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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST
V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu
Okresního úřadu Beroun přezkoumání hospodaření obce za rok 1999. Cílem bylo ověření úplného a
průkazného vedení účetnictví a jeho správnosti, ověření údajů v roční uzávěrce a v závěrečném účtu
obce se skutečným stavem majetku, závazků, majetkových a finančních fondů, dále pak ověření, zda
hospodaření obce odpovídá obecně platným právním předpisům a schválenému rozpočtu obce včetně
dodržení rozpočtových vztahů ke státnímu rozpočtu. Po někalikahodinové kontrole dospěl kontrolní
orgán k závěru, který shrnul do zprávy o výsledcích přezkoumání obce. V něm je konstatováno, že
obec dodržovala platnou rozpočtovou skladbu, nebyly zjištěny odchylky od platných předpisů,
průkaznost vedení účetnictví je doložena doklady opatřenými všemi náležitostmi podle zákona o
účetnictví. Nebylo zjištěno provádění změn ve způsobech oceňování, postupech účtování a
uspořádání položek v účetních uzávěrkách. Odsouhlasením údajů v ročním účetním přehledu aktiv a
pasiv s výsledky inventur a účetnictví nebyly zjištěny rozdíly. Naše obec - stejně jako v minulosti uspěla i letos. Lze si jen přát, aby tomu tak bylo i v budoucnu, a to pravděpodobně za mnohem
těžších a náročnějších podmínek. Připravuje se totiž nový zákon o účetnictví (zdá se, že bude našimi
zákonodárci přijat a schválen), který bude vyžadovat více odborných znalostí a hlavně více času při
vedení účetní agendy tak, aby bylo všem jeho požadavkům vyhověno.
Ing. Pavel Vokál - zástupce starosty
V CENTRU OSADY ZÁHRABSKÁ BUDE DOSTATEK PITNÉ VODY
Ke schválení zastupitelstvem je připraven návrh na modernizaci jednoho z veřejných vodních zdrojů
na Záhrabské. Pokud se podaří vše podle plánu, mohl by upravený zdroj sloužit osadníkům již ve
třetím čtvrtletí tohoto roku. Pro zajištění kvalitní pitné vody bude zapotřebí uzavřít s některým s
osadníků smlouvu o její pravidelné desinfekci. Bude tak alespoň z části vyřešen nedostatek pitné
vody na Záhrabské. Ten byl s největší pravděpodobností zaviněn naprosto nekontrolovatelným
zřizováním neúnosného počtu vrtaných studní u jednotlivých zdejších nemovitostí.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA JEDENKRÁT ZA ČTVRT ROKU
Vzhledem ke změně pracovních režimů některých zastupitelů, ke kterým došlo počátkem května,
budou zasedání zastupitelstva obce konána pouze jedenkrát za tři měsíce. Termíny budou občanům s
dostatečným předstihem oznamovány, jako tomu bylo doposud, a to formou Svatojánku. Věříme, že
na současné dobré kvalitě práce zastupitelstva se tato změna neprojeví. I když zastupitelé vykonávají
práci pro obec zcela dobrovolně, bude od nich do budoucna požadována stoprocentní účast na
zasedáních.
OBEC JE STÁLE ZADLUŽENÁ
Nepříjemná finanční situace obce trvá. V obecní pokladně stále chybí odměna za úspěch v soutěži
Vesnice roku a také avizovaný prodej lesa je neustále oddalován. Na tolik potřebné peníze dál
čekáme. Příjmy z daňových výnosů stačí pokrývat pouze běžné výdaje spojené se zajištěním chodu
obce.
ZAJÍMAVOSTI
UPOZORNĚNÍ !
V průběhu měsíce června bude opravována přijímací stanice kabelové TV a po dobu opravy nebude

možné přijímat televizní ani rádiový signál. Termín a čas opravy včas oznámíme.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V nově dokončené hotelové časti č.p. 6 využilo možnosti prohlídky tohoto díla na 70 občanů. Na
všechny čekalo příjemné překvapení, neboť část pokojů byla vybavena a připravena k provozu.
