Svatojánek
Duben 1999
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ROZPOČET SE PŘIPRAVUJE
Konečný návrh rozpočtu bude předložen ke schválení obecnímu zastupitelstvu na zasedání 16.
dubna. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný a vzhledem k zadluženosti obce nepočítá s žádným
mimořádným vydáním. Do návrhu rozpočtu nemohly být zahrnuty ani zamýšlené akce Programu
obnovy vesnice, na jejichž realizaci požádala obec o státní dotace.
NÁJEMNÍ SMLOUVU KOMPLIKUJE NEDOSTATEK FINANCÍ
Návrhem nové nájemní smlouvy, která bude řešit dlouhodobý pronájem restaurace včetně
zamýšleného ubytovacího zařízení, se už delší čas zabývá obecní zastupitelstvo. Sladit potřeby obce
a provozovatele ztěžuje stále stavebně nedokončená rekonstrukce prvního patra budovy. Ta je
podmíněna dostatečným množstvím finančních prostředků, které zatím v obecní pokladně chybí. Ze
stejného důvodu nelze pokračovat ani v dokončení venkovních úprav.
VYHOVÍ ČESKÁ SPOŘITELNA NAŠEMU POŽADAVKU ?
Obecní úřad požádal vedení Okresní pobočky České spořitelny o změnu podmínek splácení úvěru,
který poskytl tento peněžní ústav obci na výstavbu nových bytů. Zásadní změnou by se měla stát
doba splatnosti dluhu, která by se z původních pěti let měla prodloužit na patnáct roků. To by mimo
jiné umožnilo splatit větší část dlužné částky přímo z vybraného nájemného.
ZAJÍMAVOSTI
VLOUPÁNÍ DO KOSTELA ?
Okolo 23. hodiny v noci 14. dubna začalo houkat bezpečnostní zařízení ve Svatojánském kostele.
Jelikož náš kostel je jediný v celém okrese, který nebyl dosud vykraden, vzbudilo toto houkání
pozornost několika našich spoluobčanů, kterým se naskytl zvláštní pohled: Do vstupních dveří
kostela narazil z nepochopitelných důvodů podivný člověk jedoucí na motorce směrem od Loděnic.
Záhadný jezdec si nevšiml, že silnice zatáčí na most a pokračuje dál na Hostím. Místo toho jel stále
rovně, prosvištěl mezi zaparkovanými auty před kostelem a předním kolem motorky prorazil spodní
část vchodových dveří do kostela. Tím samozřejmě spustil alarm, který ho vyděsil natolik, že z místa
činu ujel. Farnímu úřadu tak vznikla nemalá škoda na poničených dveřích, které musely být z
bezpečnostních důvodů ihned zajištěny a budou se opravovat. Protože pachatel nehodu vůbec nikde
neohlásil, tak nebude moci tuto škodu proplatit pojišťovna.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
NOVĚ OTEVŘENÁ RESTAURACE SE DOBŘE UVEDLA
Více jak stovka lidí se v pátek 20. března zúčastnilo slavnostního zahájení provozu v nové
svatojánské restauraci Obecná škola. Tu má od tohoto data v pronájmu místní občan pan Michal
Šedivý, který na slavnosti všechny hosty srdečně přivítal. K dobré pohodě večera přispěla nejen
náladová hudba, ale především výborná kuchyně a příjemná obsluha. Jedinou skvrnou na celé akci
bylo nedostatek místa a tak se někteří z pozvaných odebrali do hostímské restaurace.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
Slovutný pane doktore !

Dovoluji si Vám tímto vzdáti, velectěný pane doktore, mé nejsrdečnější díky za laskavé a nanejvýše
svědomité ošetření, jakého se mi za mého pobytu v lázních tamnějších Svatojánských v plné míře
dostalo. Zvláště pak za laskavý Váš dozor a účinkování při lázních uhličitých, elektrických, světelné
skříně, dále Sprchy, otužování a masáže které mi tak dalece pomohly, že ač vážně churava (měla
jsem zlomenou v lýtku kost, mimo to trpěla jsem silnou nervosou, rheumatismem takřka v celém těle,
žlučovými kaménky a srdeční vadou), ale chvála Bohu vracela, jsem se po 4nedělní kůře úplně
zdráva domů, doma mně říkali, že se stal se mnou zázrak, neb tam jsem jela, nemohouc sebou hnouti
a domů jsem přijela, zcela dobře chodila a úplně zdráva se cítila. Rovněž lázně samy i lázeňský dům
vším moderním komfortem opatřený, též lázeňský rozsáhlý park, jakož i svěží horský vzduch přispěly
nemálo k mému uzdravení a zotavení. Po nabytých zkušenostech mohu Vaše lázně pod výtečným
Vaším, pane doktore. vedením, každému co nejvřeleji doporučiti. .ještě jednou můj srdečný dík!
