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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
SVATÝ JAN POD SKALOU JE TŘETÍ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ OBCÍ V REPUBLICE
Slavnostní vyhlášení letošního ročníku soutěže Vesnice roku, proběhlo v rámci Evropského
kongresu obnovy venkova, který se v letošním roce konal v České republice. Kongres, který byl
příležitostí k setkání odborníků na obnovu venkova se starosty obcí, probíhal ve dnech 7. až 11.
listopadu v Uherském Hradišti. Samotný akt vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnil ve
Slovanském sále Velehradského areálu v neděli 7. listopadu v odpoledních hodinách. Za účasti
několika set hostů jej záhájil předseda Spolku pro obnovu venkova. Slavnostní projev a vyhlášení
vítězů přednesl ministr Císař, který se podobné akce zúčastnil již podruhé. Právě zde jsme měli
poprvé možnost slyšet onu radostnou zprávu o úspěchu Sv. Jana p. Skalou, když tuto obec vyhlásil
ministr Císař jako třetí nejúspěšnější obec republiky. Součástí vyhlášení výsledků soutěže byl
následný slavnostní koncert ve velehradské bazilice, který zahájil olomoucký arcibiskup. Před
koncertem byla všem přítomným přečtena zdravice prezidenta republiky. Za naši obec se této
slavnosti zúčastnil starosta Jiří Ševčík s manželkou. Připomínáme, že obce, které stanuly na
pomyslném stupni vítězů obdrží mimořádnou státní dotaci. z Programu obnovy venkova a současně
budou upřednostněny jejich žádosti o dotace na vybrané akce obnovy obce.
KOMISE NAVŠTÍVILA NAŠI OBEC
Odborná komise složená ze zástupců ministerstva pro místní rozvoj, Svazu měst a obcí, Spolku pro
obnovu venkova a dalších zainteresovaných institucí navštívila 19.října naši obec, aby se na místě
přesvědčíla o jejím skutečném stavu a životě. Za velmi dobrou lze považovat skutečnost, že se
hodnocení zúčastnili také starostové vítězných obcí dvou předchozích ročníků soutěže Vesnice roku,
severočeského Jiřetína pod Jedlovou a jihočeského Svatého Jana nad Malší. Naši pozornosti neušel
ani zástupce prezidentské kanceláře, pod jejíž záštitou se celá soutěž koná. Zatímco první část
programu návštěvy komise byla věnována teoretickému seznamování se s obcí a s naplňováním
Místního programu obnovy, druhá polovina byla zaměřena na praktické ukázky dokončených i
rozpracovaných akcí, které se podařilo uskutečnit právě v rámci Programu obnovy venkova. S
problematikou obce seznamovali komisi jak přítomní členové obecního zastupitelstva, tak i zástupci
správy Svatojánské nadace. Většinu členů komise zaujal nejenom široký objem aktivit obce, ale
zejména vysoká úroveň společenského a kulturního života v takto malé obci. Věříme, že ke
spokojenosti a dobrému dojmu, který si komise ze Svatého Jana pod Skalou odnášela, přispělo i
srdečné přijetí v příjemném prostředí obecního úřadu.
VÝSLEDKY SOUTĚŽE VESNICE ROKU ´99
1. místo - obec OLEŠNICE okres Blansko
2. místo - obec SUDOMĚŘICE okres Tábor
3. místa - obec SVATÝ JAN POD SKALOU okres Beroun
- obec STUDNICE okres Náchod
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CEN VE VÍTĚZNÉ OBCI
Ve vesnici roku ´99, kterou se stala moravská OLEŠNICE, proběhne 10. prosince slavnostní předání
cen všem úspěšným obcím letošního ročníku. Zástupci Svatého Jana p. Skalou si přivezou kromě
zlaté stuhy za krajské prvenství ještě další cenu za třetí místo, které obec získala v celostátním kole
soutěže. Z berounského okresu přijedou do Olešnice převzít stuhy také starostové Otročína a
Velkého Chlumce a to za úspěšnou reprezentaci těchto obcí v krajském kole.Tímto slavnostním
aktem bude letošní ročník soutěže Vesnice roku ukončen.

LES NA PRODEJ JE KONEČNĚ ZAMĚŘEN
Lesní pozemek, který obec získala na základě pozdně uplatněného restitučního nároku, prodá obec
organizaci státní ochrany přírody. Přestože o tom obecní zastupitelstvo rozhodlo již před několika
měsíci, bránila prodeji celá řada administrativních překážek. Jednou z posledních se ukázala potřeba
zaměření nově rozděleného pozemku a následný vklad těchto změn do katastru nemovitostí. To se
konečně podařilo a po vypracování znaleckého posudku, který stanový cenu prodávané nemovitosti,
bude konečně možné uzavřít kupní smlouvu.