Samostatné sociální zařízení, televizor a telefon budou na pokojích běžným standardem. Bylo velmi
milé slyšet slova uznání, kterými návštěvníci hodnotili jak práci řemeslníků, tak úsilí provozovatele.
Zvláštního uznání se dostalo panu Ing. Václavu Šaldovi ze Sedlce, který v dokončených prostorách
odvedl vynikající truhlářskou práci. Zbývá jen doufat, že se celá rekonstrukce podaří přivést ke
zdárnému konci, kdy by výsledná kapacita hotelu měla poskytnout přístřeší celkem 42 hostům.
OSLAVILI JSME DEN MATEK
O důstojný průběh oslavy svátku matek se i letos postaral obecní úřad. Téměř třicet přítomných si ve
velké zasedací síni obecního úřadu připomnělo poslání žen při výchově nových generací a jejich
nelehkou úlohu v dnešní společnosti. Součástí připraveného programu byla i ukázka videokazety,
která přiblížila předávání cen soutěže Vesnice roku v moravské Olešnici. Malé pohoštění a předání
květin tuto velmi milou oslavu zakončilo.
DĚTEM PŘÁLO POČASÍ
Na třicet dětí a stejný počet dospělých přišlo v sobotu 3. června oslavit svátek dětí. Pro ty byla
připravena celá řada nových soutěží, za jejichž úspěšné absolvování dostávali hodnotné dárky. I letos
se ukázalo, že úsilí dospělých vynaložené na přípravě programu se vyplácí a tou nejlepší odměnou
jsou pro ně rozzářené dětské oči. Poděkování si zaslouží paní Jaroslava Líznerová a pan Pavel
Radechovský, kteří se spolu se svatojánskou mládeží na přípravě Dne dětí podíleli. Děkujeme i
Michalovi Šedivému, který pro děti připravil občerstvení, kterého bylo v horkém červnovém dni
opravdu zapotřebí.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
SBĚR ŽELEZA
Ve Svatém Janě a v Sedlci proběhne v sobotu 10. června dopoledne sběr železného šrotu. Tuto akci,
kterou v plném rozsahu zajišťuje mládež, obecní úřad vítá. Žádáme občany v obou částech obce, aby
nepotřebný kovový odpad připravili na sobotní ráno před své domy. Výtěžek bude tradičně použit na
nákup sportovních potřeb.
KONTEJNER NA ZÁHRABSKÉ
Jako v každém roce, bude i letos do osady přistaven velkoobjemový kontejner na komunální odpad.
Stane se tak počátkem července a termín bude upřesněn a zveřejněn na obecní vývěsce.
Upozorňujeme osadníky, že kontejner není určen k ukládání nebezpečných odpadů.
NOVÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Zprovoznění nově dokončené hotelové části restaurace nezbytně vyžaduje instalaci čističky
odpadních vod a montáž úpravny pitné vody. Současně s touto provozně nutnou technologií zde byla
provedena pokládka potrubí pro odvod dešťových vod. Nová čistička, která bude zprovozněna
počátkem června, a na kterou bude napojeno i několik okolních domů, bude významným příspěvkem
ke zkvalitnění životního prostředí v historické části obce.
ÚPRAVA OKOLÍ SOCH BUDE DOKONČENA
Poté, co byla několikadenním úsilím pana Václava Kocourka z Řevnic dokončena úprava obecní
studny u soch, bude upraven povrch okolí. na vymezené plochy bude navezena zemina a jejich
následné zatravnění oživí celý prostor před restaurací. Tyto práce se budou provádět brigádně tak,
aby byly z větší části dokončeny do svatojánské pouti. Brigádníkům předem děkujeme stejně tak,
jako panu Kocourkovi, který práci vykonal bez nároku na honorář.

PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se ve svém volném
čase podíleli na náročné květnové akci
"ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD"
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
DVA ZDAŘILÉ KONCERTY
V uplynulém měsíci odezněly ve svatojánském kostele dva koncerty. V Praze probíhal ve stejné
době festival Pražské jaro a u nás bychom mohli říci, že probíhal svatojánský hudební máj.
