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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané.
Když jsem Vám v loňském novoročním pozdravu sděloval, že rok 1997 bude pro naši obec a tedy pro
nás pro všechny, rokem dosti zásadních změn, myslím že jsem se nemýlil. Úspěšně pokračovalo
naplňování Místního programu obnovy obce a s postupem času nabíralo na obrátkách. Vývoj života
obce stále více ukazuje, že je stále nutné přizpůsobovat se novým podmínkám, které sebou čas
přináší.
Jedním z příkladů bylo rozhodnutí o celkové rekonstrukci bývalé školní budovy. Obecní
zastupitelstvo rozhodlo o tomto kroku v době poměrně příznivých podmínek, které se ale zásluhou
mnohých vládních opatření natolik změnily, že postavily naši obec do nelehké situace. Přesto však
rekonstrukce budovy pokračuje a vybudováním nové restaurace se obraz naší obce objeví v pohledu
návštěvníků tohoto místa ve zcela novém světle.
Také od výstavby nových bytů si mnohé slibujeme a spolu s dalšími změnami v užívání některých
nemovitostí, jistě významnou měrou přispěje tento projekt ke zlepšení stabilizace obyvatel v obci.
V závěru roku došlo i neméně významným změnám v pohybu obecního majetku. Po zralé úvaze byla
odprodána budova obecního úřadu a protihodnotou obec zakoupila historickou budovu staré
svatojánské školy. První zkušenosti s jejím využíváním stále zřetelněji ukazují, že tento krok byl
učiněn správným směrem. Po mnohaletém úsilí se podařilo realizovat prodej obecního domu č. 18 a
výtěžek z prodeje bude použit na dostavbu restaurace.
Žijeme však nejen hmotnými statky, ale nedílnou součástí našeho života je také rozvoj kulturního a
duchovního života. V tomto směru se za poslední léta nemáme opravdu zač stydět a můžeme být hrdi
na skutečnost, že se naše obec stále více zapisuje do povědomí lidí jako jedno z kulturních center
širokého okolí. Za právě uplynulý rok se nám podařilo kromě celé řady společenských akcí,
uspořádat v našem kostele deset koncertů duchovní hudby s vysokou uměleckou úrovní. Významnou
událostí byla i slavnost vysvěcení obnovené kaple sv. Kříže.
Vážení spoluobčané. Dobře si uvědomuji, že všech zmíněných úspěchů bychom nemohli nikdy
dosáhnou bez Vaší účinné pomoci. Velmi si vážím i nezištné pomoci členů Svatojánské nadace, kteří
nejsou povětšinou občany obce. Také nerůznější druhy pomoci od chalupářů a chatařů přispívají ke
zlepšování života v naší krásné obci. Vzpomínka a poděkování patří i všem těm, kteří nás v loňském
roce předešli na naší životní pouti.
Dovolte, abych Vám všem vyjádřil touto cestou své poděkování. Přeji Vám do nového roku pevné
zdraví, mnoho sil, odvahy a Božího požehnání.
ve Svatém Janě pod Skalou 1. ledna 1998

Jiří Ševčík - starosta obce

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Konalo se 19. prosince v novém sídle obecního úřadu a jeho náplň byla především hodnotící.
Zastupitelé byli také seznámeni s ukončenými prodeji obecních nemovitostí a s čerpáním půjčky od
České spořitelny. Důležitým bodem jednání byl i předběžný plán akcí pro rok 1998. Ty budou, s
ohledem na vzniklou zadluženost obce, podstatně omezeny.
PRODEJ NEMOVITOSTÍ
Budova obecního úřadu v SEDLCI byla odprodána manželům Štefanovým z Prahy, za 2 miliony
korun. Dům hodlají užívat se svými dvěma syny k trvalému bydlení. Dále byly prodány obě ideální
poloviny domu č. 18 ve Sv. Janě. Horní polovina se stala majetkem současných nájemníků manželů
Schumových, kteří za ni zaplatí 350 tisíc korun. Dolní polovina domu byla spolu s částí pozemku
prodána manželům Vokálovým. Ti za získaný majetek zaplatí 750 tisíc korun a po nastěhování se
stanou se občany naší obce.

