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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
LOŇSKÝ ROK SKONČIL PRO OBEC ÚSPĚŠNĚ
Záměry obce se v loňském roce podařilo naplnit více než úspěšně. Téměř beze zbytku byly
realizovány veškeré plánované akce a navíc bylo možné částečně umořit některé obecní úvěry. Bez
problémů je průběžně splácen i největší úvěr, který má obec u České spořitelny. Tuto skutečnost
ocenili i zástupci tohoto peněžního ústavu, kteří na sklonku roku navštívili naši obec. Navíc nabídli
obci možnost převést stávající úvěr na úvěr hypotéční s podstatně nižší úrokovou sazbou. Česká
spořitelna, která velmi bedlivě sleduje naše hospodaření, nabídla obci čerpání dalších možných úvěrů.
To, že obec nakládá se svěřenými prostředky hospodárně potvrzuje i skutečnost, že do roku 2001
vstupuje s téměř 350 tisíci korunami.
NOVÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Na budově obecního úřadu bude od ledna letošního roku umístěna nová úřední deska, na které mohou
občané najít aktuální informace o dění v obci, vyhlášky a nařízení obecního a okresního úřadu.
Původní vývěska zůstane i nadále na stejném místě a bude využívána k propagaci obce.
INVENTARIZACE OBECNÍHO MAJETKU
Je povinností obce, aby každoročně provedla inventarizaci svého majetku. Není to však jenom
povinnost. Je to i důvod k zamyšlení. Oproti době před rokem 1989, kdy se tato bilance prakticky rok
po roce pouze opisovala, je dnes zajímavé pozorovat, jakým nebývalým tempem je obecní majetek
zhodnocován a modernizován. Nejedná se ani zdaleka pouze o stavby, ale například i o veřejná
prostranství, občanskou vybavenost či vybavenost samotného obecního úřadu. Oproti tomu má již po
mnoho let neměnnou hodnotu naše vybavení pro civilní a požární ochranu. Pro představu uvádíme:
hodnota majetku obce v roce 1993 byla necelé 3 miliony korun, zatímco k 1. lednu 2001 přesahuje
jeho hodnota částku 24 milionů korun. Je to oproti stejnému datu loňského roku o dalších 1,6 milionu
více. Navíc, jak bylo předesláno, je dnešní majetek obce v mnoha případech na daleko lepší
kvalitativní úrovni. Největší podíl na této skutečnosti má především stále úspěšné naplňování
Místního programu obnovy a rozvoje.
CO PŘINESE NAŠÍ OBCI ROK 2001 V OBLASTI FINANCÍ?
Otázka, na kterou zatím hledáme jen velmi těžko odpověď. Největším otazníkem je označena otázka
některých daní, které do obce přicházejí a jejichž přidělování se bude řídit podle zcela jiných pravidel.
To jestli na této daňové reformě obecní pokladna vydělá či naopak prodělá, bude možné s jistotou říci
až po další roční zkušenosti. Důležité je pro nás to, že podstatné příjmy, které každoročně do obce
plynou zůstávají zatím nezměněny. Otevřená je i nadále otázka prodeje lesa a případných státních
dotací, o které i letos žádáme. S jistotou však můžeme říci, že v roce 2001 nemůže obec obdržet
žádnou finanční podporu od okresního úřadu. Tu může v budoucnu obcím poskytovat pouze
Ministerstvo financí České republiky.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
Ivanovy ostatky byly následně uloženy do hrobu pod oltářem, jak tomu nasvědčuje podivuhodná
příhoda, která se udála v roce 1710 při přestavbě kostela. Původní Luraggova kamenná klenba (tzv.
"valená") v kostele z roku 1661 svojí vahou začala silně působit na obvodové zdivo chrámu, které se
začalo rozestupovat. V klenbě se objevily hrozivé trhliny a nastala obava, že by se mohla zřítit.
Situace se velmi rychle vyhrotila do té míry, že tehdejší svatojánský opat Emilián Koterovský rozhodl
o její generální opravě. K té byl přizván významný stavitel Kryštof Dientzenhofer. Podle jeho plánu
byly všechny oltáře i náhrobek sv. Ivana obedněny a kamenná dlažba v kostele byla pokryta silnou

vrstvou větví a listí. Pak byl železný řetěz, jímž byla klenba na rubu stažena, odstraněn a klenba sama
spadla dolů, aniž způsobila nějakou škodu. Nicméně některé kameny prorazili ochranné bednění
kolem světcova náhrobku a ten byl mírně poškozen. Vznikla ne něm větší trhlina, kterou se stal vnitřek
náhrobku otevřený a přístupný. To dalo opatovi Koterovskému podnět k jeho prozkoumání. Nalezl zde
Ivanův hrob, úhledně vyložený na způsob truhlice čtyřmi kameny. K veliké radosti celého konventu
byly v hrobě uloženy světcovy ostatky. Následně byly vyzvednuty a slavnostně umístěny v nové, cínové
truhlici na oltář uprostřed kostela. O tomto nálezu byl 9.10. 1712 sepsán slavnostní protokol.
