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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Poslední letošní zasedání zastupitelstva
V pátek 15. prosince se v zasedací síni obecního úřadu uskuteční zasedání obecního zastupitelstva,
které bude posledním zasedáním v letošním roce. Projednáván bude zejména předběžný návrh
rozpočtu obce pro příští rok. Právě s připravovaným rozpočtem úzce souvisí další bod programu,
kterým bude projednání žádostí o státní dotace z Programu obnovy venkova. V souvislosti s novým
zákonem o obcích budou v příštím roce zasedání zastupitelstva každé dva měsíce. Jako poslední
bude projednávána otázka změny katastrálních hranic naší obce.
Finanční kontrola na výbornou
Z podnětu občanského sdružení Svatojánský občan, provedl v naší obci Okresní úřad Beroun
hloubkovou finanční kontrolu, která byla zaměřena zejména na čerpání státních dotací. Pro obec byla
tato kontrola náročná, neboť bylo zapotřebí připravit veškeré faktury a ostatní účetní doklady od
roku 1995, které měly s čerpáním dotací souvislost. Složitost a náročnost tohoto nelehkého úkolu
ztěžovala i skutečnost, že obec nebyla do roku 1999 vybavena potřebnou výpočetní technikou. I přes
tyto problémy se podařilo vše potřebné dohledat. Závěr kontrolního orgánu byl jednoznačný - na
finančním hospodaření obce nebyly shledány žádné závady a účetnictví je vedeno průkazně a v
souladu s příslušnými předpisy. Tuto skutečnost ocenil i sám přednosta OkÚ Zdeněk Štětina.
Investice do "Obecné školy" se vracejí do rozpočtu obce
V souvislosti s přípravou rozpočtu obce na rok 20001 provedli členové zastupitelstva vyhodnocení
návratnosti investic do domu čp. 6 "Obecná škola". Optimistické předpoklady se naplňují, čemuž
nasvědčují neustále se zvětšující příjmy z provozu této budovy. Zatímco v roce 1998 činily příjmy z
nájmu bytů 21 tisíc korun, v roce 1999 to byla již částka 100 tisíc. V letošním roce se tato suma
zvýšila na 200 tisíc korun díky pronájmu restaurační části budovy. Tyto "přímé" příjmy, které
můžeme snadno rozpoznat po platbě na účet obce, jsou navíc povýšeny o příjmy "neviditelné", a to
ve formě daně z příjmů zaměstnanců restaurace, které putují rovněž do rozpočtu obce a ve formě
investic, které se nájemce restaurace zavázal vložit do objektu. I výhled do budoucna se dá očekávat
s pokračujícím nárůstem příjmů. Zaslouží se o to zejména zprovoznění hotelové části, která bude pro
obec znamenat další příjem ve formě poplatku z lůžka, který bude stanoven obecně závaznou
vyhláškou, případně i další daň z příjmů - tentokrát provozovatele restaurace.
Investice vložené obcí do této budovy navíc způsobily i další příjemnou věc - obecní majetek se
významně zhodnotil. Na konci tohoto roku bude mít "obecná škola" účetní hodnotu 10,2 miliónu
korun.
Ministr Kužvart navštívil naši obec
V pátek 1. prosince se v místní pedagogické škole konalo setkání starostů obcí Českého krasu s
ministrem životního prostředí Milošem Kužvartem. Zatímco první část dvouhodinového programu
vyplnili starostové svými dotazy, druhá polovina byla věnována problematice těžby vápenců v
chráněné krajinné oblasti Český kras. Je jen škoda, že se zástupci obcí od pana ministra nedočkali
žádného konkrétního příslibu, který by pomohl řešit ztížené podmínky obcí, plynoucí z jejich polohy
v chráněných územích. Setkání pořádalo Sdružení obcí za záchranu Českého krasu.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
Koncem ledna 1923 koupila správa internátu od firmy "Logia" školní kinostroj za 10 000 Kč. Se
svolením ministerstva školství předvádějí se v sobotu večer pro chovance zdejšího učitelského

ústavu vzdělávací filmy, v neděli odpoledne pak i pro širší veřejnost.