PROBĚHNE JEDNÁNÍ S MOŽNÝMI PROVOZOVATELI RESTAURACE
10. ledna se v odpoledních hodinách uskuteční jednání se zájemci o provozování nové restaurace.
Jejich nabídka se jeví jako velmi zajímavá především z pohledu dalšího zkvalitnění kulturního života
obce. Proto je na schůzku přizvána i Správa Svatojánské nadace.
ZAJÍMAVOSTI
SLEDOVÁNÍ IVANOVA PRAMENE
Je jistě zajímavé, že pramen studánky sv. Ivana je pod stálou kontrolou Českého
hydrometeorologického ústavu. Každý týden se vždy ve středu provádí měření průtoku vody
vytékající ze studánky. Měření má mimo jiné ukázat závislost průtoku vody na počasí.
OBRAZ SVATÉHO KILIÁNA
Na pravém bočním oltáři svatojánského kostela je jeden z nejmladších obrazů, namalovaný v r. 1850
pražským malířem Vackem. Je na něm zobrazen svatý Kilián, v Čechách málo známý světec. Sv.
Kilián žil v 7. století. Původem Skot, který se stal misionářem a hlásal křesťanství ve Francii a v
Německu, kde byl také se svými bratřími zavražděn. Do Čech jeho památku přinesli benediktinští
mniši, kteří na Ostrově u Davle založili svůj klášter a zde postavili kostelík sv. Kiliána, snad jediný
toho jména v naší zemi. Tomuto klášteru byla později svěřena do opatrování poustka sv. Ivana v
jeskyni pod skalami. Po husitském pustošivém nájezdu klášter na Ostrově zanikl a centrum kláštera
bylo přeneseno ke Sv. Janu do Skal. Máme tedy ze zaniklého Ostrovského kláštera nejen vzácný
zvon, ale i svatého patrona, který je u nás málo známý.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
OPRAVA SOUSOŠÍ
Dne 23. června 1921 opraveno bylo památné sousoší v naší osadě (P. Maria neposkvrněná, Sv.Jan
Křtitel a bl. Ivan). Oprava stála 1.250 Korun 50 h. (Kameníkovi za opravu 504 Kč, a natěrači 746 Kč
50 h.)
Doslovný opis z farní kroniky zdejší "LIBER MEMORABILIVM"
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
BUDOVA STARÉ ŠKOLY NABÍZÍ ZKVALITNĚNÍ SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA
Nové sídlo obecního úřadu je bohatě využíváno a byla zde uspořádáno celá řada akcí. Poprvé se tady
občané sešli na oslavě narozenin pana Emila KÁRY. 28. listopadu následovalo podzimní veřejné
zasedání obecního zastupitelstva. Pro děti připravil obecní úřad na 5. prosince Mikulášskou nadílku,
po které si na tomto místě dospělí poprvé poseděli u točeného piva. Prostory obou zasedacích
místností se zcela zaplnily 23. prosince, kdy dům praskal doslova ve švech. Na malé pohoštění sem
byli pozváni členové pěveckého sboru SLAVOŠ a muzikanti z březnického orchestru. Všichni
přístřeší přivítali, neboť více jak hodinový vánoční koncert ve studeném kostele jejich těla dokonale
prochladil. Zatím poslední akcí byla oslava SILVESTRA a loučení se se starým rokem proběhlo ve
znamení dobré nálady. Večer byl zpestřen příjezdem svatojánského rodáka pana Františka KOLÍNA,
který k nám přijel oslavit své padesáté narozeniny. Tradičně se pak občané sešli na svatojánské
návsi, aby si za zvuku petard a za svitu světlic společně popřáli do nového roku.
TAKÉ NA ZÁHRABSKÉ SE SLAVIL SILVESTR
Na dvacet osadníků se sešlo v bývalé hasičárně na Záhrabské, aby zde v příjemném prostředí oslavili
konec roku. Tradičně dobrá atmosféra provázela všechny dlouho do druhého dne. Velký podíl na
dobrém průběhu celé akce má paní Jitka SENFTOVÁ, která se zasloužila nejen o přípravu
společenské místnosti, ale i o dobré občerstvení.
VÁNOČNÍ KONCERT
Vánoční koncerty s berounským smíšeným sborem SLAVOŠ se pro nás staly nedílnou součástí

