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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ROZPOČET
Upřesněný, ale stále předběžný návrh obecního rozpočtu projednávalo obecní zastupitelstvo. Ten byl
sestaven na základě loňských příjmových a výdajových skutečností. Hlavní úkoly obce v letošním
roce se však v návrhu neobjevují, neboť jsou přímo závislé na státních dotacích, případně na
chystaném odprodeji obecního majetku. Případné doplnění příjmů a výdajů bude předmětem
rozpočtových změn v průběhu roku.
LIKVIDACE ODPADŮ
Problematikou likvidace domovního odpadu se na svém březnovém zasedání zabývalo obecní
zastupitelstvo. Zatímco obec za odvoz odpadů vynakládá ročně přibližně 85 000 korun, na poplatcích
od občanů získá pouze 30 000 korun. Vzhledem k této skutečnosti bude pro letošní rok provedena
změna v poplatcích za tyto služby.
BYLA USTAVENA POVODŇOVÁ KOMISE A POŽÁRNÍ HLÍDKA
Poté, co byly zpracovány povodňové a požární plány obce, byly v souladu se zákonem ustaveny jak
povodňová komise, tak požární hlídka. Zatímco povodňová komise bude svoji činnost vykonávat
pouze v případě ohrožení obce zvýšenou hladinou vodotečí, požární hlídka částečně nahrazuje
zrušený hasičský sbor. Její činnost bude zaměřena především na prevenci.
UPOZORNĚNÍ STAVEBNÍKŮM
Opětovně upozorňujeme občany, že pověřeným stavebním úřadem je pro obec Svatý Jan p. Skalou
Odbor výstavby při Městském úřadu Beroun. Potřebné informace lze získat na telefonu
0311/654120-128
TAKÉ PŘESTUPKY ŘEŠÍ BEROUN
Podle informací Okresního úřadu Beroun, bude přestupky občanů řešit přestupková komise
Městského úřadu v Berouně. Průkazné podněty k zahájení přestupkového řízení však mohou být
podávány pouze prostřednictvím našeho obecního úřadu. Upozorňujeme, že pokud navrhovatel
přestupek neprokáže, bude mu přestupkovou komisí uložena pokuta ve výši 500 korun.
ZAJÍMAVOSTI
SVATOJÁNSKÝ KŘÍŽ PODRUHÉ
Ti z vás, kteří blíže sledují otázku svatojánského kříže jistě uvítají nové informace o výrobě nového
kříže. V této chvíli je již jisté, že nový kříž bude mít stejné rozměry jako jeho předchůdce, ale bude
nikoliv z modřínu, nýbrž z dubu. Věříme, že se tak prodlouží jeho životnost. Objevily se připomínky
občanů, aby nový kříž byl tentokrát natočen "správně" (ten předposlední byl pootočen více doprava),
ale z důvodu již zabudovaného železného ukotvení na vrcholu skály zůstane natočení bezezměn.
Velkou zajímavostí je jistě i skutečnost, že nový kříž bude dotesáván lidskou rukou. Můžeme říci
nejednou rukou, neboť smyslem je, aby co možná nejvíce lidí, kteří o to stojí (studentů VOŠP,
občanů a farníků) přiložilo ruku k dílu. Budeme vás i dále informovat o nových skutečnostech.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
RESTAURACE OPĚT OŽÍVÁ

V těchto dnech můžete zaznamenat čilý ruch kolem svatojánské restaurace. Vše pochopitelně souvisí
s jejím znovuotevřením. Probíhají tam drobné stavební úpravy, dokončovací práce, atd. Není bez
zajímavosti, že oproti loňskému roku došlo nejen k výměně nájemců, ale i ke změně dodavatelského
pivovaru. Od 20. 3. se tedy můžete těšit na Budějovický Budvar.
Tímto si Vás dovolujeme pozvat na slavnostní znovuotevření restaurace, které se koná dne 20. 3.
