Svatojánek
Únor 1999
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
V průběhu měsíce ledna se uskutečnily hned tři zasedání obecního zastupitelstva. Celé jedno
zasedání bylo věnováno diskusi s panem arch. Vávrou (autor územního plánu pro naši obec).
Projednávaly se poslední připomínky k tématu územního plánu. Důležitým tématem zbývajících
dvou schůzí byla restaurace Obecná škola. Vyhodnocovaly se došlé nabídky od několika zájemců o
pronájem restaurace. Obecní zastupitelstvo později rozhodlo, že budoucím nájemcem se stává pan
Michal Šedivý. Hlasování proběhlo překvapivě hladce a p. Šedivý získal na uvažovaný pronájem
100% podporu obecního zastupitelstva. Nový nájemce přislíbil, že restaurace bude zprovozněna po
provedení nezbytných úprav, nejpozději však ve druhé polovině března.
PRODEJEM LESA BY OBEC MOHLA ZÍSKAT PENÍZE
Tíživá finanční situace obce neumožňuje obecnímu zastupitelstvu realizovat záměry obce tak, jak
jsou předurčeny Místním programem obnovy. Zdá se ale, že východisko z nelehké situace obec
našla. Nabízí se totiž možnost odprodeje obecního lesa o rozloze více jak 12 ha státní ochraně
přírody. Tento lesní pozemek získala obec ze zákona v loňském roce a to na základě pozdně
uplatněného restitučního nároku. Jednání o odprodeji byla se Správou CHKO Karlštejn již zahájena
a v současné době je na uvedený lesní pozemek zpracováván znalecký posudek.
OBEC PODÁ URČOVACÍ ŽALOBU
V souladu s návrhem územního plánu pro obec Sv. Jan pod Skalou, který předpokládá účelné využití
prostoru před budovou bývalého kláštera, podá obec v nejbližších dnech určovací žalobu k
Okresnímu soudu. Ten by měl rozhodnout o majiteli části ohradní zdi, která byla postavena trestanci
v padesátých letech. Pokud soud rozhodne, že majitelem je obec, bude bezodkladně započato s její
likvidací.
ZAJÍMAVOSTI
KŘÍŽ NA SVATOJÁNSKÉ SKÁLE
Mnozí z vás si jistě již dávno všimli špatného stavu kříže na svatojánské skále. V prvních dnech
tohoto měsíce došlo k jeho vážnému poškození (vlivem klimatických podmínek). Do konce února
dojde k odstranění zbylého torza a teprve během jarních měsíců bude vztyčen nový kříž. Pro
zajímavost dodáváme, že tento nyní již poškozený kříž byl instalován v r. 1976.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
SPONZORSKÝ DAR NADACE STUDENTŮM
Stejně jako obec, i Svatojánská nadace přispěla studentům Svatojánské koleje částkou 2.500 Kč na
vydání kompaktního disku Balada o svatém Ivanovi. CD obsahuje osm skladeb muzikálového typu,
které ztvárňují náměty z legendy o poustevníku Ivanovi. Případné zájemce o koupi CD prosíme o
trpělivost, neboť teprve v jarních měsících bude možné si jej koupit na OÚ nebo v kostele sv.Jana
Křtitele. V předběžném jednání je možné provedení představení pro veřejnost v sále nové restaurace.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
V polední přestávce smrt žačky 15 kroků od školy (rok 1924)
Při Jarním odchodu ledu přihodilo se pro školu zdejší veliké neštěstí. Žactvo varováno tř.uč. V I.tř.

říd. uč. ač měl dle rozvrhu hodin do 11 h, učil téměř do 3/4 na 12, aby menší děti nešly na led bez
společnosti větších dětí, ale jen zvedl lžíci, přispěchal p. Hanzlík obecní posel se zprávou, že nějaké
děvče, ač ho varoval vběhlo na led a mezi kry zmizelo. Pátráním a pomocnými pracemi zjištěno, že
to byla žačka 1. tř. II. odd. Anna Landová, při úředním zjištění uznáno, že byla ledem rozdrcena
hlava.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
BRIGÁDA
NA SOBOTU 20. ÚNORA JE SVOLÁNA BRIGÁDA NA ODSTRANĚNÍ NÁLETOVÝCH
POROSTŮ V OKOLÍ MOSTŮ VE SV. JANĚ. SRAZ ÚČASTNÍKŮ JE V 9 HODIN PŘED
KOSTELEM. ZA VAŠI PŘÍPADNOU POMOC DĚKUJEME.
