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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní zastupitelstvo se zabývalo přípravou rozpočtu
K příjmové stránce letošního rozpočtu obce můžeme zahrnout 1,2 milionu korun získaných za prodej
obecního domu na Záhrabské. Mezi předpokládané mimořádné příjmy i 2, 4 milionu za prodej lesa a
0,8 milionu za třetí místo v soutěži Vesnice roku 99. Výdajovou stránku nejvíce zatíží přetrvávající
dluhy obce v celkové výši 2, 8 milionu korun a dostavba hotelové části restaurace, která počítá s
náklady kolem 1,3 milionu korun. Ostatní plánované příjmové a výdajové položky rozpočtu obce
zůstávají přibližně na úrovni loňského roku.
První jarní brigáda občanů
Je svolána na sobotu 25. března a práce by měly být zaměřeny především na úpravu parkoviště, úklid
obce, odstraňování náletových porostů a na likvidaci pohozených odpadů při cestách a v okolí
potoka. Naše mládež bude požádána, aby upravila problémové úseky turistické cesty ze Sv. Jana na
Vráž. Pokud Vám čas dovolí, přispějte i vy svou pomocí ke zlepšení prostředí, ve kterém společně
žijeme. Sraz brigádníků je v 9 hodin před obecním úřadem. Potřebné nářadí si pokud možno
přineste.
Den otevřených dveří
Obecní úřad plánuje další den otevřených dveří. Tentokrát budou mít občané příležitost vidět
dokončenou stavební část ubytovacího zařízení v budovaném hotelu Obecná škola. Na den
otevřených dveří budou pozváni i zástupci Okresního úřadu Beroun a ministerstva pro místní rozvoj.
Pokud by se obci podařilo získat prostředky na dokončení celé rekonstrukce, bude termín dne
otevřených dveří posunut.
Úřední deska změní místo
Vývěska s informacemi obce bude přemístěna z návsi před budovu obecního úřadu. Domníváme se,
že toto místo je k umístění úřední desky přirozenější, a že zde cestu k mnohdy závažným informacím
najde více občanů. I nadále bude část plochy vývěsky využíváno pro aktuální vydání obecního
zpravodaje. Obecní zastupitelstvo také zvažuje možnost zřízení schránky, jejímž prostřednictvím by
mohli občané vznášet svoje připomínky k práci obecního zastupitelstva.
Zájezd
Obecní zastupitelstvo se zabývalo přípravou dvoudenního zájezdu, který by měl být orientován do
některé z oblastí republiky, v níž bychom mohli společně navštívit z obce vyhodnocené v soutěži
Vesnice roku. Zájezd by měl být zpestřen návštěvou dalších zajímavých míst a společně stráveným
večerem. Celé plánované akci, která by se měla uskutečnit v jarních měsících bude předcházet
průzkum zájmu občanů. Při organizaci zájezdu nám už dnes nabízí pomoc většina starostů obcí
zúčastněných v loňském ročníku soutěže.
ZAJÍMAVOSTI
Setkání starostů okresu Beroun
Za účinné pomoci Okresního úřadu Beroun se našemu obecnímu úřadu podařilo zajistit akci, při
které by se v naší obci měla sejít většina starostů vesnic našeho okresu. Na setkání bude přítomným
představen především program obnovy, kterým naše obec prošla a stále prochází a jehož úspěšné
naplňování zajistilo Sv. Janu třetí místo v celostátní soutěži Vesnice roku 99. Přítomni budou jak
zástupci ministerstva pro místní rozvoj, tak pracovníci okresního úřadu a Spolku pro obnovu

venkova. Jedná se o první akci svého druhu, která bude u nás zorganizována a konat by se měla
poslední dubnový pátek. O pomoc při zajištění kulturního programu, který by měl být součástí
setkání, požádáme vedení místní Vyšší odborné školy pedagogické. Na setkání však nemohou být z
kapacitních důvodů přizváni občané obce. Za tuto skutečnost se omlouváme.
Svatojánské internetové stránky
Svatojánští občané mají jedinečnou možnost seznámit se skladbou i obsahem svatojánských
internetových stránek a to i bez použití počítačů. Jednotlivé stránky jsou totiž vytištěny a seřazeny
tak, aby představily ucelený pohled na naši účast na internetové síti. Toto vše je od března k
nahlédnutí v zasedací síni obecního úřadu. Pro uživatele internetu uvádíme i adresu, na které mohou
naše stránky najít: www.svatyjan.cz (adresa začne díky nezbytné časové prodlevě při jejím zavádění
platit až během první poloviny měsíce března. Do té doby prosím používejte adresu
www.volny.cz/svjan/ ) Na těchto internetových stránkách je možné získat veškeré podrobné
informace o historii a současnosti obce, nebo o Svatojánské nadaci a její činnosti. Přečíst si můžete i
veškeré dosavadní Svatojánské stránky z Berounského deníku s možností jejich zasílání na e-mail
spolu s pozvánkami na aktuální koncerty nebo se Svatojánkem. Naleznete zde i přes 70 kvalitních
fotografií z naší obce. Jsou zde k dispozici i aktuální jízdní řády, tipy na pěší a cyklistické výlety,
orientační mapy, možnosti ubytování v místě a v okolí, důležité adresy a několik odkazů na další
stránky související s tímto místem či s okolím obce. V průběhu roku bude také na stránkách umístěn
kompletní archív všech vydání Svatojánku od roku 1994 až po nejnovější číslo.