Vybraná ukázka z připravované knihy J. Ševčíka o sv. Ivanovi.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
O PŘEDNÁŠKU BYL ZÁJEM
Současné možnosti vytápění a zateplování budov, to bylo téma zajímavé přednášky, kterou
zorganizoval obecní úřad. Přednáška byla načasována do období, v němž se mají občané rozhodovat o
možném vytápění plynem. Z bohaté diskuse si přítomní odnesli mnoho zajímavého. Přednášející ing.
Brabec předeslal, že největších úspor na vytápění našich domácností dosáhneme pouze dokonalou
izolací budov. Je to sice náročná investice, ale při současných cenách energií nezbytná.
KONTEJNERY ZMĚNÍ STANOVIŠTĚ
Zastupitelstvo obce rozhodlo o přemístění kontejnerů na sklo a plasty. Ke změně stanoviště dojde jak
v Sedlci tak ve Svatém Janě. Zatímco v Sedlci bude jejich nové stanoviště poblíž veřejného
telefonního automatu, ve Svatém Janě budou pro příště umístěny za mostem u hřbitova. Ke změně by
mělo dojít počátkem tohoto roku. Železo a nebezpečný odpad bude i nadále možné ukládat za halu
bývalé drůbežárny v Sedlci.
SJÍZDNOST SILNIC BYLA VELMI PROBLÉMOVÁ
Přelom roku lze s pohledu sjízdnosti silnic označit jako katastrofální. Nízké teploty, uježděný sníh a
následný mrznoucí déšť, to všechno vykonalo své. Značné problémy a nejvíce dopravních nehod bylo
zaznamenáno na silnici III. třídy, z Loděnice do Hostíma. I přes mimořádné nasazení silničářů se tato
silnice velmi často měnila v naprosto nepojízdné zrcadlo. Problémy byly i na místní komunikaci z
Vráže na Záhrabskou. Protože pracovníci JZD, kteří tuto cestu smluvně udržují měli po dobu
vánočních svátků celozávodní dovolenou, požádali jsme o pomoc několik dalších firem. I přes toto
veškeré úsilí obce se jejich posypové vozy na tuto cestu dokonce neodvážily vyjet z důvodů značného
rizika či zaneprázdněnosti. Státní údržba silnic má dokonce provádění posypu soukromých cest od
letošního roku ze stejných důvodů zakázané. Situace se tedy vyhrotila natolik, že na Záhrabské museli
lidé v těchto kritických dnech odstavit svá osobní auta. Někteří nevybíraví obyvatelé Záhrabské
samozřejmě nezaváhali a okamžitě využili i této zcela mimořádné situace k dalším útokům proti
starostovi a obecnímu zastupitelstvu.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
KAPLE SE VRÁTÍ DO MAJETKU OBCE
V souvislosti s reorganizačními kroky ve Svatojánské nadaci, rozhodla správa této nadace vrátit do
majetku obce jednu ideální polovinu hřbitovní kaple svatého Maxmiliána která jí byla v roce 1998
převedena do vlastnictví. I když bude tato změna provedena v nejbližším možném termínu, nadace se
nezříká závazku finančně pomáhat i nadále při opravách této ojedinělé památky. Jako první je
plánovaná generální oprava střešní krytiny a klempířských prvků. Na tuto opravu již bylo vydáno
závazné stanovisko okresního úřadu.
SVATOJÁNSKÁ NADACE PODPOŘILA DOBROU VĚC
Správa nadace se rozhodla věnovat obci finanční příspěvek na zakoupení celé série na dřevě
malovaných obrázků od místního výtvarníka pana Emila Káry. Obrázky jsou zajímavé nejen svým
provedením, ale pro nás především tím, že je na nich věrně vyobrazena celá řada místních druhů
rostlin a živočichů. Z výtvarného díla pana Káry pak bude sestavena expozice, která bude v obci

příležitostně vystavována.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
PRÁCE NA HOTELU POKRAČUJÍ
Dostavba dalších hotelových pokojů v "Obecné škole" byla zahájena a přípravné práce tady začaly již
na sklonku minulého roku. V nedokončeném prvním patře by jich mělo vzniknout dalších šest. Ty by
měly být na zcela srovnatelné úrovni jako ony dokončené. Pokud bude dostatek finančních prostředků
mohla by být tato etapa uzavřena do konce roku 2001.