LIBERECKÝ CHRÁMOVÝ SBOR OD SVATÉHO ANTONÍNA
vystoupil jako první, v sobotu 22. května. Liberecké těleso je velmi zkušené a jejich repertoár
zahrnuje klasické skladby starých, starších i soudobých autorů. Novinkou bylo přednesení několika
básní na duchovní témata, jejichž autorem je jeden ze členů tohoto souboru.
VELŠSKÝ SOUBOR MONTEVERDI SINGERS
přijel do naší republiky s bohatým programem, kde převažovala klasická tvorba evropských mistrů,
ale též skladby anglických a velšských autorů. Na jejich koncert v neděli 28. května přišlo
mimořádně hodně návštěvníků, mezi nimiž se objevil i bývalý ministr životního prostředí Martin
Bursík. Hosté z severního Walesu si považovali srdečného přijetí a odměnili pořadatele svou národní
vlajkou, na níž je červený drak v bílém poli, základní barva je zelená. Vlajka bude uložena na
obecním úřadě.
ZAČNE OPRAVA STŘECHY KOSTELA
V nejbližších dnech vyroste u štítové zdi kostela opět lešení. Začnou práce na výměně některých
trámů a krovů, které byly napadeny hnilobou a ohrožovaly bezpečnost celé stavby. Současně s tím se
budou provádět i pokrývačské práce. Bude tak provedena pouze první etapa záchranných prací na
střeše kostela. Celá akce bude finančně náročná a vedle finančních prostředků ze státních a
církevních zdrojů se bude na financování podílet i Svatojánská nadace.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
JEŠTĚ JEDNOU K ZÁHRABSKÉ
Pohled do nedávné minulosti obce dává hned několik příkladů o tom, že se i upřímná snaha
zastupitelstva o nápravu věcí mnohdy míjí účinkem. Snad nejmarkantnější je příklad Záhrabské, kde
se za posledních několik let podařilo vykonat velmi mnoho (zejména s ohledem na počet stálých
obyvatel a na velmi nízkou daňovou výtěžnost), ale kde byly některé snahy obce o další zkvalitnění
života v osadě zmařeny zcela obyčejnými lidskými vlastnostmi, jakými jsou zášť, zloba a sobectví.
Proč se o tom zmiňuji? To jen tak na vysvětlenou současným kritikům. On totiž každý soudný
člověk na Záhrabské ví, že se letité sny osadníků stávaly v mnoha případech ve velmi krátké době
realitou, a že se život dlouhá léta opomíjené osady před očima měnil k lepšímu.
Připouštím však, že ne všechny kroky, které byly na Záhrabské obecním úřadem učiněny, byly
šťastné. Až příliš tvrdé podmínky pronájmu zdejšího obecního majetku, vyvolávaly v některých
lidech pocit, že pronajatý majetek je i nadále veřejný. Podle toho se pak v obecním areálu také
chovali. Dalším nepodařeným krokem je neúspěch, který obec zaznamenala při snaze získat náhradní
pozemek pro vybudování hřiště, kdy návrh územního plánu v této věci tvrdě narazil na úředníky
ministerstva. Největší chybou obce, kterou dnes po zkušenostech připouštím, bylo silné podcenění
arogance a výše zmiňovaných lidských vlastností samozvaných mluvčích osadníků. Máli proto dnes
někdo z nich pocit, že svatojánská obec vykonala pro Záhrabskou málo, nebo že jí dokonce ublížila,
nechť ať se pokusí přemýšlet, zda i on nenese na dnešním stavu věcí svůj díl viny. Osobně trvám na
tom, že myšlenka obnovy a rozvoje Záhrabské byla od samého počátku dobrá. To, že se ji dnes
nedaří v plném rozsahu naplňovat, mě s ohledem na moji zdejší osobní angažovanost velmi mrzí.