ZAJÍMAVOSTI
NOVÉ TECHNICKÉ VYBAVENÍ
Novým počítačem a faxem je od tohoto měsíce vybaven náš obecní úřad. Nutnost nově
předepsaného zpracovávání účetnictví, vedení evidence a dokonalejšího spojení s okolím, to byly
hlavní důvody, které přiměly obecní zastupitelstvo k zakoupení nové techniky. Moderní počítač
umoží i napojení obce na internet a její propagace tak získá zcela nový rozměr. Faxové číslo
obecního úřadu je totožné s číslem telefonu - 0311 672 115. Internetová adresa bude včas
zveřejněna.
BUDOVA OBECNÍHO ÚŘADU JE ZABEZPEČENA
Moderní elektronické zabezpečovací zařízení bylo zabudováno do budovy obecního úřadu. Věříme,
že alespoň částečně napomůže k ochraně obecního majetku, který se v tomto domě nachází.
Podobným zařízením je chráněna většina obecních úřadů a potřebu tohoto způsobu ochrany dnes
vyžadují především pojišťovny.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
VZPOMÍNKOVA SLAVNOST
Položením věnců u pamětní desky vojínům padlým v první světové válce a k nové pamětní desce dr.
Maxmiliánu Bergerovi, začala na svatojánském hřbitově vzpomínková slavnost, konaná u příležitosti
výročí vzniku prvního samostatného Československého státu a u příležitosti 150. výročí dostavby
hřbitovní kaple. K účastníkům tohoto pietního aktu promluvil předseda správy Svatojánské nadace
dr. Jan Ševčík. Ten ve svém projevu připoměl význam podobných vzpomínkových akcí a zmínil se o
významu osobnosti Maxmiliána Bergera pro naši obec a pro celou naši společnost. Pro úplnost
uvádíme, že pamětní deska padlým vojínům byla na svatojánský hřbitov přemístěna z bývalé budovy
obecního úřadu v Sedlci. V budoucnu bude na jejím novém stanovišti osazen pomník s nápisem
"Obětem válek" a okolní prostor bude řádně upraven.
OTEVŘENÍ HASIČSKÉHO MUZEA
Slavnostní otevření malého hasičského muzea v nově zrekonstruované svatojánské hasičárně,
proběhlo v pátek 29. října v 18 hodin. Pozvání na tuto událost přijal i dlouholetý činovník
berounských hasičů.okresní požární rada plukovník Šmíd. Ten ve svém projevu k přítomným
občanům obce vyjádřil uznání a za vytvořenou expozici, která ve svém důsledku pomůže jak k
přiblížení historie obtížné a dobrovolné práce hasičů, tak i k propagaci této společensky potřebné
činnosti. Starosta obce při příležitosti otevření poděkoval panu Radechovskému, který se velkou
měrou o vybudování muzea zasloužil. Nová expozice, jejíž chloubou je zejména historická stříkačka
Walter, se tak zařazuje mezi svatojánské zajímavosti a bude zpřístupňována případným zájemcům..
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Stejně jako v minulých letech, budou i letos mít děti možnost setkat se s dobrým a štědrým
Mikulášem. Samozřejmě nebude chybět ani čert, který musí pomáhat nosit dárky, případně staré
brambory a uhlí. Mikulášské nadílky mohou využít jak děti, tak i jejich rodiče, v neděli 5. prosince
od 17 hodin na obecním úřadu. Program bude tradiční a tak se už dnes mohou děti na tuto akci těšit
ale i připravovat.

NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
OPRAVE STŘECHY KAPLE SV. MAXMILIÁNA
Dne 29.června 1918 spravena byla kaple na hřbitově (břidlicová střecha) nákladem 127 Korun 50 h.
z úroků nadačního kapitálu.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Listopad je měsíc, kdy všechny stromy shazují listí a připravují se na zimu. V naší obci, kde vysoké
listnáče jsou zvlášť hojně zastoupeny, máme každoroční nadílku spadaného listí vydatnější než jinde.
Proto je důležité věnovat této skutečnosti pozornost. Každý obyvatel či chalupář by se měl v tento
čas porozhlédnout kolem svého obydlí a shrabat spadané listí, aby neleželo na trávnících a
chodnících celou zimu. Shrabané listí se s výhodou kompostuje, proto je nepálíme, ale snášíme na
jedno místo, kde se bude kompostovat.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Dnešní poděkování Svatojánku patří panu Jiřímu Líznerovi za jeho účinnou pomoc při rekonstrukci
oplocení u budovy bývalé školy. Ač je pan Lízner v důchodovém věku, pomáhá nejen radou, ale
neváhá přiložit ruku k dílu při opracování veškerého dřeva, které je na tuto akci zapotřebí.
