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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO ROZPOČET
Rozpočet pro letošní rok schválilo zastupitelstvo na svém zasedání, které se konalo 16. dubna. Jak
jsme již v našem zpravodaji uvedli, letošní rozpočet nepočítá s žádnými investičními akcemi a
výdaje se omezují pouze na nejnutnější zajištění chodu obce. Očekávané příjmy do obecní pokladny
jsou ve výši 489 tisíc korun. Stejná částka byla proto určena na výdaje. Případné státní dotace, o
které obec požádala, budou do rozpočtu postupně včleněny.
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ NA ZÁHRABSKÉ
V sobotu 8. května se v obecním domě na Záhrabské uskuteční veřejné zasedání obecního
zastupitelstva. Stalo se již tradicí, že zástupci obce se jednou až dvakrát do roka setkávají se zdejšími
osadníky, aby je informovali o dění v obci. I když se v letošním roce na Záhrabské neplánuje žádná
významná akce, bude jistě o čem diskutovat. Zejména o návrh územního plánu, který je zpracován i
pro tuto osadu, jeví především chataři nevšední zájem. Důvod je prostý. Stále více majitelů chat se
hodlá na Záhrabské usadit natrvalo a plánují přebudování svých rekreačních objektů na rodinné
domky. Začátek zasedání je v 18 hodin.
SMLOUVA NA PRONÁJEM RESTAURACE BYLA PODEPSÁNA
V pátek 23. dubna byl na mimořádném zasedání obecního zastupitelstva projednán konečný text
nájemní smlouvy na pronájem obecní restaurace. Doba pronájmu byla po dohodě s nájemcem
stanovena na dobu patnácti roků, a to především s ohledem na výši nájemcem vložených investic.
SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU
Domovní odpad bude podle informace Technických služeb Beroun vyvážen v době od 1. května do
30. září opět v pondělí, pouze však v sudých týdnech.
ZAJÍMAVOSTI
SLAVNOST VZTYČENÍ NOVÉHO KŘÍŽE
Nový pět metrů vysoký dubový kříž bude na Svatojánské skále vztyčen 22. května. Velké rozměry
nového kříže a zejména pak jeho nemalá hmotnost dávají tušit, že ani v nejmenším nepůjde o
snadnou záležitost. Mimo značného fyzického úsilí, bude jistě k celé akci zapotřebí mnoho rozvahy a
opatrnosti. Cestu s křížem na vrchol skály budou provázet církevní obřady.
OBČERSTVENÍ NA ZÁHRABKÉ OPĚT V PROVOZU
Do další sezóny vstupuje provozovna občerstvení v obecním domě na Záhrabské. Po zkušenostech z
loňského roku zde bude do prázdnin otevřeno pouze v pátek 17-23 hod., v sobotu 15-23 hod. a v
neděli 14-20 hod. O prázdninách bude provozní doba rozšířena.
DOČKÁME SE OMEZENÍ PROVOZU ?
Jednání o omezení provozu na vybraných komunikacích v Chráněné krajinné oblasti Český kras,
proběhne na Správě CHKO v pátek 7. května. Pro naši obec je navrhována varianta jednosměrného
provozu o sobotách a nedělích. Veškerý provoz přes obec by tak v těchto dnech směřoval pouze od
Loděnice na Hostím. Podobný pokus jsme před několika lety zaznamenali v návrhu územního plánu
pro naši obec. Tehdy záměr obce nenašel u příslušných úřadů pochopení.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU

Poděkování za milou společenskou událost patří paní
Jiřině Smrtkové, která u příležitosti svého životního
výročí uspořádala příjemné setkání v naší nové restauraci.
Dodatečně paní Smrtkové přejeme hodně pevného zdraví
do dalších let života.
POZVÁNKA NA KONCERT
Tentokrát si vás dovolujeme pozvat na poněkud neobvyklý koncert. Koncert bude netradiční místem
konání, kterým nyní nebude svatojánský kostel, ale poprvé v novodobé historii hřbitovní kaple sv.
Maxmiliána. Vystoupí na něm pražský umělecký soubor LAETITIA pod vedením p. Michálka.
Soubor neúčinkuje v naší obci poprvé, neboť někteří jeho členové provázeli zpěvem slavnost svěcení
nového kříže na rozcestí u Bubovic a na následném koncertě v kostele. Koncert začíná v sobotu 15.
května v 18.00 hodin a na programu je stará barokní chrámová hudba.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PŘIPRAVTE STARÉ ŽELEZO
Sběr železného šrotu proběhne ve Svatém Janě a v Sedlci v sobotu 15. května dopoledne. Žádáme
spoluobčany, aby na tento den připravili staré nepotřebné železo před své domy. Podrobnější
informace budou zveřejněny v obecních vývěskách.
CHRAŇTE JARNÍ PŘÍRODU
Máj bývá odjakživa považován za nejkrásnější jarní měsíc. V máji se v přírodě objevuje nejvíce
mláďátek a nepřeberné množství květů. Snad celá země se zazelená a rozkvete. Tak jako jsou
ohroženy některé jarní květy posledními mrazíky, bývají také ohrožená právě narozená mláďata
mnoha zvířat a ptáků. Největší nebezpečí pro ně však neznamená mráz, ale bohužel člověk a jeho
přítel pes. Protože v každém čtyřnohém miláčkovi dřímá i pradávný pud šelmy, snadno se stane, že
když náš pes narazí na čerstvou a neodolatelnou stopu mladého kolouška či zajíce, pud lovce v něm
převládne nad strachem z člověka. Potom se ho již majitel nedovolá. Protože zaběhlí psi natropí
zejména v májové přírodě nejvíc škody, tak nás právem myslivci varovali, že každého toulavého psa,
který není pod přímým dozorem majitele, mají právo zastřelit jako škodnou zvěř. Proto apelujeme na
majitele psů, aby zvýšili pozornost na vycházkách se psy a omezili jejich volné pobíhání na
minimum.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
OSLAVA DNE MATEK
Také letos připravil obecní úřad oslavu Dne matek. Ta se uskuteční v pátek 14. května v zasedací
síni obecního úřadu. Na oslavu jsou srdečně zvány všechny ženy a dívky ze Sv. Jana, Sedlce i
Záhrabské.
DĚTSKÝ DEN
Každoroční svátek dětí si u nás připomeneme i letos. Dětský den se bude konat na obvyklém místě a
srdečně na něj zveme děti i rodiče. Bude připravena celá řada soutěží a cen. Termín konání této akce
bude včas zveřejněn na plakátech.
BLAHOPŘEJEME
Blahopřání vydavatelů Svatojánku patří v květnu manželům Pletánkovým, kteří v této krásné jarní
době přivedli na svět malou holčičku. Přejeme, aby se jí v naší obci líbilo a aby zde spokojeně
prožila své dětství -nejkrásnější období lidského života. Rodičům popřejme hodně štěstí, trpělivosti a
také radosti prožívané se svým děťátkem.

INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
SPRÁVA NADACE ZASEDALA
Především přípravou celé řady kulturních a společenských akcí se na svém pravidelném zasedání
zabývala správa Svatojánské nadace. Důvod je prostý. Svatojánská nadace se spolu s obcí a farním
úřadem podílí na organizování koncertů, besed a výstav, které jsou v naší obci pořádány. Z jednání
správy nadace vyplynulo, že letošní rok bude na tyto a podobné akce skutečně bohatý. Je
připravována celá řada koncertů duchovní hudby, výstava historických pohlednic obce a přislíbena je
beseda s Jiřím Suchým. Samostatnou kapitolou jednání byla příprava svatojánské poutní slavnosti.
Jednotlivé akce budou po projednání s obecním úřadem včas zveřejňovány.
SOUSOŠÍ BUDE ODVEZENO.
Do atelieru bude odvezeno sousoší Panny Marie, které je silně poškozené a hrozí zřícením.
Svatojánská nadace, která se bude na opravě sousoší finančně podílet, požádala o urychlený odvoz
této památky vikariátního stavebního technika p. Kodrase.
PROGRAM OBNOVY OBCE
POTŘETÍ V SOUTĚŽI VESNICE ROKU
Stejně jako každý rok, vyhlásilo i letos Ministerstvo pro místní rozvoj celostátní soutěž Vesnice
roku . Do soutěže se naše obec přihlašuje již potřetí. Největšího úspěchu jsme v soutěži dosáhli v r.
1996. Tehdy byla obec Sv. Jan p. Skalou oceněna Modrou stuhou za mimořádnou úroveň kulturního
a společenského života. Získali jsme tak primát mezi obcemi berounského okresu. Za tento úspěch
jsme v roce 1997 obdrželi státní dotaci ve výši půl milionu korun. Zatímco přihláška do soutěže bude
odeslána do konce května, výsledky budou známy v polovině září.

Na měsíc květen připravujeme :
8. května ...Veřejná schůze obecního zastupitelstva na Záhrabské
Záhrabská - společenská místnost býv. hasičárny 18.00 hodin
14. května…Oslava Dne matek
Zasedací místnost Obecního úřadu, 18. 00 hodin
15. května ...koncert uměl. souboru LETITIA
Kaple Sv. Maxmiliána, 18.00 hodin
22. května…Slavnostní průvod a vztyčení nového kříže na svatojánské skále.
Začátek akce bude v 9 hodin
22. května ...zasedání správy Svatojánské nadace
obecní úřad v 18 hodin

