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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Věcným, stručným a slušným příspěvkům byl a je Svatojánek vždy otevřen. Obecní úřad jako
spoluvydavatel Svatojánku, pokládá za nutné připomenout všem jeho čtenářům, že se na stránkách
tohoto obecního zpravodaje několikrát objevila výzva k poskytování věcných a stručných příspěvků
občanů či institucí. Tato výzva byla v několika případech skutečně vyslyšena a od roku 1994, kdy
začal náš zpravodaj vycházet, bylo téměř patnáct příspěvků občanů zveřejněno. Činíme tak i nadále,
pokud dané příspěvky vážně nenarušují poslání a pověst Svatojánku, nebo jsou-li v rozporu se
zákony České republiky nebo společenskými morálními zásadami.
Důležité upozornění !
Upozorňujeme občany, že úložiště odpadů za starou halou drůbežárny v SEDLCI bude otevřeno
pouze každou sobotu dopoledne. Mimo tuto dobu bude celý prostor uzavřen. Toto opatření přijal
obecní úřad z důvodu trvalého nepořádku v okolí kontejnerů, kam si zvykli ukládat nejrůznější
odpad i lidé ze širokého okolí. Věříme, že svatojánští občané tomuto nutnému opatření porozumí.
V Sedlci vzniká staveniště
První z celé řady jednání začínají probíhat v souvislosti se zamýšlenou výstavbou nových rodinných
domků v Sedlci. I když je předmětné území k tomuto účelu předurčeno územním plánem, musí celá
akce projít stanoveným stavebním řízením. Podrobná vyjádření zainteresovaných stran budeme znát
12. dubna, kdy se na budoucím staveništi sejdou zástupci účastníků stavebního řízení.
Pozemkový fond nabízí obci pozemky
Pozemky, se kterými počítá územní plán obce pro veřejné použití, nabízí obci Pozemkový fond
České republiky. Vzhledem k tomu, že obec o předmětné pozemky projevila zájem, bude ještě letos
uzavřena smlouva o jejich odkoupení. Cena bude stanovena znaleckým posudkem. Jedná se o
pozemky ve spodní části areálu IVANKA a o pozemky na lokalitě " Na Rybníku".
ZAJÍMAVOSTI
Dočká se historická budova opravy ?
Studii na generální rekonstrukci historické budovy obecního úřadu - staré školy, nabídl obci student
fakulty architektury, který ji hodlá vypracovat v rámci své diplomové práce. Pokud se tento úmysl
podaří dokončit, bude mít obec dobrý podklad pro budoucí vypracování projektové dokumentace.
Cílem by mělo být zachování původního vzhledu budovy s moderním, dnešní době vyhovujícím
interiérem.
Pamětní kniha obce
Pamětní knihu obce, kterou měla v posledních letech na starosti paní Procházková ze Sedlce, měla
od roku 1998 prázdné stránky. O jejich doplnění a o další starost o tuto důležitou obecní záležitost,
požádal obecní úřad slečnu Alenu Líznerovou, která se této práce velmi ochotně ujala. Podobný,
zatím nevyřešený problém, však vyvstává s psaním obecní kroniky.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Tradiční čarodějnice
Měly by se uskutečnit 30. dubna a věříme, že i letos bude tradice dodržena. Je to záležitost
především mladých, ale pobavit se mohou přijít opravdu všichni. O zábavu nebývá nouze a první

jarní oheň je vždy příjemným zážitkem.
Koncert
Správa svatojánské farnosti oznámila, že se v neděli 9. dubna uskuteční v kostele sv. Jana Křtitele
koncert duchovní hudby. Začátek koncertu je ve 14.30 hodin a srdečné pozvání platí pro všechny.
Program koncertu nám nebyl do uzávěrky našeho zpravodaje znám.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
JARNÍ BRIGÁDA
Úprava parkoviště, odstranění neblahých následků zimy na veřejných plochách, nové uložení
květinových mís a odstraňování náletových porostů v okolí cest a silnic, to byly jen některé práce, na
kterých se ve Svatém Janě sešli při první jarní brigádě převážně mladí občané. Pomocnou ruku
podali i členové skupiny Barbora ze Skanzenu těžby a dopravy vápence z nedalekého lomu Paraple.
Ti opravili informační tabuli naučné stezky a obecní informační tabuli postavili zcela novou.