Vánoc. Přesto pro nás vedení souboru připravilo milé překvapení, když na své vystoupení ve Sv.
Janě přizvalo hudební těleso z BŘEZNICE u Příbrami. Slavná Rybova mše se tak naším kostelem
rozezněla v plné kráse a na 400 posluchačů si tak odneslo mimořádně kvalitní zážitek.
ZVEME VÁS NEJEN NA PIVO
Malá zasedací síň obecního úřadu slouží zásluhou pana Radechovského jako místo příjemného
posezení. Do začátku provozu nově budované restaurace se tak mohou místní občané setkávat u
dobrého moku právě zde. Otevřeno je každý pátek a sobotu od 18 hodin.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Panu Pavlu Radechovskému děkuje Svatojánek za nevšední přístup k obohacení našeho
společenského života. Pan Radechovský se uvolil ve svém osobním volnu provozovat občerstvení a
na vlastní náklady zajišťovat přísun všeho potřebného.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
ZASEDÁNÍ S OSLAVOU
Správa Svatojánské nadace se sešla na svém pravidelném zasedání 3. ledna v 16 hodin v budově
obecního úřadu. Program byl zaměřen na hodnocení dosavadní činnosti a na plán práce pro letošní
rok. Po zasedání se od 18 hodin konalo přátelské posezení u příležitosti 60. narozenin zakládajícího
člena nadace a velkého příznivce Sv. Jana pod Skalou pana Ing. Bohumila ŠEVČÍKA.
VÝSLEDKY JEDNÁNÍ SPRÁVY NADACE dne 3.1.1998
Nadaci bude třeba v průběhu roku 1998 transformovat tak, aby vyhovovala nově schválenému
zákonu o nadacích a nadačních fondech (zák. 227/1997 Sb.). Správa nadace navrhla, aby se
zřizovatelem Svatojánské nadace stala obec Svatý Jan pod Skalou. Návrh bude projednán na
nejbližším zasedání obecního zastupitelstva. Musí být zřízena správní rada a dozorčí rada nadace,
zřízen nadační fond ve výši nejméně 500 tisíc korun, který bude pořízen z majetku Svatojánské
nadace a obce. Musí být vypracována "nadační listina" jako zakládací dokument nadace. Do konce
roku 1998 musí být Svatojánská nadace znovu zaregistrována zápisem do nadačního rejstříku
zřízeného u soudu.
Správa nadace navrhuje obci, aby správní rada nadace měla 12 členů a dozorčí rada 3 členy, z toho
jeden jako zástupce doporučený katolickou církví, jejíhož majetku se činnost Svatojánské nadace
často týká (opravy památek, koncerty, průvodcovská činnost a jiné.) a jeden zástupce delegovaný
obcí. Jmenovitý návrh bude zpracován později.
OBDRŽÍ NÁŠ KOSTEL DOTACI ?
Kostel Narození sv. Jana Křtitele je navržen jako jeden ze dvou kostelů našeho regionu na státní
dotaci pro rok 1998. Z peněz by mohla být například restaurována část obrazů které zdobí interiér
tohoto chrámu. Kostel byl pro tento účel vytipován Památkovým ústavem Středních Čech, neboť
splňuje veškeré státem stanovené podmínky.
NÁVŠTĚVNÍKŮ STÁLE PŘIBÝVÁ
Také podle finančního přínosu, lze hodnotit počet návštěvníků našich památek. Zatímco se v nadační
pokladně objevilo v roce 1996 250 tisíc korun, v roce loňské se tato částka vyhoupla na téměř 280
tisíc. Správa nadace si je dobře vědoma, že tato oblast příjmů není ani zdaleka využívána a situace by
se mohla zlepšit zajištěním stálé průvodcovské služby.
POZVÁNÍ NA PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ NADACE
Příští jednání správy Svatojánské nadace bude veřejné a uskuteční se jako výroční schůze dne
14.2.1998 v 15 hodin v budově obecního úřadu ve Svatém Janě pod Skalou. Na jednání budou
předneseny a předloženy ke schválení zpráva o činnosti za rok 1997 a zpráva o hospodaření nadace v
roce 1997.

NA MĚSÍC LEDEN PŘIPRAVUJEME
23. ledna .......zasedání zastupitelstva obecní úřad v 18. Hodin