BLAHOPŘEJEME
Významné životní výročí oslavil náš spoluobčan inženýr Václav Šalda ze Sedlce. Poblahopřát a
poděkovat za jeho mnohaleté úsilí o rozvoj obce přišlo nejen obecní zastupitelstvo, ale i mnoho
spoluobčanů. Jako zakládající a doposud velmi aktivní člen Svatojánské nadace, přijal gratulace a
poděkování také od členů správy tohoto fondu. Hodně pevného zdraví do dalších let života přeje i
Svatojánek.
POZVÁNKA NA KONCERTY
V sobotu 11. prosince 1999 se v našem kostele má konat koncert italského pěveckého souboru.
Přesný termín a program koncertu bude obvyklým způsobem včas oznámen. Tradiční vánoční
koncert berounského sboru Slavoš se uskuteční v předvečer Štědrého dne, 23. prosince a jeho
začátek je plánován na 17. hodinu.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
ZÁJEM NADACE O OBEC JE TRVALÝ
Nadace uhradila fakturu za dvojstránku v propagační brožuře o Berounsku ve výši 10.500 Kč. V této
brožuře se naše obec, spolu s dalšími obcemi Berounska, představuje příštím návštěvníkům. Správa
nadace také projednala a doporučila návrh na vydláždění chodníku před hlavním vchodem do kostela
a rovněž doporučila duchovnímu správci P. Špilarovi zahájit přípravu na rekonstrukci elektrického
rozvodu v kostele a přilehlých prostorách. Nadace se na obou akcích bude finančně podílet.
Svatojánská nadace se rovněž hodlá podílet na opravě klempířských prvků u hřbitovní kaple. Na tuto
opravu dostala obec příslib na příspěvek ve výši 30 tisíc korun od Památkového ústavu Středních
Čech.
INFORMAČNÍ SKŘÍŇKA NADACE
Zájem návštěvníků obce o informační vývěsní skříňku Svatojánské nadace je pozoruhodný. Také
proto se Správa tohoto fondu snaží o častou obměnu obsahu vývěsky a seznamuje jak s aktuální
činností nadace, tak s jejím hospodařením. Výsledky práce nadace přibližují fotografie obnovených
památek.
DALŠÍ INFORMAČNÍ TABULE

Nové informační tabule se zásluhou Svatojánské nadace objevily na budově obecního úřadu a v
interiéru Pramene sv. Ivana. Počet informačních tabulek se tak opět rozšířil a dnes jsou téměř
všechny památky obce označeny.
PROGRAM OBNOVY OBCE
PROGRAMU OBNOVY POMOHOU OCHRANÁŘI
Mimořádný "kulatý stůl" svolává Správa chráněné krajinné oblasti český kras. Na tomto jednání
bude se starosty obcí karlštejnska projednávána možnost podpory ochranářů při získávání státních
dotací. Stanoviska Správy CHKO budou mít u žádostí směřovaných na ministerstva zemědělství a
životního prostředí značnou váhu a nás zájem ochránců přírody samozřejmě těší.
MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY BYL LETOS BOHATĚ NAPLNĚN
I když letošní rozpočet nepočítal se žádnými většími akcemi na obnově obce, podařilo se jich
realizovat celou řadu. Byla dokončena generální oprava hasičské zbrojnice ve Svatém Janě a
generální oprava autobusové čekárny v Sedlci. Započato bylo i s venkovními úpravami u
Mariánského sousoší a před novou restaurací, kde jsme dokázali vybudovat i nové veřejné osvětlení.
Na všechny jmenované akce jsme obrželi peníze jednak z Programu obnovy venkova a mimořádnou
dotaci za náš úspěch v soutěži Vesnice roku, poskytl naší obci okresní úřad. Letos se již se žádné
akce obnovy zahajovat nebudou a nedovoluje to ani pozměněný obecní rozpočet. Čím začneme v
roce 2000, to je otázka pro obecní zastupitelstvo. V každém případě bude i příští rok rokem
náročným a veškeré dění se bude odvíjet o množství peněz, které se nám podaří do obecní pokladny
získat.
NA MĚSÍC LISTOPAD PŘIPRAVUJEME
3. prosince ........ zasedání obecního zastupitelstva prosince
obecní úřad v 18.30 hodin
5. prosince ....... Mikulášská nadílka
obecní úřad v 17 hodin
11. prosince ......koncert ?
17. prosince ......zasedání obecního zastupitelstva
obecní úřad v 18.30 hodin
23. prosince ......vánoční koncert
kostel v 17 hodin