Mimořádným příspěvkem byla i akce několika studentek zdejší pedagogické školy, které od odpadů
vyčistily oba břehy potoka Kačáku mezi Hostímem a Svatým Janem. Druhá část brigádníků
pracovala v Sedlci, kde se podařilo dokončit úklid v okolí kontejnerů a v okolí nové autobusové
čekárny. Účast občanů a přátel obce ukazuje, že lidé dobře vědí, že upravená obec je nejen součástí
jejich domova, ale především jejich vlastní vizitkou. Patří jim naše poděkování.
Pěšina ze Svatého Jana na Vráž se dočkala úpravy
Už několik posledních let vyžadovala chůze po této velmi vytížené turistické cestě tu nejvyšší
opatrnost a to zvláště při deštivém počasí. I tak se lidé museli na mnohých úsecích jinak velmi
příjemné cesty brodit blátem. Odstranit tento nedostatek je však vždy velmi náročnou záležitostí, a to
především z pohledu značného terénního převýšení. Obec se proto obrátila se žádostí o pomoc na
členy skupiny BARBORA a ti velmi ochotně pomoc přislíbili. I když bylo právě 1. dubna, nebyl
jejich příslib aprílem a cestu se podařilo uvést do náležitého stavu. Celou akci organizoval člen
zastupitelstva pan Radechovský. K poděkování ochotným brigádníků se ke všem, kteří cestu
používají, připojuje i Svatojánek.
Vrážská skládka se snad dočká likvidace
Další brigáda byla svolána na pomoc při zajištění likvidace skládky nad vrážským hřbitovem. Byla
však na poslední chvíli odvolána. Důvodem bylo špatné počasí. Věříme, že náhradní termín, který
bude včas oznámen, vyhoví a že pomocnou ruku na této tolik potřebné akci podáte i vy.
Nové koše na odpadky
Měly by se na různých místech obce objevit už v tomto měsíci. Jejich tvůrcem je člen zastupitelstva
pan Radechovský, který práci na jejich výrobě věnoval mnoho hodin svého volného času. Koše jsou
kovové s dřevěným opláštěním a uvnitř je plastový pytel na odpadky. Tyto nové odpadní nádoby
nahradí na veřejných prostranstvích nehezké popelnice.
Plynofikace obce je o krůček blíže
Odkoupení vysokotlaké přípojky a regulační stanice od berounského Agropodniku přislíbila
Středočeská plynárenská. Tento, ještě nedávno nerealizovatelný počin, přibližuje o další krok
možnou plynofikaci naší obce. Je to důležitá informace pro všechny, kteří mají o plynové topení
zájem.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Zřejmě si málokdo povšiml několika studentek Vyšší odborné školy pedagogické, které si v rámci
první jarní brigády v obci daly za úkol vyčistit okolí potoka Kačáku mezi Hostímem a Svatým Janem
od naplavených či pohozených odpadků. I když jejich úsilí ztěžovala zvýšená hladina potoka,
podařilo se sebrat několik pytlů odpadu a studenky dokázaly navrátit potoku jeho romantiku. Patří

jim naše upřímné poděkování.
BLAHOPŘEJEME
Slečně Julii Ševčíkové z Hostíma blahopřejeme k úspěšnému dokončení studia na Fakultě sociálních
věd Univerzity Karlovy v Praze. I když Julie není občankou naší obce, velmi aktivně se snaží
Svatému Janu pomáhat, a to zejména odbornými překlady textů, které významnou měrou přispívají k
propagaci obce.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
Vzhledem k většímu rozsahu ostatních příspěvků, a tedy z nedostatku místa, uveřejňujeme tentokrát
pouze program z posledního zasedání správy Svatojánské nadace. Program: 1. kontrola úkolů, 2.
návrh smlouvy o využití kostela Narození sv. Jana Křtitele, 3. zpráva o výsledku jednání s biskupem
Jiřím Paďourem, 4. dopis pana Pletánka Svatojánské nadaci, 5. koncerty, 6. brigáda dne 25. 3. 2000,
7. stav zpracování auditu Svatojánské nadace za rok 1999, 8. různé. Některé z uvedených bodů
programu blíže objasníme v dalších číslech Svatojánku.
PROGRAM OBNOVY OBCE
Setkání starostů nejlepších obcí roku 1999
Ve dnech 16. a 17. března proběhlo setkání zástupců jedenácti vítězných obcí soutěže Vesnice roku
1999. Přátelské setkání v Sudoměřicích u Bechyně mělo vynikající atmosféru a významně přispělo
ke vzájemnému obohacení zkušeností získaných při obnově vesnic. Součástí setkání byla odborná
přednáška o naší přípravě vstupu do Evropské unie, vystoupení představitelů Ministerstva pro místní
rozvoj a Spolku pro obnovu venkova. Zpestřením programu se stal kulturní večer připravený
ochotnickým spolkem Tatrmani. Praktické ukázky obnovy jihočeských vesnic byly důstojným
závěrem sudoměřického setkání. Naše obec na něm byla zastoupena starostou Jiřím Ševčíkem a
členem obecního zastupitelstva Pavlem Radechovským.
