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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Dostavba hotelové části pokračuje
Po více jak roční přestávce byly obnoveny práce na dostavbě hotelových pokojů v budově bývalé
základní školy. Ve výběrovém řízení oslovila obec tři stavební firmy z nichž nejlepší nabídku zaslalo
Berounské stavební sdružení. S jeho pracovníky máme dlouhodobou a dobrou zkušenost z
nejrůznějších stavebních akcí, které se u nás v rámci obnovy obce realizovaly. Toto sdružení bylo
také dokončením nákladné rekonstrukce pověřeno. Rozestavěná část prvního patra, ve které je deset
pokojů s více jak 20 lůžky, by tak mohla ještě v letošním roce sloužit svému účelu. Pokud se obci
podaří získat dotaci z Programu obnovy vesnice, bude letos dokončen hotel jako celek. Převážně
dvoulůžkové pokoje se sprchovými kouty a samostatným WC, budou splňovat všechna kritéria
moderního ubytovacího zařízení.
Prodej lesa se stále oddaluje
I když je prodej lesního pozemku, který obec nabídla správě ochrany přírody stále reálný, realizace
prodeje je stále oddalována administrativními překážkami. I přes vzniklé potíže věříme, že k podpisu
kupní smlouvy dojde během února. Méně potěšitelná je pro nás skutečnost, že cena prodávaného
pozemku, která se nyní pohybuje okolo dvou milionů korun, je nižší než jsme původně
předpokládali.
Inventarizace obecního majetku
Podle platných předpisů proběhla i letos náročná inventarizace obecního majetku. I když tuto práci
velmi usnadňuje nový počítačový program, vyžádalo si zpracování této evidence mnoho času, neboť
do majetku obce musely být zahrnuty i veškeré pozemky, které obec v současné době vlastní. Pro
informaci uvádíme, že k 31. 12. 1999 obec vlastnila majetek za více jak 23 milionů korun. Toto číslo
však není až tak důležité. Mnohem důležitější je fakt, že obecní majetek je dlouhodobě zhodnocován
případně modernizován. Připomeňme například rekonstrukci budovy bývalé školy včetně výstavby
nových bytů, hasičskou zbrojnici, hřbitovní kapli, budovu obecního úřadu, autobusové čekárny,
úpravy veřejných ploch, cesty, kabelovou televizi nebo veřejné osvětlení. Některé ze jmenovaných
staveb mají dnes, oproti roku 1990, až několikanásobnou hodnotu. V případě veřejného osvětlení
byla jeho modernizací snížena nejen poruchovost, ale zejména energetická náročnost.
ZAJÍMAVOSTI
Svatý Jan pod Skalou na internetu
Již mnoho českých měst a vesnic se chopilo příležitosti umístit na internetu svoje stránky. V praxi to
znamená, že z kteréhokoli místa na světě se může kdokoli na tyto informační stránky napojit a
prohlížet si je. Také Svatý Jan pod Skalou, jakožto turisticky velmi zajímavé místo, se připravuje na
umístění svých stránek na této celosvětové informační síti. V blízké budoucnosti si tedy budeme
moci pomocí počítače prohlédnout a přečíst mnoho zajímavostí o naší obci. Velká část těchto
informací bude doplněna obrázky a fotografiemi zachycujícími zejména naše památky a přírodní
krásy. Většina informací bude podávána též německy a anglicky, základní informace i francouzsky a
holandsky. Adresu našich internetových stránek včas zveřejníme.
Za třetí místo až 800 000 korun
Za úspěch naší obce v soutěži Vesnice roku 1999 máme šanci získat až 800 000 korun. Při naší
návštěvě ministerstva pro místní rozvoj to potvrdil ing. Florián, který má tuto problematiku ve své
kompetenci. Obec už o tuto státní dotaci, která bude beze zbytku použita na dokončení hotelové

části, požádala.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Zábavný večer se příliš nevydařil
Přibližně třicet občanů se přišlo pobavit na akci. kterou zorganizoval obecní úřad ve svatojánské
restauraci. Hlavní protagonista večera imitátor Matoušek však svým hodinovým vystoupením
posluchače příliš nenadchl. Pravá zábava nastala až po skončení programu, když si přítomní společně
zazpívali při harmonice, na kterou celý zbytek večera hrál pan Svoboda ze Srbska.
