Svatojánek
Květen 2000

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Návrh rozpočtu obce byl schválen
Bez zásadních připomínek byl obecním zastupitelstvem schválen návrh rozpočtu pro letošní rok.
Skončilo tak období rozpočtového provizoria, které bylo přijato na sklonku loňského roku poté, co
nebyl přijat státní rozpočet. S návrhem rozpočtu, který je i letos vyrovnaný, se občané mohou
seznámit na veřejné vývěsce nebo přímo na obecním úřadu. Pro ilustraci uvádíme, že obec by letos
měla hospodařit s téměř 1, 5 milionem korun.
Zastupitelstvo přijalo opatření
Několik posledních zasedání zastupitelstva obce bylo silně narušováno slovními výpady, které
vycházely z řad hostů. Průběh zasedání tak byl často přerušován a zdržován. Opatření proti
podobným výstupům bylo přijato na posledním zasedání zastupitelstva, konaném 5. května. Hosté
tak mohou v budoucnu vznést svůj příspěvek pouze v diskusi a jeho délka nesmí přesáhnout 5
minut.
Za informace se bude platit
Obecní úřad vydal sazebník stanovující poplatky za informace. Počínaje 28. dubnem 2000 musí
každý občan, který bude od obecního úřadu požadovat písemné informace zaplatit částku, která bude
v souladu s tímto sazebníkem, který byl vydán podle nového zákona o poskytování informací.
Čistička odpadních vod u č. p. 6
Havarijní stav dešťové kanalizace u bývalé školy a zhoršená kvalita zdejší studniční vody zřejmě
urychlí plánovanou výstavbu čistírny odpadních vod u tohoto objektu. Přípravné práce na řešení
problému už začaly a čistička by měla být zprovozněna do konce května. Spolu s čističkou má být do
provozu uvedena i úpravna pitné vody, kterou používají jak nájemníci, tak restaurace. Projekt
čističky počítá i s možností napojení některých okolních domů. Jejich majitelům bude samozřejmě
tato možnost nabídnuta.
Kolaudace
Do konce května by měla proběhnou částečná kolaudace nových hotelových pokojů, ve kterých bude
zatím 22 lůžek. Většinou dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím jsou již dokončeny a v současné době
probíhají nezbytné úklidové práce. Den otevřených dveří, při kterém se i občané mohou seznámit s
výsledky náročné rekonstrukce bývalých školních tříd, proběhne ihned poté co se podaří pokoje
vybavit nábytkem . Předpokládaný termín je 26. květen.
Veřejným pomluvám je třeba se bránit
V Berounském deníku byl otištěn článek pana Boučka ze Záhrabské, ve kterém v mnoha bodech
lživě a vše nasvědčuje tomu, že účelově obvinil obec ve věci skládky nad vrážským hřbitovem. I
když byl pan Bouček přítomen na zasedání obecního zastupitelstva, na kterém byl schválen
příspěvek (náklady na odvoz dvou kontejnerů) pro majitele pozemku, na kterém se skládka nachází,
přesto bylo v článku uvedeno, že se svatojánská obec od problému skládky distancuje. Na základě
této nehorázné pomluvy obecní zastupitelstvo zváží změnu svého usnesení o finanční pomoci na
likvidaci skládky a doporučí panu Boučkovi, aby příspěvek uhradil z vlastních zdrojů.
ZAJÍMAVOSTI
Na cestě na Vráž se objevila nová lavička

Hned od samého začátku si zejména starší návštěvníci svatojánského údolí rádi odpočinuli na nové
lavičce na zdlouhavé cestě na Vráž. Posezení zhruba na poloviční cestě, v místě, kde za dob lázní
lavička bývala, přišlo vhod zejména o letošních velice teplých velikonočních svátcích. Nutno dodat,
že lavičku na vlastní náklady zhotovil a zabudoval Jiří Ševčík ml. ze Sv. Jana. Aby se zamezilo
hromadění odpadků v jejím okolí, bude k lavičce v budoucnu umístěn také odpadkový koš.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Oslava Dne matek
Každoroční oslava svátku matek se stala v naší obci tradicí a milé setkání se svatojánskými ženami v
zasedací místnosti obecního úřadu bývá umocňováno vůní květin. Slova uznání a díků, které zde
zaznívají z úst představitelů obce si naše ženy jistě zaslouží. Pravidelně jsou zvány také i ženy
místních chatařů a chalupářů a nejinak tomu je i letos. Obecní úřad připravil pro tento sváteční den i
malé pohoštění. Oslava Dne matek se uskuteční v pátek 12. května a její začátek je v 18 hodin.