Oprava chodníků dokončena
Přístupové chodníky do kostela a do budovy bývalého kláštera byly podle plánu dokončeny. Použitý
přírodní materiál je vhodným prvkem k oběma historickým stavbám a působí vskutku důstojným
dojmem. Oprava obou chodníků je součástí celkové rekonstrukce jádra obce, která již po několik let
probíhá. Připomínáme, že tuto akci hradila obci Svatojánská nadace.
NA MĚSÍC DUBEN PŘIPRAVUJEME
14. dubna ....... zasedání obecního zastupitelstva
obecní úřad v 18 hodin
15. dubna...... .druhá jarní brigáda
sraz brigádníků je v 9 hodin před kostelem
15. dubna ...... zasedání správy Svatojánské nadace
obecní úřad v 18 hodin
30. dubna .......pálení čarodějnic

Mimořádná stránka Svatojánku vychází jako reakce zastupitelů na texty, které se v
poslední době začaly v hojné míře objevovat na obecním úřadu, na obecních vývěskách,
ve svatojánských domácnostech
a v redakci okresních novin.
Vážení spoluobčané.
To, že se naše malá obec stala třetí nejúspěšnější obcí republiky, je úspěch natolik vyjímečný, že jej
ocenili jak naši nejvyšší ústavní činitelé, tak i představitelé římskokatolické církve. Ta byla na

slavnostních vyhlášeních vítězů zastoupena brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem a
olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem. Velmi nás potěšila i celá řada blahopřání,
která jsme obdrželi z obcí ze všech koutů naší vlasti. Důležité bylo poděkování přednosty okresního
úřadu, ve kterém obecnímu zastupitelstvu poděkoval za příkladnou reprezentaci berounského okresu.
To, že nezůstane pouze u písemných či ústních projevů uznání, bylo od počátku zřejmé a finanční
podpora, kterou za úspěch naší obce v loňském ročníku soutěže Vesnice roku obdržíme se blíží
částce jednoho milionu korun.
Proč se o tom všem zmiňuji ? Zejména proto, že je to bezesporu uznání, na které můžeme být
právem hrdi, a kterým je zárověň ceněn zcela ojedinělý úspěch, jehož obec v programu své
všeobecné, tedy i duchovní obnovy dosáhla. Je také zřejmé, že tuto skutečnost si uvědomuje i valná
většina svatojánských občanů a slova uznání je také těší.
Z některých reakcí, které jsme v poslední době zaznamenali na obecním úřadu ale vyplývá, že se ne
všichni naši spoluobčané z této skutečnosti dokáží radovat. Pokládám si otázku proč se neradují a
nacházím jedinou odpověď. Ti, kteří se o onen úspěch nezasloužili, se totiž nemají z čeho radovat.
Dnes je jim možná trapné, že neuměli přiložit ruku ke společnému dílu a tímto způsobem zřejmě
hledají jakési sebeospravedlnění. Snižují se až k tomu, že na ono hledání používají nevybíravé a
urážlivé metody a mnohaleté úsilí občanů a přátel obce znevažují. Podobný původ nenávisti je i v
těch, kteří jsou těmto snahám nakloněni a vědomě je podporují. Pokud je oněm jedincům vůbec
možno poradit jak se svého současného traumatu a nenávisti zbavit, pak je ona rada velmi
jednoduchá. Ať někdy přijdou a podělí se se svými spoluobčany na práci při obnově své vesnice.
Příležitostí bude jistě mnoho a příště mohou radost sdílet s ostatními.