Rok 1999 byl pro obec rokem společensky významným
Celkem 6 koncertů se v roce 1999 konalo v kostele Narození sv. Jana Křtitele a jeden koncert v kapli
sv. Maxmiliána. Dobrým počinem bylo i představení naší obce na výstavě historických pohlednic,
kterou navštívilo několik stovek návštěvníků. Tradiční společenské akce pořádané obecním úřadem
byly v loňském roce obohaceny o dvě slavnostní setkání občanů u příležitosti ohodnocení Svatého
Jana pod Skalou v soutěži Vesnice roku 1999. Mezi významné společenské události lze zařadit i
pravidelná setkání s přáteli obce a příznivci Svatojánské nadace.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Kontejnery nejsou skládkou
Mnozí občané si dodnes pletou obecní velkoobjemové kontejnery s neřízenou skládkou. V
kontejnerech se stále objevuje materiál, který je možno spalovat, jsou sem ukládány i nejrůznější
druhy nebezpečných odpadů včetně starých televizorů, pneumatik a autobaterií. Upozorňujeme
občany, že nebezpečný odpad lze celoročně ukládat, stejně tak jako odpad kovový, za halu bývalé
drůbežárny v Sedlci. Nepřípustné je i zakládání černých skládek, které může být pokutováno částkou
do 50 000 korun.
Ekologické vytápění je stále otázkou dne.
Obecní úřad vyvíjí trvalé aktivity, které by měly obci zajistit možnost ekologického vytápění. V
souladu s územním plánem pro naši obec by měla být obec plynofikována a nejnovější jednání
otevírají možnost přitápění za pomocí tepelných čerpadel. Plynofikace Sedlce a Svatého Jana není
sice pro Středočeskou plynárenskou nikterak zajímavé, nicméně zástupci této společnosti doporučili
obci učinit některé dílčí kroky, které by pomohly náš záměr realizovat. Plnou podporu nachází obec
u Správy chráněné krajinné oblasti Český kras, potažmo u Ministerstva životního prostředí.
Požádáme o dotaci na čističku .
Už v roce 1998 nechala obec vypracovat projekt na čističku odpadních vod pro nově budovaný hotel.
Protože se rychle blíží jeho možné zprovoznění, rozhodlo obecní zastupitelstvo o podání žádosti o
dotaci na ministerstvo životního prostředí. Předpokládaná cena nové čističky je přibližně 400 000
korun včetně odkanalizování. Kromě samotného hotelu, budou na toto zařízení napojeny i obecní
byty, případně některé okolní domky.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Za mimořádné úsilí, které ve svém osobním volnu věnuje zavádění nového systému účetnictví a
inventarizaci obecního majetku, děkujeme panu Ing. Pavlu Vokálovi, místostarostovi obce.
BLAHOPŘEJEME
29. prosince 1999 se narodila nejmladší svatojánská občanka Eliška Špačková ze Sedlce. Malé
Elišce přejeme šťastný nástup do života a jejím rodičům pak to, aby jim jejich dcerka přinášela po
celý život jen a jen radost.

INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
Výroční setkání přátel obce a Svatojánské nadace
se připravuje na sobotu 26. února v 16 hodin v restauraci Obecná škola.. Na toto setkání jsou již
tradičně zváni všichni přátelé a podporovatelé obce a nadace. Mezi pozvanými je i pan senátor Jiří
Rückl, přednosta okresního úřadu Zdeněk Štětina, zástupce prezidentské kanceláře pan Radovan
Maxa a celá řada představitelů veřejného života. Nadace zde seznámí hosty se svou činností za
poslední rok a bude veřejně prezentovat i finanční výsledky, které před tím projdou auditorskou
kontrolou. Na setkání jsou srdečně zváni též všichni zájemci z řad občanů.