PROGRAM OBNOVY OBCE
DOTACE
Také pro letošní rok rozeslalo Ministerstvo pro místní rozvoj Zásady pro poskytování účelových
dotací v rámci Programu obnovy venkova. Obecní zastupitelstvo rozhodlo na svém lednovém
zasedání o podání žádosti o dotace na čtyři akce, které by se měly v tomto roce dokončit. Jedná se
především o dostavbu ubytovacího zařízení a o dokončení rekonstrukce bývalé hasičárny ve Sv.
Janě. V Sedlci se v případě přidělení dotace počítá také s dokončením dvou rozpracovaných akcí.
Jedná se o celkovou opravu autobusové čekárny včetně okolních úprav a o dokončení prací na konci
zdejší slepé ulice.
KLUBOVNA PRO MLÁDEŽ
První etapa rekonstrukce požární zbrojnice ve Sv. Janě musela být z důvodu nepřízně počasí
přerušena. Přesto se v zadní části objektu podařilo udělat velký kus práce a mládež se může alespoň
v provizorně dokončené klubovně scházet. Jakmile to dovolí počasí bude se v rekonstrukci
pokračovat a některé drobné práce si udělají mladí sami.
PLYNOFIKACE NEUSNULA
Záměr obce plynofikovat Sedlec a Sv. Jan trvá a v současné době jsou prověřovány možnosti
realizace této akce. Celý projekt se zastavil v roce 1997, když nám Ministerstvo životního prostředí
odmítlo poskytnout státní dotaci. Podle předběžného odhadu, by si pokládka potrubí od stávající
regulační stanice v Sedlci do Sv. Jana vyžádala částku tři miliony korun. I když by se na financování
z části podílela jak Kongregace školských bratří tak i sami občané, je obec stále odkázána na státní
pomoc.
NFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
ZASEDÁNÍ SVATOJÁNSKÉ NADACE
Poslední zasedání nadace se konalo dne 23. ledna. Zasedání se zúčastnili dva hosté - zástupce
starosty ing. Vokál a pan Pavel Kodras, vikariátní stavební technik z Arcibiskupství pražského. Pan
Kodras informoval vedení nadace o krocích a záměrech, které by měly vést k opravě některých
významných památek. Největší akcí by měla být oprava střechy kostela, na niž byl vydán havarijní
výměr. Na opravě střechy, jejíž náklady se pohybují okolo 6 mil. korun, by se měla Svatojánská
nadace podílet částkou 100 tis. Kč. Tím však výzva k nadaci nekončí. Pro opravu vzácného a velmi
rozměrného Bachmanova obrazu na kůru kostela by měla nadace počítat s částkou 31 tisíc, na
opravu sochy ležícího Ivana v jeskyni by nadace měla přispět 80 tisíci. Jednalo se též o Mariánském
sousoší na prostranství před bývalou školou a jeho přemístění na jiné vhodnější místo.
VÝROČNÍ SCHŮZE
Konání výroční schůze Svatojánské nadace bylo stanoveno na sobotu 27. února v 16 hodin v
restauraci. Schůze je veřejná a zúčastnit se jí mohou všichni občané, kteří se o činnost nadace

zajímají. Bude přednesena výroční zpráva o činnosti nadace, bude předložena též výroční finanční
zpráva a budou projednány záměry na letošní rok. Na schůzi jsou pozváni též zástupci spřízněných
institucí, Památkového úřadu Středních Čech i redaktoři Berounského deníku.
NA MĚSÍC ÚNOR PŘIPRAVUJEME
13.2. ...............zasedání obecního zastupitelstva Obecní úřad v 17 hodin
20.2. ................brigáda před kostelem v 9 hodin
27.2. ................výroční zasedání Svatojánské nadace restaurace Obecná škola v 16 hodin