PLYNÁRNY ČEKAJÍ NA VÝSLEDKY PRŮZKUMŮ
Středočeská plynárenská odpověděla na naši opakovanou žádost a odpověď je pro nás konečně
příznivá. Obecní úřad nyní zjišťuje, zda trvá zájem našeho jediného velkoodběratele, kterým je
majitel areálu bývalého kláštera a obytného domu č.p. 16 Kongregace bratří škol křesťanských.
Průzkum zájmu o plynové vytápění bude proveden i mezi občany. Teprve až budou k dispozici
výsledky průzkumu a výše finančního podílu kongregace, může obecní zastupitelstvo rozhodnout o
zadání projektu na celou akci.
ŽÁDOSTI O STÁTNÍ DOTACE BUDOU PODÁNY
Žádost o finanční příspěvek z Programu obnovy venkova bude podána prostřednictvím Okresního
úřadu Beroun na Ministerstvo pro místní rozvoj. Tentokrát by případná státní pomoc měla přispět na
opravu budovy obecního úřadu. Další žádost, která bude odeslána na stejné ministerstvo, by měla do
obecní pokladny přinést 320 tisíc korun na vybudování dalšího obecního bytu. Ten má vzniknout
právě v budově obecního úřadu. Na obě akce bude nutné předchozí vypracování projektové
dokumentace.
Stalo se tradicí, že vždy na počátku roku přinášíme v našem zpravodaji přehled
nejzajímavějších událostí roku předešlého, událostí které provázely život občanů v naší obci v
posledním roce druhého tisíciletí.

Rok 2000
Leden
- bylo schváleno rozpočtové provizorium obce
- byl uspořádán zábavný večer s panem Matouškem
Únor
- uskutečnilo se setkání s přáteli obce a Svatojánské nadace
- byly zahájeny práce na další etapě stavby hotelu Obecná škola
Březen
- prezident Václav Havel přijal starosty nejlepších obcí ze soutěže Vesnice roku 99
- uskutečnila se jarní brigáda občanů
- obec Svatý Jan pod Skalou vstupuje do světa internetu se svými stránkami www.svatyjan.cz
Duben
- konalo se setkání starostů vítězných obcí soutěže Vesnice roku 99 v Sudoměřicích u Bechyně
- slavnostní zahájení sezóny ve skanzenu těžby a dopravy vápence v lomu Paraple
- pálení čarodějnic
- byl uspořádán koncert duchovní hudby ve svatojánském kostele
- konalo se setkání starostů obcí okresu Beroun ve Svatém Janě pod Skalou
- proběhla likvidace skládky nad vrážským hřbitovem
- v obci byly instalovány nové nádoby na odpadky
- byly vybudovány nové chodníky u kostela

Květen
- konala se oslava Dne Matek
- byl uspořádán koncert chrámového sboru z Liberce
- byl schválen rozpočet obce
- proběhl den otevřených dveří v dokončené části hotelu
- konal se koncert anglického sboru Monteverdi Singers
Červen
- byl uspořádán tradiční dětský den
- proběhl sběr železného šrotu
- konala se tradiční svatojánská pouť s doprovodným kulturním programem
- byla dokončena úprava okolí soch
Červenec
- zástupci obce podepsali smlouvu na státní dotaci 800 tisíc korun za úspěch obce v soutěži Vesnice
roku 99
- konal se koncert v kapli sv. Maxmiliána
- konaly se slavnostní promoce na VOPŠ
Srpen
- konal se koncert duchovní hudby v kostele
- na Záhrabskou byly dodány kontejnery na plasty a sklo
- byl uspořádán country večer v přírodním amfiteátru
- probíhá oprava střechy kostela
Září
- byl slavnostně zahájen školní rok na VOPŠ
- konala se brigáda na Záhrabské
- konal se tradiční koncert Spirituál kvintetu v kostele
- obec obdržela odměnu 800 tisíc korun za úspěch v soutěži Vesnice roku
Říjen
- byla zprovozněna čistírna odpadních vod u č.p.6
- zastupitelstvo schválilo změnu obecního rozpočtu
- svatojánští občané veřejně odsoudili dosavadní činnost a praktiky nově vzniklého občanského
sdružení Svatojánský občan
- obec podala další žádost o plynofikaci
Listopad
- obec poskytla pomoc 10 tisíc korun skupině Barbora
- obec podala odvolání na Ministerstvo kultury ve věci vězeňské zdi
- zemřel dlouholetý svatojánský farář P. Karel Dvorský
Prosinec
- konaly se dva adventní koncerty
- byla uspořádána mikulášská nadílka a zdobení perníčků
- konal se tradiční vánoční koncert
- obec obdržela 100 nástěnných kalendářů na r. 2001 jako dar za úspěch v soutěži Vesnice roku
- konala se oslava konce roku