Přeji osadě dobrou budoucnost a alespoň takovou náklonnost budoucích zastupitelstev, jakou jí
vyjadřovali současní i minulí zastupitelé. K tomu však budou muset lidé na Záhrabské sami
pochopit, že dobré myšlenky se mají podporovat a to nejen slovy, ale především činy. Máli být
jednou Záhrabská skutečně plnohodnotnou částí obce, bude zapotřebí, aby se osadníci do jejího
života v plné míře zapojili. V naší malé obci, stejně jako v jiných podobných obcích, to totiž ani
jinak nejde. Jiří Ševčík, starosta obce.
CENTRUM OBCE BUDE VŽDY PRIORITOU
Postupná obnova centra Svatého Jana pod Skalou byla od počátku obnovy této obce
upřednostňována. Je to zcela přirozené a každé rozumné zastupitelstvo postupuje obdobně. V naší
obci je důležitost obnovy jádra obce umocňována nadprůměrným počtem návštěvníků a otázka
pěkného vzhledu a modernizace centra je zcela na místě. Snahou každé obce s podobnou turistickou
atraktivitou je vytvářet pro návštěvníky co možná nejlepší podmínky. I to je naprosto přirozené.
Vždyť jen v případě, že se bude u nás lidem líbit, a že zde najdou potřebné zázemí, docílíme
kýženého efektu. Lidé se v naší obci zdrží a jejich pobyt se stane pro obec zprostředkovaným
přínosem. Pokud totiž návštěvníci odejdou od nás spokojeni, budou se sem rádi vracet a toto místo,
kde se jim líbilo budou dále doporučovat. V době, kdy má naše obec jen velmi omezené příjmy,
které se mají podle nově připravovaných zákonů dále snižovat, nebude onen zprostředkovaný přínos
do obecní pokladny vůbec zanedbatelný. Oprávněně proto předpokládáme, že další vývoj celé naší
obce budou v nejbližších letech předurčovat především příjmy z turistického ruchu. To je důležité si
uvědomit.
Upozorňujeme občany, kteří mají zájem zveřejnit svůj příspěvek v našem zpravodaji, že jej musí
odevzdat nejpozději do 20. každého měsíce. Příspěvky odevzdané po tomto termínu budou
zveřejněny až v následujícím vydání s měsíčním zpožděním. Jsme nuceni takto reagovat na vzniklou
potřebu z čistě technických důvodů a omezených časových možností lidí, kteří se na přípravě, tisku a
distribuci Svatojánku dobrovolně podílejí. Pro včasné doručování příspěvků lze používat i
elektronické adresy j.sevcik@iol.cz , nebo adresy OÚ Svatý Jan pod Skalou svjan@pvtnet.cz .
Děkujeme za pochopení.
NA MĚSÍC ČERVEN PŘIPRAVUJEME
3. června……. Dětský den v přírodním amfiteátru - začátek v 10 hodin
10. června …… sběr železného šrotu Sv. Jan a Sedlec - dopoledne
24. června & 25. června - Svatojánská pouť - viz. následující program:

PROGRAM SVATOJÁNSKÉ POUTNÍ SLAVNOSTI
SOBOTA 24. ČERVNA
- dopoledne se uskuteční turnaj v malé kopané pořádaný mládeží
- od 14 hodin bude hrát na svatojánské návsi dechová hudba Berounská šestka
- v odpoledních hodinách proběhne soutěž dospělých v rychlostním převozu sudu
piva na dřevěném trakaři
- od 18 hodin zahrají v přírodním amfiteátru k tanci a poslechu BRZDAŘI
NEDĚLE 25. ČERVNA
- ranní mše svatá v kostele Narození sv. Jana Křtitele v 8 hodin
- poutní mše svatá v kostele Narození sv. Jana Křtitele v 10 hodin
Po oba dny bude zpřístupněna kaple sv. Maxmiliána na hřbitově, kde je stále instalována výstava
historie naší obce na dobových pohlednicích.

Součástí oslav bude i volejbalový turnaj pořádaný v sobotu 17. června ve Sv. Janě p. Skalou
Na poutní slavnost srdečně zveme všechny spoluobčany