Památník katolického studentstva ústavu učitelského ve Sv. Janě pod Skalou
POZVÁNKA NA KONCERTY
Pozvánka na Vánoční koncert
Tradiční vánoční koncert se bude konat v sobotu 23. prosince v 17.30 hodin ve svatojánském
kostele. Na koncertě vystoupí jako již tradičně Smíšený pěvecký sbor Slavoš z Berouna. I tentokrát
si Slavoš přivede s sebou hosty. Bude to orchestr Základní umělecké školy v Březnici. Vánoční
koncerty jsou u nás velice oblíbené a i nyní se dá očekávat vysoká návštěvnost. Přijďte si také Vy
poslechnout Rybovu Vánoční mši Hej mistře a řadu dalších vánočních písní a koled.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Dnešní poděkování patří našemu místostarostovi Ing. Pavlu Vokálovi za úsilí, které při svém
náročném povolání věnoval přípravě potřebných dokladů, jež si vyžádal Okresní úřad Beroun pro
mimořádnou hloubkovou finanční kontrolu hospodaření obce.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Mikuláš přišel i s doprovodem
Svatojánské děti se i letos mohly těšit z mikulášské nadílky, kterou pro ně uspořádal obecní úřad. I
tentokrát přišel svatý Mikuláš s velkým košem dárků, se kterými mu však letos nepomáhal
strašidelný čert. Na samotné rozdělování dárků si svatý Mikuláš přizval na pomoc krásného anděla.
O tom, že se nadílka vydařila, nejlépe svědčily rozzářené dětské oči.
Perníčky provoněly celý dům
Před letošní mikulášskou nadílkou se na obecním úřadu sešli svatojánské maminky se svými dětmi,
aby si cukrovou polevou vlastnoručně ozdobily připravené perníkové figurky. Bylo to vůbec poprvé,
co obec tuto pěknou akci připravila a dlužno dodat, že se setkala s nevšedním zájmem. Ozdobené
perníčky si všichni přítomní odnesli jako vhodnou vánoční dekoraci do svých domovů.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
Ohlédnutí za rokem 2000
S blížícím se koncem roku se sluší ohlédnout se zpátky a zeptat se Jaký byl rok 2000 pro
Svatojánskou nadaci? Co udělala nadace pro obec v letošním roce? Nebylo toho málo. Ještě před
Velikonocemi se před vchodem do kostela a do Svatojánské koleje objevily nové kamenem dlážděné
chodníky. Všichni návštěvníci si je pochvalují a chodníky jsou zároveň malým kaménkem v mozaice
drobností, které pomáhají zkrášlit naši obec. Veškeré náklady na zbudování těchto chodníků (59 tis.
Kč) uhradila Svatojánská nadace. Nadace také přispěla dvěma částkami na opravu střechy kostela
(50 a 30 tis. Kč). Členové nadace se kromě toho podíleli na prodeji kalendáříků v akci "Taška" jeden kalendářík za 20 korun = jedna taška na kostelní střechu. Na kulturním poli uspořádala nadace
během roku řadu hodnotných koncertů. I když koncerty nejsou výdělečnou záležitostí, mají pro obec
i její příznivce velký společenský a kulturní význam. Členové nadace se podíleli na pořádání
tradičních slavností v obci, pro obec zdarma odpracovali nejednu brigádnickou hodinu. Mezi sebou
uspořádali dvě sbírky, jednu na zakoupení zvonů pro kostel na Makové Hoře u Příbrami, druhou na
pomoc zrakově postiženým dětem z jednoho pražského ústavu. Nakonec si připomeňme jednu
historickou věc. Svatý Jan pod Skalou se od letošního února prezentuje svými stránkami na
internetu. Jsme nejmenší obcí v berounském okrese, jednou z nejmenších v naší zemi, ale naše
internetové stránky byly odborníky zařazeny mezi ty nejlepší svého druhu. Nejenže poskytují
obrovské množství fotografií a informací o Svatém Janě pod Skalou, ale hlavně je na nich k
dispozici kompletní ročníky Svatojánku a Svatojánských stránek, které aktuálně mapují veškeré dění
v naší malé obci za poslední léta. V připravovaném rozšíření těchto stránek budou k dispozici také

části Svatojánských kronik. Svatý Jan pod Skalou se tímto zařadil mezi ostatní města či obce v naší
republice, které se prezentují na internetu. Mnohé z nich jsme v tomto směru významně předčili
nejen rozsahem informací, ale hlavně kvalitou.
Brožura o svatém Ivanovi
Osobnost poustevníka Ivana je zachycena v legendě o svatém Ivanovi, byla zpracována v minulosti
řadou historiků, lákala i mnohé básníky, kteří před staletími i v současnosti napsali o našem
praobyvateli krásné básně. Jeho osobnost je zachycena též ve velkém oratoriu Antonína Dvořáka
"Svatá Ludmila", Ivanova postava je vtělena do několika soch a obrazů. Nikdy však nebylo vydáno
souborné dílo, které by pomohlo shromáždit všechny známé materiály, ať pojednání, básně, různé
verze legendy o sv. Ivanovi či výsledky vědeckého zkoumání kosterních pozůstatků sv. Ivana.