1999 v 17 hod. V průběhu slavnostního otevření bude pro všechny
přítomné zdarma podáváno pivo a guláš.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
OSLAVA 75. NAROZENIN T.G.M. - ROKU 1925
V sobotu 7. března 1925 o 8 hod. ranní byly oslaveny na zdejší škole 75. narozeniny pana presidenta
T. G. Masaryka následujícím způsobem: Děti sešly se v I. třídě, ve které byl ozdoben obraz p.
presidenta. Žáci II. třídy zapěli "Oslavný zpěv Masarykův". Zást. říd. učitele měl k dětem
přiměřenou řeč o významu toho dne: (Řeč - koncept vložen do Pamětní knihy.) Žáci I. třídy zapěli
"Tatíčku starej náš". Žák I.tř. přednesl báseň "Dětské přání". Žáci II.tř. zapěli Masarykovu píseň
"Teče voda teče" Žákyně II. tř přednesla báseň "Na uvítanou" . Poté střídavě následovaly písně a
básně : "Pochodeň hučou neseme," "Masarykovi Osvoboditeli," "Hej Slované," "Dětské přání,"
"Česká mládež prez. Masarykovi." Ke konci zapěny obě státní hymny "Kde domov můj ?" a "Nad
Tatrou sa blýská." Slavnosti byli přítomni všichni pp. členové nové místní školní rady a někteří z
rodičů žáků. Na budově školní vyvěšeny prapory ve státních barvách. Po slavnosti rozdány dětem 6.,
7. a 8. šk. roku brožury okr. škol. výboru " T. G. Masaryk."
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
POZOR NA ŽÁBY
V těchto dnech, zvláště pak v nočních hodinách se na silnici mezi Sv. Janem a Jánskou objevuje
nebývalé množství žab. Tyto různé druhy ropuch nebo skokanů se v těchto předjarních dnech
vydávají -jako každoročně- na svoji svatební cestu. Pud přírody tyto obojživelníky vábí ze suchých
skrýší, ve kterých přečkali dlouhou zimu, do různých právě rozmrzlých bažin a mokřadů, aby zde
splnili své poslání a nakladli vajíčka. Z vykulených pulců po čase vzroste nová generace žab, které
se s příchodem prvních podzimních mrazíků budou navracet zpět do svých úkrytů. Na neštěstí tito
tvorové v těchto chladných nocích na silnici rádi pobývají, podobně jako později žížaly a hlemýždi.
Asfaltová silnice se přes den zásobí slunečním teplem a v noci je relativně dlouho její povrch
mnohem teplejší, než veškeré okolí. Tito živočichové jsou na teplo mnohem citlivější než člověk,
který si tento jev nejlépe vyzkouší až v letních měsících položením dlaně na silnici, kdy dlouho do
noci povrch silnice velice hřeje.Tito tvorové se tedy na silnici rádi zdrží, aby se trošku ohřáli.
Protože každoročně velká část těchto žab na silnicích zahyne pod koly aut, žádáme všechny řidiče,
aby ve večerních a zejména nočních hodinách zvýšili svoji pozornost a zpomalili svoji jízdu v tomto
úseku. Na tmavé silnici jsou žáby ve světle reflektorů dobře patrné jako malé šedo-bílé kopečky.
Uvědomme si, že každá žába spořádá za život desetitisícová množství larev a ponrav komárů,
kterými by bylo naše údolí zcela zamořeno. Proto jsou všechny žáby velmi užitečné a zákonem
chráněné, některé patří i do červené knihy vysoce ohrožených druhů. Mělo by se stát povinností
každého řidiče se této malé sedící, nebo poskakující bílé hromádce na silnici vyhnout.
NA ZÁHRABSKÉ BYL ZASAZEN NOVÝ DUB
Na nejvyšším bodě turistické cesty mezi Sv. Janem a Berounem, poblíž Záhrabské stával od
nepaměti starodávný dub. Tento strom, který mimo jiné upoutával pohledy kolemjdoucích byl také
opředen řadou pověstí a legend. Podrobnější článek o dubu si budete moci přečíst v následujícím
vydání Svatojánské stránky v Berounském deníku 27. března. Kolem roku 1973 strom zahynul, a o
deset let později se torzo kmene zřítilo na zem. Na jeho místě byl za dva roky vysazen doubek nový.
Tento mladý stromek však následujícího suchého léta uschl. Poté se zasadil strom druhý. Když už
dorůstal slušné výšky, byl nějakým vandalem zlomen, a zbytek kmínku byl o několik měsíců někým
úplně vytrhnutý ze země i s kořeny. V těchto dnech byl učiněn třetí pokus o výsadbu pokračovatele

staletého dubu. Asi šestiletý stromek byl náležitě ošetřen a zajištěn proti přírodním vlivům.
