudem
4) tepelná čerpadla – částečně obnovitelný zdroj
5) uhlí – ekologické kotle
6) solární ohřev – obnovitelný zdroj, jen nepatrný podíl elektrické energie
Dobrého úspěchu lze dosáhnout i vzájemnou kombinací výše uvedených možností – upřednostňovány
jsou obnovitelné zdroje energie. Pokud by se však jednalo o kombinaci s elektrickým ohřevem,
případně o tepelná čerpadla, musí v našem případě předcházet generální rekonstrukce rozvodné sítě
včetně jejího posílení. Předpokladem pro každé hospodárné vytápění je dobrá tepelná izolace
vytápěných objektů a dokonalá regulace topných systémů.
Pro úplnost připomínáme, že návrh územního plánu pro naši obec předpokládá její plynofikaci. Tento
záměr se plně ztotožňuje se záměry sousedních obcí z nichž je již většina plynofikována.
NA NOVÝCH STANOVIŠTÍCH SE KONTEJNERY OSVĚDČUJÍ
Sběrné nádoby na tříděný odpad změnily svá stanoviště a zatím je v jejich okolí udržován pořádek.
Svatojánští občané si už zvykli třídit odpad a ukazuje se, že za nepořádek, který u kontejnerů vznikal
mohou spíše lidé, kteří se k nám naučili odpad dovážet. Ti jsou dnes odrazeni především tím, že jsou
nová stanoviště kontejnerů více na očích. Otevřenou otázkou zůstává, bude-li velkoobjemový
kontejner i nadále na svatojánském hřbitově, kde je problémové právě jeho vyvážení. Se žádostí o
možnost vjezdu pro vozidlo zajišťující odvoz se proto obec obrátila na majitele pozemku sousedícího
se hřbitovem.

BLAHOPŘEJEME
Blahopřejeme Jroslavě Kalousové k narození dcery Michalky. Malé Michalce přejeme šťastný nástup
do života a jejím rodičům pak to, aby jim jejich dcerka přinášela po celý život jen a jen radost.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
VÝROČNÍ ZASEDÁNÍ
Poslední výroční zasedání správy zanikající Svatojánské nadace se uskuteční v sobotu 17. února 2001
v 17 hodin v zasedací síni obecního úřadu. Závěrečné jednání, na které je pozvána řada významných
hostů, bude především hodnotící. Mělo by připomenout poslání této dobrovolné občanské aktivity a
zdůraznit její podíl na obnově místních památek a na obnově kulturního a společenského života obce.
Důležitým bodem výročního zasedání bude zpráva o transformaci Svatojánské nadace na občanské
sdružení, které má v dosavadních aktivitách nadace i nadále pokračovat.
SVATOJÁNSKÁ SPOLEČNOST ZASLALA OBCI NÁVRH SMLOUVY O SPOLUPRÁCI
Nově vzniklá Svatojánská společnost se chce aktivně podílet na rozvoji naší obce. Vyplývá to z
návrhu smlouvy, který tato společnost zaslala obecnímu úřadu. Tento počin vyjadřuje ochotu a zájem
všech členů někdejší správy Svatojánské nadace podílet se i nadále na obnově a rozvoji Svatého Jana
pod Skalou. Současně s návrhem smlouvy obdrželi zastupitelé pozvání na ustavující zasedání nově
vzniklé Svatojánské společnosti. Toto zasedání se bude konat v sobotu 17. února od 15 hodin v
zasedací síni obecního úřadu.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
I když původní návrh územního plánu, jehož dokončení bylo hned z několika vážných důvodů
pozastaveno, počítá pouze se stavbou koupaliště a tenisového kurtu, současná situace ukazuje potřebu
dalších ploch na vybudování sportovišť. Jednou z možností je i plocha pod uvažovanou zástavbou v
Sedlci. O možnosti vybudování hřiště jedná obec jak s majitelem pozemku, tak s Referátem životního
prostředí okresního úřadu a se Správou chráněné krajinné oblasti Český kras.
STAVEBNÍ PRÁCE BYLY DOKONČENY
Stavební práce na zbývajících hotelových pokojích v prvním patře č.p. 6 byly z větší části dokončeny
a předány. Kompletace, která je spojena s pokládkou koberců, malováním, osazením zdravotní
technikou, svítidel a ostatního elektroinstalačního příslušenství, bude zatím odložena. I když byly
všechny dosavadní práce prováděny maximálně úsporně, další předpokládané náklady přesahují
současné možnosti obecní pokladny. Dokončením další etapy prací se obci podařilo vyčerpat státní
dotaci, která byla pro tento účel určena.
NA MĚSÍC ÚNOR PŘIPRAVUJEME
17. února …. ustavující zasedání občanského sdružení SVATOJÁNSKÁ SPOLEČNOST
obecní úřad v 15 hodin
17. února …. výroční zasedání správy Svatojánské nadace
obecní úřad v 17 hodin
22. února …..zasedání obecního zastupitelstva
obecní úřad v 18 hodin