Opravená socha sv. Ivana
V jeskynním kostele Panny Marie je místo, kde podle tradic byl hrob poustevníka Ivana. Na tomto
místě bývala socha ležícího světce. Vlivem velmi nepříznivých klimatických podmínek a zejména
pak působením krasové vody, se socha před lety začala rozpadat. Proto byla před osmi lety zalita do
sádrového krunýře a odborně přesunuta mimo jeskyni, kde čekala na opravu. Tak mohli návštěvníci
jeskyně vidět pouze místo, kde tato socha bývala. Před několika dny akademický sochař Petr Váňa
dokončil celkovou opravu této památky a socha byla opět uložena na své místo do jeskyně. Nyní
mohou tedy všichni návštěvníci kostela a jeskyně opět uvidět tuto vzácnou sochu na svém původním
místě. Náklady na její opravu hradila z velké části Svatojánská nadace.
Restaurovaný obraz
Na kůru svatojánského kostela býval umístěn vzácný Bachmanův obraz Položení základního kamene
k novému kostelu ve Svatém Janě. Obraz úctyhodných rozměrů, jehož šířka je 5,90 a výška 3,25
metru , byl namalován kolem roku 1690. Jeho historická i umělecké cena je velmi vysoká. Obraz
byl, stejně jako mnoho dalších obrazů v našem kostele, ve velmi špatném stavu. Nyní však byl
restaurován a umístěn do nového, vhodnějšího prostředí. Je umístěn v hudebním sále Vyšší
pedagogické školy, kde bude přístupný zájemcům. Svatojánská nadace se zavázala, že na obnovu
tohoto obrazu přispěje částkou představující 10% celkových nákladů, tj. 32.000 Kč.
PROGRAM OBNOVY OBCE
VÁCLAV HAVEL PŘIJME STAROSTY VÍTĚZNÝCH OBCÍ
Přijetím starostů vítězných obcí u prezidenta republiky na Pražském hradě, které se bude konat 2.
března 2000, vyvrcholí loňský ročník celostátní soutěže Vesnice roku. Toto přátelské setkání, jehož
součástí bude i slavnostní oběd a prohlídka reprezentačních prostor hradu, se stalo tradicí a vyjadřuje
uznání a zájem, který pan prezident rozvoji a obnově venkova věnuje. Jak nám sdělil pracovník
prezidentské kanceláře pan Radovan Maxa, často se stává, že pan prezident některé z oceněných obcí
v průběhu roku i navštíví.
PROJEKT VÍTĚZNÝCH OBCÍ
Obec Olešnice byla pověřena vypracováním projektu vítězných obcí soutěže Vesnice roku 99.
Součástí projektu bude vydání propagační publikace o každé obci a vydání nástěnného kalendáře pro
rok 2001. V kalendáři se tak objeví i několik fotografií naší obce. Projekt pamatuje i na seminář
zaměřený na předávání zkušeností získaných při obnově našich vesnic. Ten se bude konat v
Sudoměřicích u Bechyně a jsou na něj přizváni zástupci všech obcí oceněných v soutěži Vesnice
roku 99 a starostové vítězných obcí z předchozích ročníků této soutěže. Součástí semináře bude i
návštěva několika rakouských vesnic, které obnovou prošly. Na celý projekt uvolnilo prostředky
ministerstvo pro místní rozvoj.
NAŠE OBEC BUDE PŘEDSTAVENA NA VELETRHU V BRNĚ
Na brněnském výstavišti se každoročně koná veletrh URBIS, který je zaměřen především na rozvoj
měst a obcí. Součástí veletrhu bývají odborné semináře, zaměřené právě na tuto problematiku. Na
jednom ze seminářů, který připravuje spolu se Spolkem obnovy venkova i Svaz měst a obcí, bude v
patnáctiminutovém programu představena i naše obec, jako příklad malé obce, které se program

obnovy daří úspěšně naplňovat. Samotná přednáška bude doplněna množstvím fotografií a
diapozitivů.
NA MĚSÍC ÚNOR PŘIPRAVUJEME
5. února .... zasedání správy Svatojánské nadace
obecní úřad v 17 hodin
11. února.....zasedání obecního zastupitelstva
obecní úřad v 18.30 hodin
26. února ....setkání s přáteli obce a Svatojánské nadace
restaurace, začátek v 16 hodin
Příští zasedání obecního zastupitelstva se připravuje na pátek 3. března 2000 a jeho začátek je v 18
hodin. Stejně jako každé zasedání zastupitelstva bude i toto veřejné.

