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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
PRVNÍ ZASEDÁNÍ NOVÉHO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
V pátek 20. listopadu se konalo první veřejné zasedání nově zvoleného obecního zastupitelstva. Jeho
jediným bodem byla volba starosty a místostarosty obce. Ze dvou navržených kandidátů na místo
starosty ( Pavel Radechovský a Jiří Ševčík), byl v tajném hlasování zvolen poměrem hlasů 4 : 3
dosavadní starosta Jiří Ševčík. Zástupcem starosty byl na nové čtyřleté volební období zvolen nový
svatojánský občan Ing. Pavel Vokál. Na zasedání byl dohodnut i další termín zasedání.
DRUHÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
se uskutečnilo 27. 11. 1998 a hlavní náplní bylo rozdělení ostatních funkcí mezi jednotlivé
zastupitele:
- účetnictví obce a vyřizování obecní korespondence které v minulém funkčním období vykonával p.
Ing. Šalda, nyní ho vystřídá Ing. Vokál, který má v tomto oboru velké zkušenosti.
- kontrolní komise jejímž úkolem je sledovat pohyb obecních peněz a obecního majetku. Členové
této komise jsou p. Radechovský, p. Štefan a p. Ševčík.
- obecní knihovna - stejně jako v minulém volebním období bude v péči paní Líznerové, která
zůstává rovněž hlavní osobou přes evidenci tzv. "Obecních výročí". Plněním stejných úkolů byla
zároveň pověřena paní Šantorová.
- správu hřbitova bude i nadále vykonávat p. Radechovský, který bude také zajišťovat problematiku
"obecních kontejnerů" a správu budovy bývalé obecné školy.
- p. Štefan, nový občan Sedlce, je pověřen přenášením sedleckých otázek a problémů do obecního
zastupitelstva a má celkově napomáhat spolužití obyvatel této části obce s ostatními obyvateli.
- p. Ševčík se bude i nadále starat o kabelovou televizi a bude koordinovat práce na vydávání
Svatojánku.
- funkci zapisovatele bude zastávat současně s paní Šantorovou p. Šedivý a hlavní měrou bude
zajišťovat konání všech kulturních akcí pořádaných Obecním úřadem.
ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU
I nadále jsou úřední hodiny obecního úřadu stanoveny na každý pátek mezi 17. a 18. hodinou. Po
dohodě s členkou zastupitelstva a knihovnicí paní Jaroslavou Líznerovou, bude v této době otevřena
i obecní knihovna, jejíž nové sídlo je také v budově obecního úřadu.
SESTAVIT ROZPOČET NEBUDE JEDNODUCHÉ
Sestavení rozpočtu pro nadcházející rok bude prvním úkolem nového zastupitelstva. To se k jednání
o této otázce sejde v pátek 18. prosince. Vzhledem k zadluženosti obce zřejmě nebude návrh
rozpočtu jednoduchou záležitostí. Pro úplnost uvádíme, že obec má u České spořitelny dluh ve výši
téměř 2 milionů. Tyto peníze byly použity na výstavbu nových bytů v bývalé škole.
Výsledky voleb 1998 do obecního zastupitelstva:

1.kolo

Výsledky voleb do senátu

2.kolo

ZAJÍMAVOSTI
OBECNÍ ÚŘAD JE VYBAVEN POČÍTAČEM
Od minulého měsíce je svatojánský Obecní úřad vybaven počítačem. Počítač je v majetku
Svatojánské nadace, ale bude využíván společně. Obecnímu úřadu tak bude umožněno využívat
celostátně platné počítačové programy pro usnadnění práce obecních úřadů.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V sobotu 5. prosince se v budově Obecního úřadu konala tradiční Mikulášská nadílka. Před pátou
hodinou večer se velká zasedací místnost zaplnila rodiči a především malými dětmi, které netrpělivě
očekávaly příchod Mikuláše. Asi po čtvrthodině zazněl zvonek a oči všech dětí se obrátily ke
vchodu. Jako první však přišel čert, který zejména menším dětem nahnal trochu strachu. Potom
vstoupil Mikuláš, zavolal "čerte ven" a vlídným hlasem pozdravil všechny děti. Pak vyzval jedno
dítě po druhém, aby mu předneslo nějakou básničku, nebo zazpívalo písničku. Všechny děti v této
zkoušce obstály na výbornou, a tak mohla následovat nadílka. Každé dítě dostalo krásně malovanou
tašku s dobrotami. Když Mikuláš odcházel, slíbil dětem, že napřesrok přijde zase a děti mu mávaly
na rozloučenou.
VÁNOČNÍ STROM ZDOBÍ NÁVES
Před svatojánským kostelem se již počátkem adventní doby tradičně objevuje osvětlený vánoční
strom, který nám připomíná neopakovatelnou předvánoční a vánoční atmosféru. Zatímco zelená