I děti mají svůj svátek
Dětský den připravujeme na sobotu 3. června na tradičním místě přírodního amfiteátru nad klášterní
zahradou. Na oslavu svátku dětí, na které bude připravena celá řada zajímavých soutěží, zveme
všechny děti i jejich rodiče. Začátek je plánován na desátou hodinu.
Nová výstava ve Svatém Janě pod Skalou
Od soboty 22. dubna se uskutečňuje výstava "Krajina a její lidé" , kterou v areálu alkalického zřídla
"Ivanka" pořádají Děti země. Přes značný zájem o expozici, kterou doplňují zvětšeniny starých
dobových pohlednic obce, budí největší pozornost znovu obnovený nejméně 200 let starý náhon,
kterým protékají Svatojánské prameny. Stal se rezervací zdejších druhů potočních ryb, jejichž
chování je možné pozorovat i při krmení v průzračné vodě. V budoucnu se v domě pod skalou
plánuje rozšíření výstavy o netradiční alternativní zdroje energie.
(příspěvek M. Pletánka)
POZVÁNKA NA KONCERTY
V sobotu 20. 5. od 15 hodin se bude konat ve svatojánském kostele další z řady koncertů. Vystoupí
na něm Liberecký chrámový sbor. Na programu budou sborová duchovní díla starých mistrů.
Pokud se z jakýchkoli důvodů nemůžete koncertu zúčastnit, nezoufejte:
Svatojánská nadace spolu s obcí a zdejší farností totiž o týden později v neděli 28.5. pořádá další
koncert. Tentokrát se nám představí Anglický pěvecký sbor "The Monteverdi singers". Na
programu budou sborová díla G. F. Händla, I. Stravinského, H. Purcela, Z. Kodályho … Začátek
koncertu je v 16.00 hodin.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
Sčítání lidu
Ke dni 2. prosince 1930 provedeno sčítání lidu. Sčítacím komisařem pro obec Sv. Jan - Sedlec
ustanoven řídící učitel Rosenkranc. Podle přehledného sčítacího obvodu vykazuje osada Sv. Jan 29
domů, Sedlec 22 domy, Sedlec -Jánská 28 domů, Sedlec "v Cihelnách" 5 domů, tudíž v celé obci
jsou 84 domy. V Záhrabské 18 letních chat nečíslovaných. Počet osob: osada Sv. Jan 296 osob ( v č.
1 - učitelský soukr. ústav 190 osob: 133 studující, 28 žáků cvičné školy (sirotci), 19 členů řádu
Školských bratří, 10 služebných, osada Sedlec 100 osob, Sedlec Jánská 180 osob, Sedlec v
Cihelnách 20 osob, tudíž celá obec vykazuje 596 osob.
Kronika obce Svatý Jan pod Skalou - pamětní kniha (1928 - 1960)
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Děkujeme všem spoluobčanům, osadníkům a přátelům obce, kteří se 15. dubna zúčastnili obecních

brigád, které se uskutečnily ve všech třech částech obce a významnou měrou přispěly zejména ke
zlepšení životního prostředí Svatého Jana pod Skalou.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Skládka nad vrážským hřbitovem byla uklizena
Po dva dubnové víkendy pořádali majitelé pozemku ve spolupráci s několika osadníky ze Záhrabské
náročné odklízení černé skládky, která se po léta nahromadila na soukromém pozemku nad
vrážským hřbitovem. Sládka byla důsledkem toho, že jak v obci Vráž tak i v osadě Záhrabská nebyly
po dlouhá léta žádné kontejnery na různé druhy domovního odpadu. Důvod? Zákon o obcích ani
zákon o odpadech plně neumožňoval obcím vybírání poplatků za likvidaci odpadů a pro obce bylo
řešení tohoto problému velmi složité. Případné poplatky se v obecních pokladnách objevovaly pouze
na základě dobrovolných dohod s občany. Podobné dohody se však v případě naší obce daří s
úspěchem naplňovat pouze v Sedlci a ve Sv. Janě. Současná legislativa již umožňuje vybírání
poplatků za odvoz kontejnerů jak od stálých obyvatel, tak od chatařů. Ti například na Záhrabské
obývají více než 90 % nemovitostí. Obecní úřad připravuje vyhlášku na základě které bude muset
každý občan, případně majitel nemovitosti na území obce poplatek za likvidaci odpadů zaplatit.