Svatojánská nadace již před rokem započala se shromažďováním všech dostupných pramenů a
vznikne tak pozoruhodné kolektivní dílo, ve kterém si čtenáři budou moci přečíst snad vše, co je o
prvním známém obyvateli tohoto údolí dostupné. Tato jistě záslužná a mravenčí práce je
obdivuhodná, neboť nikdo z členů nadace není profesí historik. Přesto dokázali odvést slušnou
historickou práci. Největší kus práce na tomto díle odvedl pan Jiří Ševčík mladší. A nakonec výzva
všem čtenářům - Pokud máte doma nějaké písemnosti, v nichž se objevuje cokoli o postavě sv.
Ivana, prosíme Vás o jejich poskytnutí k nahlédnutí. Tuto informaci můžete sdělit přímo na telefon
672 657. Je možné. že se objeví ještě něco, co by mohlo obohatit naši připravovanou publikaci.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
S blížícím se konce roku je si důležité připomenout, jak se nám daří naplňovat Místní program
obnovy a rozvoje, který jsme si vypracovali v souvislosti se začleněním naší obce do celostátního
Programu obnovy venkova. Dovolte, abych alespoň ve stručnosti zrekapituloval všechno to, co se
nám společně podařilo v uplynulých měsících vykonat. Po našem loňském úspěchu v celostátní
soutěži Vesnice roku, se může zdát, že výčet toho co se udělalo letos je poněkud skromnější. Je tomu
skutečně tak, neboť obec byla po většinu roku odkázána pouze na omezené příjmy z nichž je stále
zapotřebí umořovat úvěr, který byl obci poskytnut na výstavbu nových bytů v bývalé škole.
Významnou pomocí ale byla státní dotace ve výši 800 tisíc korun, kterou obec obdržela z Programu
obnovy venkova jako výraz ocenění za středočeskou vesnici roku 1999. Tyto prostředky však byly
přísně účelové a mohly být použity pouze na dostavbu hotelové části v "Obecné škole". Podařilo se
tak zcela dokončit prvních deset hotelových pokojů, u objektu byla vybudována nová čistírna
odpadních vod (projekt čistírny navíc počítá s napojením 4-5 okolních rodinných domků) a u místní
veřejné studny byla vybudována úpravna pitné vody. U tohoto stále více frekventovaného objektu
byla provedena pokládka potrubí pro odvod dešťové vody a v okolí budovy je možné zaznamenat
celou řadu dalších úprav, včetně nového stylového oplocení. Aby byla vyčerpána celá částka, kterou
stát naší obci přispěl, budou práce budování dalších hotelových pokojů pokračovat ještě v tomto
měsíci. Je více než potěšitelné, že rozvoj obce pokračoval ve všech dalších sledovaných oblastech.
Pokrok byl zaznamenán především v oblasti zlepšování životního prostředí a nezmenšeným úsilím se
daří zajišťovat vysokou úroveň kulturního a společenského života. Snad nejpodstatnější je však
úspěch, který zaznamenáváme v nárůstu počtu stálých obyvatel. Je to také přinejmenším dobrý
důkaz toho, že se lidem v naší obci stále více líbí.
Přednáška o možnostech úsporného vytápění
Pro veliký zájem veřejnosti, zejména pak v souvislosti s šířením neodborných dezinformací mezi
spoluobčany, se rozhodl i obecní úřad uspořádat pro občany veřejnou přednášku o využívání všech
současných tepelných zdrojů pro ekonomické, ale i ekologické vytápění rodinných domků. O
problematice vytápění a o izolacích rodinných domků bude přednášet ing. Roman Brabec. Přednáška
se koná v sobotu 16. prosince od 17. hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Na přednášku Vás
tímto srdečně všechny zveme.
Termíny církevních slavností v období vánoc:
24,25,26,27,31. prosince a 1.1. budou slouženy mše svaté ve svatojánském kostele vždy od 8 hodiny

ranní. Půlnoční mše svatá na štědrý den se také letos bohužel nekoná. Případné aktuální změny
termínů sledujte na vývěsce na dveřích kostela.
NA MĚSÍC PROSINEC PŘIPRAVUJEME:
15. prosince…….zasedání Obecního zastupitelstva, OÚ - 18 hodin
16. prosince…… přednáška ing. Brabce o současných trendech ve vytápění
17 hodin - zasedací místnost OÚ
16. prosince…….zasedání správy Svatojánské nadace -18.hodin
31. prosince …....oslava konce roku, restaurace Obecná škola