Jiří Ševčík - starosta obce
Ve dnech 15. - 17. března jsem se zúčastnil semináře vítězných obcí v soutěži Vesnice roku
České republiky v Sudoměřicích u Bechyně. Účastníci s sebou přivezli mnoho propagačního
materiálu. Prezentovali se též vydáními svých časopisů nebo novin, podle toho jaké finanční
prostředky mohou investovat. Při důkladném seznámení s těmito tiskovinami a následnou
konfrontací s naším Svatojánkem jsem zjistil, já a také jiní účastníci, že náš měsíčník je na velmi
dobré úrovni, i když se dá jistě mnohé vylepšit. Vydávání této tiskoviny je povoleno okr. úřadem,
oproti občasníku pana Pletánka. Ten udělal úctyhodný výčet toho, co zástupci obce dělají špatně, ale
vůbec nezná problematiku věci. Není divu, vždyť za čtrnáct měsíců, kdy bylo téměř dvacet
veřejných schůzí, se zúčastnil pouze jedenkrát a to 16. dubna 1999. Škoda jen, že také neudělal výčet
toho, co pro obec vykonal on sám.
Tímto reaguji na občasník a využívám, bohužel poprvé, možnosti příspěvku do Svatojánku, kterou
mám stejně jako každý občan Sv. Jana od roku 1994, kdy takto rozhodlo tehdejší zastupitelstvo.
Pavel Radechovský - zastupitel
Milí čtenáři, není to poprvé, co přispívám článkem do těchto novin, a není to doufám ani
naposled. Nicméně můj dnešní příspěvek nebude psán ve stylu oznamovacím jako obvykle, nýbrž ve
stylu vysvětlujícím. Bydlím v naší obci téměř čtvrt století a troufám si tvrdit, že veškeré dění zde je
pro mne velmi důležité. V minulých dnech se většině z nás dostal do rukou tzv. Svatojánský občan
(0. číslo závislého nepravidelníku), některým z nás se asi zrychlil tep, někteří možná i tleskali.
Považuji za velmi nutné vyjádřit svůj postoj k této věci ze své pozice zastupitele obce, provozovatele
restaurace a v neposlední řadě člena rodiny Ševčíků.
Jako zastupitel, který je ve funkci teprve 1,5 roku, netvrdím, že dělám pro životní prostředí (o tomto
tématu údajně celý občasník je) úplné maximum. Asi nejdu příkladem druhým a používám ke své
dopravě osobní automobil, nechodím pouze po vyznačených stezkách v prostoru CHKO, používám
igelitové tašky a kupuji PET lahve. Tvrdím však, že obecní zastupitelstvo dělá co možná nejvíce
například pro plynofikaci obce, odvoz tříděného odpadu a že se snaží "vychovávat" občany k
ekologičtějšímu způsobu života. Jako provozovatel restaurace chci vyvrátit tvrzení, že občané z této
provozovny nic nemají. Právě v těchto dnech uplynul jeden rok od začátku mého působení v Obecné
škole, o jejíž výstavbě si mimochodem místní lidé rozhodli sami formou hlasování. Přesvědčil jsem
se, jak důležité toto místo pro mnohé z nich je, jak důležité je, že se mají kde setkat, popovídat si,

postěžovat si, ale mnohokrát i vymyslet a uskutečnit nějakou věc nejen pro sebe samé, ale i pro obec,
sousedy a návštěvníky. Velký význam, ale asi ne pro všechny, má vytvoření několika nových
pracovních příležitostí pro stálé zaměstnance i brigádníky. Nezanedbatelný je i finanční přínos do
obecní pokladny, který bude činit až 300.000.- Kč ročně. Jako člen rodiny Ševčíků musím reagovat
neméně důrazně. Zřejmě, aniž by si to pan M. Pletánek uvědomil, dopouští se ve svém občasníku
přinejmenším vážného přestupku, když ne přímo trestného činu veřejné pomluvy. Nelze jinak
pojmenovat vážná obvinění naší rodiny navíc pečlivě rozšířená téměř do každé domácnosti
(pochopitelně nikoliv do naší)! Jediné s čím mohu s panem Pletánkem souhlasit, je podepisování se
autorů jednotlivých příspěvků ve Svatojánku.
Na závěr ještě doplním, že o obsahu 0. čísla občasníku jsem nejen já s panem Pletánkem velmi vážně
hovořil na posledním zasedání OZ. Na moje četné námitky a otázky nebyl (až na malé vyjímky)
schopen přímo reagovat a požadoval jejich písemnou formu.
Michal Šedivý - zastupitel
Nulté číslo závislého nepravidelníku versus Svatojánek
Můj názor na nulté číslo občasníku pana Pletánka je takový: jediná věc, na kterou má smysl reagovat
je kritizovaná úroveň Svatojánku. Někomu se líbí, jinému se líbit nemusí. To je zcela běžná věc.