Doufejme, že ho nečeká osud jeho předchůdců a držme mu palce, aby v dnešní "civilizované" době
dokázal přežít.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
VÝROČNÍ SCHŮZE NADACE
V sobotu dne 27.února se konala, jako každoročně, výroční schůze Svatojánské nadace. Schůze měla
dva hlavní body jednání, a to zhodnocení činnosti za rok 1998 a hlavní směry činnosti pro letošní
rok. Ze zprávy o činnosti bylo vidět, že v loňském roce se hlavní činnost nadace, tj. obnova památek,
soustředila pouze na dvě věci - obnova barokních mříží v jeskyni sv. Ivana a obnovení památného
kříže na rozcestí u Bubovic. Z finanční zprávy vyplývá, že na obnovu památek bylo v loňském roce
vynaloženo pouze 43 000.- Kč. Největší výdajovou položkou byla půjčka obci ve výši 100 tis. korun.
Hospodaření nadace bylo podle zákona podrobeno auditu. Majetek nadace je tvořen ideální
polovinou hřbitovní kaple v ceně 625 tis. korun, počítačem s tiskárnou, umístěným na obecním
úřadě, v ceně 22 tis. korun, zásoby prodejního zboží (pohlednice, brožury, CD) v hodnotě 40 tis.
korun. Peněžní aktiva nadace ke konci minulého roku představují 59 tis. korun.
Pro letošní rok bude činnost nadace zaměřena na opravu klempířských prvků na hřbitovní kapli,
sejmutí poškozeného Mariánského sousoší, spolufinancování opravy střechy kostela. Schůze se
zúčastnila také zástupkyně Okresního úřadu paní ing. Maršíková, která kladně hodnotila činnost
nadace a přislíbila jménem Okresního úřadu pomoc při konkrétních akcích na opravu památek.
REKAPITULACE ČINNOSTI SVATOJÁNSKÉ NADACE OD JEJÍHO VZNIKU.
Mnozí občané se ptají, co je hlavní náplní Svatojánské nadace. Ze statutu nadace je to především
obnova památek v obci. Jako doplňková činnost bylo do statutu později zaneseno i pořádání
kulturních akcí, zejména koncertů duchovní hudby. Chceme čtenářům Svatojánku podat stručnou
zprávu o činnosti nadace od jejího vzniku:
1992 - generální oprava fasády kostela sv. Jana Křtitele včetně provedení statického zajištění stavby
a odvedení povrchové vody hodnota odvedeného díla - 890 000 Kč
1993 - 94 - úprava pramene sv.Ivana
hodnota odvedeného díla - 70 000 Kč
1994 - generální oprava kostelní věže, pořízení přídavných mříží k zadním vchodům do kostela
hodnota odvedeného díla - 585 000 Kč (státní příspěvek 374 000 Kč)
1994 - pořízení dvou nových zvonů
hodnota odvedeného díla - 300 000 Kč
1994 - 97 - generální oprava kaple Povýšení svatého Kříže
hodnota odvedeného díla - 1 500 000 Kč (státní příspěvek 200 000 Kč)
1998 - oprava souboru barokních mříží v jeskyni sv. Ivana
hodnota odvedeného díla - 50 000 Kč (státní příspěvek 30 000 Kč)
1998 - oprava památného kříže u Bubovic
hodnota odvedeného díla - 23 000 Kč
Z uvedeného přehledu je vidět, že nadace za dobu své činnosti pomohla vzniknout dílu, jehož
celková hodnota je téměř 3,5 mil. korun. Je samozřejmé, že při mnoha akcích přispěl stát nebo obec.
Státní příspěvky by však do obce nikdy nepřišly, kdyby v obci nebyla vůle opravit památky
především z vlastních zdrojů. Velkou část svého úsilí vynaložila nadace také do pořádání koncertů.
Těch se za celou dobu činnosti nadace uskutečnilo celkem 46, z toho 15 s mezinárodní účastí. Naše
obec se tak stala místem, kam na koncerty přijíždějí posluchači ze širokého okolí a interpreti z celého
světa.
NA MĚSÍC BŘEZEN PŘIPRAVUJEME
20. března ........Slavnostní znovuotevření svatojánské restaurace Obecná škola

zahájení
slavnosti bude v 17 hodin
26. března .......zasedání obecního zastupitelstva obecní úřad v 18 hodin
27. března ......zasedání Svatojánské nadace obecní úřad v 18 hodin
Oprava: Omlouváme se všem čtenářům, že při nové úpravě vzhledu Svatojánku vznikla v minulém
čísle v počítači drobná chyba, kde v úvodu místo měsíce února byl uveden leden. I když si toho
většina čtenářů ani nevšimla, mohla tato drobnost někoho uvést do omylu. Bohužel, chyba byla
odhalena až po vytisknutí. Děkujeme za pochopení.