Nové rodinné domky v Sedlci
Územní plán pro naši obec nachází uplatnění v podobě výstavby nových rodinných domků v Sedlci.
O plochu určenou k výstavbě byl takový zájem, že se ani majitel pozemků nestačil divit. Nás těší, že
nové domy budou obývat zejména mladé rodiny a další svatojánští občané tady najdou svůj nový
domov už v průběhu roku 2001.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Významná událost
Setkání s přáteli obce a Svatojánské nadace se pro naši obec stalo významnou společenskou událostí,
která má již několikaletou tradici. Významná není pouze proto, že nás svou návštěvou poctí celá řada
významných osobností, ale zejména proto, že událost je jedinečnou příležitostí k poděkování všem,
kteří nám v obnově obce jakkoli pomáhají. Letos přijali pozvání mimo jiné i senátor Jiří Rückl,
poslanec a místopředseda KDU-ČSL Cyril Svoboda a světící biskup pražský Jiří Paďour. Důležitým
momentem podobných setkání je informace nadace o účelném vynakládání finančních prostředků a
zpráva starosty obce o naplňování místního programu obnovy a rozvoje.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
rok 1916 (výňatek)
Že v té době nařízené pění "Rakouské hymny" na konci nedělní mše svaté úctu k dynastii nezvýšilo a
nikoho pro válku nenadchlo, netřeba podotýkati. V r. 1916 zaveden letní čas, vynález tu "epochální",
jímž se v soukromém životě nikdo neřídil. Dne 30. dubna o 11. hodině večerní postrčeny byly
ručičky hodin na 12 hodinu a tak zůstaly až do konce září. Sbírky a rekvizice se proti minulým létům
přiostřily a zvýšily nadměrně. Sbíraly se tu kopřivy, cín, olovo, vlna, guma, látky. V druhé polovině
r. 1916 stíhal jeden zákaz za druhým. Petrolej nebyl v létě prodáván, 2. září nařízeny tři bezmasné
dni a sice pondělí, středa a pátek, omezen prodej piva, nejvýš litr denně na osobu, brambory nesmí se
prodávati, uhlí jen na výmlat, zakázáno porážeti telata, osvětlovati hroby o Dušičkách. Má se píci
ovesný chléb, zvěř se rekviruje pouze pro Vídeň. Stříbrné a niklové peníze byly staženy, zlato nebylo
viděti od počátku války, peníze raženy pouze papírové a železné. Drobných peněz nebylo a lid trhal
tu peníze papírové, dělaje si sám drobné. Všeho se nedostává a lid posměšně se zdraví : "Kupte si
mýdlo, nebude, kupte si Rakousko, nebude."

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Pomozte uklidit nepořádek
I když se naše obec může chlubit velmi dobrou organizací likvidace odpadů, jarní měsíce tradičně
odkrývají nejrůznější nepořádek, kterým nás vytrvale obklopují ti, kteří veřejná prostranství, různá
zákoutí či okolí potoka považují za skládku. Těm kterým toto počínání není lhostejné pak nezbývá
než jít a pohozené igelity, pneumatiky či dokonce staré lednice nebo televizory sebrat a uložit tam
kam patří. Pokud i vy patříte mezi ty, kterým nepořádek v našem krásném přírodním prostředí vadí a
pomáháte jej likvidovat, patří vám naše poděkování.
Ministr Kužvart přislíbil pomoc
Den malých obcí se stal jedinečnou příležitostí k setkání starosty obce s ministry Kužvartem a
Císařem. Ministr životního prostředí se zde se zájmem seznámil s problémem naší obce, kterou
mimo jiné velmi dobře zná, který souvisí s přechodem na ekologické vytápění. S ohledem na polohu
Svatého Jana pod Skalou v samém středu národní přírodní rezervace, přislíbil pan ministr osobní
pomoc při jednáních se Středočeskou plynárenskou. Podrobně se zajímal i o možnost využití energie
ze svatojánských pramenů.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Za náročnou mnohotýdenní odbornou práci na vytvoření internetových stránek naší obce, děkujeme
Jiřímu Ševčíkovi ml. S téměř padesáti stranami pětijazyčných textů o Sv. Janě pod Skalou, bohatě
doplněných fotografiemi se díky Jiřímu mohou od tohoto měsíce seznámit uživatelé internetu na
celém světě.