V dokonalé úcprosince 1907.
(Výňatek z kopie propagačního letáku na zdejší lázně z r. 1908)tě Amálie Gubišová, maj. domu,
Korunní tř. č. 763. Král. Vinohrady, 22.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
JAK TO LETOS BUDE SE SBĚREM ŽELEZA?
Na tuto otázku budeme znát odpověď po nadcházejícím zasedání zastupitelstva. Je však
pravděpodobné, že sběr bude organizován počátkem května a to pouze ve Sv. Janě a v Sedlci. Na
Záhrabské by podobná akce měla proběhnout koncem rekreační sezóny.
jarní úklid
I přes vážný nedostatek peněz v obecní pokladně, zajišťuje obecní úřad vše nejnutnější pro udržení
pořádku na veřejných plochách. Je příjemné vidět, že na. vzhledu obce mají stále větší zájem i
občané, kteří v těchto jarních dnech upravují okolí svých domů. Nemálo je i těch, kteří pomáhají i
tam, kde síly obce nestačí.
POPELNICE ZA PLNOU CENU
Až do loňského roku dotovala obec občanům odvoz komunálního odpadu. Tato situace se
rozhodnutím obecního zastupitelstva v letošním roce mění. Vlastníci popelnic zaplatí za jejich odvoz
plnou cenu. Stejně tak se zvyšuje poplatek za kontejnery. Za možnost ukládání odpadů do
velkoobjemových kontejnerů byl roční poplatek stanoven na 500 korun.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Asi každý si mohl povšimnout nově vzniklé ohrady mezi silnicí a potokem u bývalého jezu ve Sv.
Janě . Tato plocha je skutečně soukromá a její majitelé manželé Pletánkovi na ni mají jistě svá
užívací práva. O to cennější je jejich rozhodnutí, přenechat pozemek k užívání obci. Vzhledem k
velkému nedostatku parkovacích ploch obec toto jejich rozhodnutí vítá a vyjadřuje Pletánkovým
poděkování
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
STÁTNÍ DOTACE JE PŘISLÍBENA.
Památkový ústav Středních Čech vyhověl naší žádosti o dotaci na opravu klempířských prvků na
kapli sv. Maxmiliána na svatojánském hřbitově a přislíbil částku 30 000 korun. Po splnění
nezbytných podmínek stanovených Okresním úřadem Beroun; může tak být započato s vlastní
opravou. Podotýkáme, že náklady na opravu jsou odhadovány na 160 tisíc korun. Zbývající
potřebnou částku uhradí právě Svatojánská nadace.
ZAKOUPILI JSME SBÍRKU STARÝCH POHLEDNIC
Svatojánská nadace dostala na sklonku minulého roku velice výhodnou nabídku na zakoupení
rozsáhlé sbírky asi sto osmdesáti starých pohlednic Svatého Jana pod Skalou od jistého sběratele z
Řevnic. Tuto nabídku nám dotyčný sběratel učinil za předpokladu, že sbírka zůstane navždy ve

Svatém Janě pod Skalou, bude sloužit ku prospěchu naší obci a nebude nikdy rozprodána jiným
překupníkům. Jak nám sběratel řekl, tak tuto kolekci svatojánských pohledů sbíral skoro 20 let.
Kompletní sbírka byla nadaci odprodána téměř za třetinu své skutečné ceny, kterou jsme si ověřili na
pražské burze sběratelů pohlednic. Není bez zajímavosti, že staré pohlednice Svatého Jana pod
Skalou patří mezi velmi ceněné, velmi vyhledávané mnoha sběrateli a tudíž téměř nedostupné.
Některé z nich jsou tak zajímavé a zachovalé, že je bude moci Svatojánská nadace v budoucnosti
postupně znovu vydávat. Prvním počinem Svatojánské nadace bude pravděpodobně výstava
zvětšených a počítačem upravených kopií nejzajímavějších snímků. Zajímavostí této výstavy bude
možnost porovnání mnoha starých pohlednic s fotografiemi pořízenými v současnosti ze stejného
místa a ve stejné velikosti. Výstavu připravujeme ve spolupráci s Jiřím Ševčíkem ml. ve hřbitovní
kapli sv. Maxmiliána o letošní pouti.
NA MĚSÍC DUBEN PŘIPRAVUJEME
16. dubna ......zasedání obecního zastupitelstva obecní úřad v 18 hodin
23. dubna ......mimořádné zasedání obecního zastupitelstva obecní úřad v 18 hodin
24. dubna ......zasedání správy Svatojánské nadace obecní úřad v 18 hodin