Odpadne tak mnohdy složité dohadování s těmi osadníky, kteří v minulých letech v drtivé většině
tvrdili, že si kontejnery platí v místě svého bydliště a tam si také všechny odpady vozí. Ve
skutečnosti tomu bylo bohužel naopak, čeho byly od nepaměti dokladem právě mnohé černé skládky
v okolí Záhrabské, které se již v průběhu let dařilo částečně likvidovat. Dlouhodobé odkládání
zakoupení kontejnerů pro Záhrabskou tak nebylo vůbec bezdůvodné a konečně se jich osadníci svojí
zásluhou dočkají. Likvidace odpadů je pro každou obec nákladnou záležitostí. To si musí uvědomit
jak občané obce tak rekreanti.
Nové odpadkové koše
Ve Svatém Janě byly rozmístněny nové stylové koše na odpadky. Tyto koše zhotovil pan
Radechovský. Upozorňujeme občany, že koše nejsou určeny k odkládání domovního odpadu. Mají
sloužit především proto, aby nám návštěvníci Svatého Jana neznečišťovali okolí našich domů a
zahrádek pohozenými papírky, lahvemi a jiným odpadem. Ukládání domovního odpadu do těchto
košů, nebo jejich poškozování, bude pokutováno podle směrnic OÚ.
Informační tabule u kontejnerů
Vzhledem k nastalé potřebě řešit vzniklé problémy některých spoluobčanů s tříděním odpadu u
kontejnerů ve Sv. Janě a v Sedlci, budou na těchto místech umístněny informační tabulky s
podrobnými instrukcemi pro třídění odpadu.
BLAHOPŘEJEME
Všem ženám ke svátku matek, který si připomínáme vždy počátkem nejkrásnějšího měsíce v roce
přejeme, aby své poslání v rodinách i ve společnosti mohly i nadále naplňovat ve zdraví a štěstí.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
Nadace pomáhá obci
Od poloviny dubna mohou návštěvníci kostela a Svatojánské koleje vstupovat do těchto objektů po
nových chodnících. Obec nechala zbudovat nové přírodním kamenem dlážděné chodníky, které
svým vzhledem zkrášlily tvář svatojánské návsi. Kamenné dláždění chodníků je opravdu pěkně
provedeno, což si pochvalují jak domácí občané, tak cizí návštěvníci. Celkové náklady na zbudování
obou chodníků činí 54.490 korun. Svatojánská nadace poskytla obci příspěvek ve stejné výši, čímž
tyto náklady plně uhradila.
Oprava sochy sv. Ivana
Jak jsme již čtenáře informovali, byla počátkem roku do jeskyně sv. Ivana vrácena kopie původní

sochy sv. Ivana. Toto dílo provedl akademický sochař Petr Váňa z Řevnic. Svatojánská nadace
poskytla v loňském roce zdejší farnosti, do jejíhož vlastnictví socha náleží, příspěvek dvakrát 20 tisíc
korun. V minulých dnech pak Svatojánská nadace poskytla farnosti závěrečný příspěvek ve výši
50.000 Kč, čímž budou uhrazeny veškeré náklady spojené s opravou této sochy.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
V naší obci se sešli starostové z celého okresu
V pátek 28. dubna se v restauraci Obecná škola konalo přátelské setkání starostů vesnic okresu
Beroun. Spolu se svatojánskou obcí se na jeho organizaci podílel i okresní úřad a jedním z hostů byl
jeho přednosta Ing. Zdeněk Štětina. Na 45 starostů berounských obcí přijel pozdravit i ředitel soutěže
Vesnice roku pan Josef Jan z jihočeského Svatého Jana nad Malší a Ing. Vokáč z ministerstva pro
místní rozvoj. Díky diskusním příspěvkům jmenovaných se z přátelského setkání stalo setkání
poučné a s jeho průběhem byli přítomní starostové velmi spokojeni. Naši obec zde představil starosta
Jiří Ševčík, který přítomným podrobně přiblížil nelehkou a dlouhou cestu k úspěchu obce v soutěži
Vesnice roku 1999. S některými konkrétními akcemi, které byly v obci dokončeny v Programu
obnovy venkova, se mohli starostové seznámit při odpolední prohlídce Svatého Jana pod Skalou.