BLAHOPŘEJEME
Manželům Sládečkovým ze Svatého Jana pod Skalou srdečně blahopřejeme k narození syna Pavla,
který přišel na svět 28. února 2000 a stal se tak nejmladším občánkem naší obce. Mamince Lucii i
malému Pavlíkovi přejeme aby v dobré pohodě a ve zdraví zvládli nejen první společně prožité
chvíle.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
Setkání na Pražském arcibiskupství
Již několikáté setkání členů správy Svatojánské nadace a představitelů obce se zástupci Pražského
arcibiskupství se uskuteční 9. března 2000. Tentokrát bude setkání přítomen i duchovní správce
svatojánské farnosti P. Michael Špilar. Na programu jednání by mělo být především seznámení
církevních představitelů s prací a aktivitami Svatojánské nadace a s dosavadními výsledky práce
obce a s výsledky jejich společného snažení. To ve svém důsledku významným způsobem přispívá
nejen k obnově kulturního dědictví našich předků, ale zejména k obnově duchovního života místa.
Cílem vzájemných jednání je vždy snaha o zlepšení vzájemné spolupráce jak se správou farnosti, tak
s Vyšší odbornou školou pedagogickou, jejímž zřizovatelem je právě Pražské arcibiskupství.
Nalezení optimální cesty k tomuto cíli však není snadné, neboť na této cestě musí být zohledněny
zájmy obou stran, zejména s ohledem na stále se zvyšující počet návštěvníků obce. Právě jim se celá
obec, tedy i správa farnosti a školy, musí chtíc nechtíc stále více přizpůsobovat a veškeré negativní
vlivy tohoto fenoménu společně minimalizovat.
PROGRAM OBNOVY OBCE
Pan prezident přijal starosty obcí
U příležitosti Dne malých obcí a u příležitosti slavnostního vyhlášení celostátní soutěže Vesnice roku
2000, přijal na Pražském hradě prezident Václav Havel starosty vítězných obcí loňského ročníku
soutěže. Přijetí zástupců obcí a organizátorů soutěže je důstojným vyjádřením podpory, kterou pan

prezident programu obnovy našeho venkova věnuje. Tuto podporu vyjádřil i ve svém vystoupení, ve
kterém poděkoval všem přítomným za nelehkou práci, kterou této závažné problematice věnují.
Setkání se zúčastnily i manželky starostů, což s povděkem přijala především manželka pana
prezidenta, která byla na setkání rovněž přítomna, a která nás mile překvapila svojí znalostí
přírodních krás naší obce. Po přijetí u pana prezidenta následovala prohlídka reprezentačních prostor
Pražského hradu, provázená odborným výkladem.
Co nás čeká v programu obnovy obce
V tak malé obci jakou Svatý Jan je, toho není v žádném případě málo a jednotlivé akce musí být
rozloženy do několika let. I když je stanovení priorit věcí zastupitelstva, mohou o termínech
jednotlivých akcí dodatečně rozhodovat případné státní dotace, o které obec pravidelně žádá. Pro
informaci uvádíme nejdůležitější body programu obnovy, které nás v nejbližších letech čekají:
plynofikace, veřejný vodovod v Sedlci, generální oprava budovy obecního úřadu, odstranění
vězeňské zdi před bývalým klášterem, úpravy veřejných ploch, posílení elektrické sítě na Záhrabské
a ve Sv. Janě, výstavba sportovišť, koupaliště a generální rekonstrukce veřejného osvětlení ve Sv.
Janě. Do programu obnovy je nutno zařadit i postupnou obnovu místních památkových objektů. Tu
však ve většině případů zajišťuje Svatojánská nadace, případně jejich majitelé.
Svatojánská nadace pomáhá obci
Úpravou chodníků před vchodem do kostela a bývalého kláštera, bude započata plánovaná
rekonstrukce celého prostoru svatojánské návsi. Právě tyto dva nové chodníky nechává na své
náklady vybudovat Svatojánská nadace. Vstupy do obou památkových objektů tak získají zcela
novou, důstojnou tvář. S podobnými úpravami by se mělo v budoucnu pokračovat za kostelem a to
jak na obvodovém chodníku, tak na přístupové cestě ke studánce.
Kontrolní dny jsou nedílnou součástí prováděné rekonstrukce
Po dohodě s firmou provádějící rekonstrukci bývalé školní budovy, jsou na stavbě prováděny
pravidelné kontrolní dny. Odborný stavební dozor a zástupci obecního úřadu se tak mohou průběžně
seznamovat s kvalitou odváděné práce a vznášet případné dodatečné připomínky. Díky těmto
kontrolním dnům se podařilo dořešit celou řadu vyvstalých problémů, které nemohl projektant
předem předvídat.
NA MĚSÍC BŘEZEN PŘIPRAVUJEME
3. března ..... zasedání obecního zastupitelstva
obecní úřad v 18 hodin
24. března.... zasedání obecního zastupitelstva
obecní úřad v 18 hodin
25. března ....jarní brigáda občanů
sraz v 9 hodin u obecního úřadu
25. března ....zasedání správy Svatojánské nadace
obecní úřad v 18 hodin