Úkolem Svatojánku je informovat o tom, co se v obci děje a co se připravuje. Pokud za těmito
informacemi někdo chce vidět něco jiného a dívat se na okolní svět svými podezíravými brýlemi, je
to jeho věc. Na minulém zasedání obecního zastupitelstva se hovořilo i o tom, že by do Svatojánku
mohli přispívat i občané. Musím připomenout, že tato možnost byla v minulosti občanům Svatého
Jana pod Skalou opakovaně nabízena a někteří této možnosti také využili. Přimlouvám se ale za to,
aby příspěvky byly stručné. Samozřejmě mohou být i kritické, ale nesmějí postrádat věcnost a
slušnost. V opačném případě by se Svatojánek mohl stát místem pro vášnivou výměnu názorů a
pomluv. Tato role mu však nepatří - už jenom proto, že z technických a finančních důvodů není
možné otiskovat úvahy některých občanů, rozvedené do několika stran. Příležitostí k výměně názorů
je přece daleko více než na stránkách Svatojánku. Jde jen o to zapojit se a tyto příležitosti využít. Ke
konkrétnímu návrhu pana Pletánka o sloučení Svatojánku a jeho "občasníku" musím říci, že za svoji
osobu jsem proti. Pokud bude mít pan Pletánek potřebu sdělovat svatojánským občanům své ničím
nepodložené několikastránkové informace, někdy dokonce dezinformace, které čerpá z naprosto
nespolehlivých zdrojů, obávám se, že bude muset zřídit a financovat svůj vlastní list. Tímto považuji
svoji reakci na nulté číslo občasníku za konečnou a slibuji, že podobné úvahy na stránkách
Svatojánku již nebudu rozvíjet.
Ing. Pavel Vokál - zást. starosty
Rozhořčený svatojánský občane Pletánku!
Předem tohoto článku vyjadřuji upřímnou lítost nad tvojí svéráznou snahou o vylepšení poměrů v
naší obci. Věř mi, že to opravdu není ten nejvhodnější způsob. Místo aktivního podpory snahy
ostatních občanů obce pouze kritizuješ na papíře, mnohdy bohužel zcela mimo mísu. Mnohá
obvinění, kterými častuješ obecní zastupitelstvo či přímo mojí osobu a mojí rodinu, mají rádoby
líbivou podstatu. Ve skutečnosti bohužel dokazuješ ke své vlastní ostudě, že tvá expresivní, až
cholerická povaha často vítězí nad používáním zdravého rozumu. Navíc se ve svých letácích
dostáváš do přímého konfliktu se zákonem. Nejenže podstaty tvých článků zakládáš na nepravdivých
informacích, pomluvách a polopravdách, ale navíc skutečnosti vytrháváš z kontextu a přepisuješ je
podle své představivosti. Dále upíráš lidem jejich základní lidské právo na informace. Věřím, že
některé články Svatojánských stránek (které navíc mylně označuješ za Svatojánek), které po léta
vycházejí v Berounském deníku, vytržené z toku dějin působí popudlivě. Nezlob se, ale to je
přirozený efekt "akce- reakce". Na každou negativní věc se také muselo nejprve upozornit, a potom
jí teprve dostupnými mechanismy řešit. Každý člověk má právo se dozvědět i tu negativní "akci",
aby posoudil , jak byla v průběhu let řešená. Ve svých "pamfletech" svojí nevědomostí zaměňuješ
základní pojmy jako církev-VPŠ, obec-já-veřejnost, nebo nadace-rodina. Tím že něco takového
zveřejňuješ, bereš na sebe i právní zodpovědnost za toto své počínání. Napadení mé osoby jako
autora internetové prezentace Svatého Jana pod Skalou a veškerého obsahu stránek přehlížím pouze
s ohledem na tvojí neznalost základních skutečností a jako projev lítosti nad tvým počínáním.

Pečlivá a odborná práce při tvorbě stránek trvala mnoho měsíců a navíc jsem to vše udělal pro obec
rád, dobrovolně a zdarma. Zameť si nejprve před vlastním prahem, vyřeš si své základní existenční
problémy a své komplexy ventiluj užitečnějším způsobem.
To ti radí tvůj spokojený svatojánský spoluobčan Jiří Ševčík ml., dopisovatel Berounského deníku,
spoluautor Svatojánku a autor Internetových stránek Svatého Jana pod Skalou.

Tyto výše uvedená vyjádření k 0. číslu občasníku, ale i k případným dalším číslům či
obdobným tiskovinám založených z větší části na výmyslech a hrubé neznalosti místních
poměrů ze strany jejich původců, považují autoři za konečná a dále se jimi nehodlají z
pochopitelných důvodů zabývat!!!