Velmi nás potěšila jejich slova uznání, neboť právě starostové vesnic nejlépe vědí, jak je mnohdy
obtížné naplňovat záměry místních programů obnovy. Ze setkání, které se protáhlo na téměř 6 hodin,
odjížděli všichni jeho účastníci očividně spokojeni.
NEZÁVISLÝ PŘÍSPĚVEK OBČANA J. BOUČKA DO SVATOJÁNKU
V zápisu z předposlední schůze našeho obecního zastupitelstva z 24.3.2000 zcela chybí zmínka o
podstatném bodu programu: o výpomoci obce při likvidaci černé skládky na Záhrabské. V březnu se
zastupitelstvo dohodlo, že majiteli pozemku, který projevil zájem skládku zlikvidovat, finančně
přispěje na odvoz dvou až tří kontejnerů. Na další schůzi dne 14.4. jsme se dozvěděli, že o tomto
bodu se nehlasovalo (nikdo neví proč) a tudíž jakoby nebyl projednáván. O možnosti přispět se tedy
debatovalo znovu, ale opět bez řádného hlasování. Hlasování jsem nezaznamenal ani při jedné z
nejdůležitějších obecních záležitostí - u návrhu rozpočtu na tento rok. Návrh prý bude zveřejněn k
připomínkám občanů. Možná se ale jednou dozvíme, že se jedná o zcela neoficiální dokument, za
který nikdo nenese odpovědnost.... Živelný průběh schůzí a neúplné zápisy jsou zdrojem častých
nedorozumění a dohadů co kdo řekl nebo neřekl. Takovýchto dohadů bývají účastníci schůzí
pravidelnými svědky. Bez řádného dokladování lze zpětně zpochybnit úplně vše. Přitom diktafon,
který prý obec vlastní, a jehož používání by bylo pro autora zápisu i pro občany jasným vodítkem,
odpočívá ve skříni. Vyslovuji se tedy za profesionálnější vedení schůzí obecního zastupitelstva a
podrobnější a pečlivější zpracování zápisů (včetně průběhu diskusí). Zápis by navíc měl být
občanům k dispozici co nejdříve po konání schůze - doporučuji vyvěšování kopie alespoň na
vývěsce obecního úřadu.
Jiří Bouček
pozn. redakce: Otištěné příspěvky našich spoluobčanů vyjadřují pouze názor jejich autora,
který je zodpovědný za jejich obsah. Texty nemusí vyjadřovat názory vydavatelů Svatojánku.
Pro opakované připomínky některých spoluobčanů upřesňujeme,
že příspěvky veřejnosti ve Svatojánku vychází už od jeho 3. čísla v roce 1994. Nyní z technických
důvodů doplňujeme, že takovéto příspěvky by neměly v budoucnu obsahovat více než 180 slov. V
takovém případě budou buď po dohodě zkráceny, nebo nebudou otištěny. Podobně nebudou otištěny
příspěvky, které vážně narušují poslání a pověst Svatojánku, nebo jsou-li v rozporu se zákony České
republiky nebo společenskými morálními zásadami. Ve Svatojánku budou také z důvodu omezení
4.stranami textu otištěny maximálně 1-2 příspěvky v každém čísle.
NA MĚSÍC KVĚTEN PŘIPRAVUJEME
12. května

Oslava Dne matek - obecní úřad, začátek v 18 hodin

20. května koncert Chrámového sboru z Liberce - 16 hodin kostel
20. května zasedání správy Svatojánské nadace - OÚ - 18 hodin
26. května den otevřených dveří v nově dokončené hotelové části restaurace
28. května koncert anglického sboru Monteverdi Singers - 16 hodin kostel
3. června dětský den - Prostranství nad klášterní zahradou 10 hodin