barva stromu symbolizuje Život, jeho bílé světlo nám připomíná Betlémské Světlo. Od první neděle
adventní můžeme tyto symboly v podobě adventních věnců vidět i na mnoha obydlích, ale
především v našich kostelích.
SETKÁNÍ S PŘÁTELI OBCE
Obec spolu se Svatojánskou nadací pořádá tradiční setkání přátel obce Svatý Jan pod Skalou. To se
uskuteční v pátek 11. prosince od 18 hodin v nové restauraci. Na setkání jsou pozváni kromě
zástupců státní a církevní správy také starostové okolních obcí a všichni občané Sv. Jana.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
Aby chudým dětem umožněna byla docházka do školy i chrámu Páně darováním potřebného šatstva
a obuvi, podnikli dstp. farář a řídící učitel sbírku mezi občany zámožnějšími, která sice vynesla
slušný obnos, avšak k podělení všech potřebných daleko nepostačovala. Nacvičil tudíž říď. uč. se
škol. dítkami školy naší vánoční hru "Budečské jesličky" od Št. Bačkory, kterou dítky s povolením
c.k. okr. hejtmanství i c.k. okr. šk.rady dne 26. prosince 1899 s takovým úspěchem sehráli, že čistý
výnos činil 45 zl ! Tím umožněno bylo, že všechny potřebné děti poděleny býti mohli potřebným
šatstvem a obuví, mimo to pak všecky dítky poděleny jablky, ořechy, cukrovinkami a potřebami
školními.
Doslovný opis z nejstarší Svatojánské školní kroniky (1878 -1916)
POZVÁNKA NA KONCERT
NA VÁNOCE OPĚT SLAVOŠ
Ve středu 23. prosince v 17 hodin se koná v kostele sv. Jana Křtitele tradiční vánoční koncert. Stejně
jako každé svatojánské vánoce, přijede k nám i letos berounský pěvecký soubor SLAVOŠ. Na
programu jsou vánoční písně a koledy a ve druhé části pak Rybova Vánoční mše Hej mistře.
Vystoupení sboru v této době a právě v našem kostele si získává stále více posluchačů. V předvečer
Štědrého dne nás příjemné vánoční melodie dokáží odreagovat od každodenních starostí a připravit
nás na krásné prožití celé vánoční doby. Srdečně zveme všechny příznivce svatojánských koncertů.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
V minulém měsíci skončilo čtyřleté funkční období starého zastupitelstva a do čela obce bylo
zvoleno zastupitelstvo nové. Za uplynulé funkční období bylo v obci vykonáno mnoho dobré práce
pro obec a pro její obyvatele. Jedním z těch, kteří se o toto všechno zasloužili je pan ing. Václav
ŠALDA ze Sedlce. Právě jemu patří zvláštní poděkování, neboť po celých osm let zastával náročnou
funkci místostarosty obce. Za tuto dobu vykonal pro obec mnoho dobré a užitečné práce. Kolik to
jen bylo cest (bez nároku na odměnu) na různé úřady, kolik hodin práce nad obecními záležitostmi,
které mají často krátké termíny k vyřízení. Naše obec nemá uvolněného tajemníka, který by všechny
tyto záležitosti vykonával. Kromě toho pracoval pan Šalda neúnavně i ve Svatojánské nadaci. Mohli
jsme ho často vidět při různých brigádách, jako pořadatele při koncertech a společenských
slavnostech. Za to vše patří inženýru Šaldovi náš upřímný dík s přáním dobrého zdraví a svěžesti do
dalších let.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
Správní rada Svatojánské nadace zasedala v sobotu 28. listopadu. Na programu byly dva hlavní
úkoly, které Nadace musí řešit a to tradiční setkání Svatojánské nadace s jejími přáteli a sponzory a
dále transformace Nadace podle nového zákona o nadacích.
Setkání Nadace s přáteli a sponzory se bude konat v pátek 11. prosince od 18 hodin v restauraci
Obecná škola. Kromě přátel a sponzorů mimo naši obec jsou na toto setkání srdečně zváni všichni
občané naší obce. Na toto setkání jsou přizváni též oficiální hosté z okresních institucí a představitelé
okolních obcí. Nadace chce svým přátelům a podporovatelům povědět o výsledcích své dosavadní
činnosti a též o svých plánech do budoucna.

O úkolu transformovat Nadaci do nové podoby podle nového zákona o nadacích jsme čtenáře
Svatojánku informovali již dříve. Nyní probíhá poslední fáze příprav před odevzdání úředních listin
na příslušné úřady. Podle stanov Nadace je v dozorčí radě Nadace vždy jeden zástupce obecního
zastupitelstva, v tomto případě je to místostarosta ing. Vokál.
PROGRAM OBNOVY OBCE
OPRAVA HASIČÁRNY
Protože už několik let nefunguje v naší obci hasičský sbor, rozhodlo zastupitelstvo obce o
přebudování hasičské zbrojnice na klubovnu pro mládež. Akce je dotována částkou 120 000 korun,
které na základě žádosti obec obdržela z Programu obnovy vesnice. Zatímco první etapa prací již
probíhá, s opravou střechy bude započato až v příštím roce. Historická část obce by tak měla být
obohacena o další nově upravenou stavbu.
NA MĚSÍC PROSINEC PŘIPRAVUJEME
11. prosince - setkání přátel Svatojánské nadace - svatojánská restaurace v 18 hodin
18. prosince - zasedání obecního zastupitelstva - obecní úřad 18 hodin
23. prosince - Vánoční koncert - kostel sv. Jana Křtitele - 17 hodin

