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Výsledky voleb konaných ve dnech 15. a 16. října 2010
Volby do Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou
Počet oprávněných voličů 117, počet vydaných úředních obálek
72, počet odevzdaných obálek 71, celkový počet platných hlasů
371. Obecních voleb se zúčastnilo 62% voličů, zvoleno bylo
prvních 7 kandidátů.

Volby do Senátu PS PČR
I. kolo
Počet oprávněných voličů 117, počet vydaných úředních obálek
68, počet odevzdaných obálek 68, počet platných hlasů 60.
Voleb do senátu se zúčastnilo 58% voličů. Do dalšího kola
postoupili první dva kandidáti:
II. kolo (22.-23. října)
Počet oprávněných voličů 117, počet vydaných úředních obálek
27, počet odevzdaných obálek 27, počet platných hlasů 27.
Voleb do senátu se zúčastnilo 23% voličů.

Jaké byly volby do obecního zastupitelstva

Volby do zastupitelstva obce
jméno

Ing. Pavel Vokál
František Vycpálek
Dana Šantorová
Michal Šedivý
Jiří Ševčík
Lucie Majerová
Pavel Sládeček
Štěpán Rattay

počet hlasů

60
52
51
48
43
42
40
35

Volby do Senátu PS PČR – I. kolo
jméno

Věra Kovářová
Jiří Oberfalzer
Petr Kysela
Tomáš Jack Illés
Rudolf Peltan
Marcel Winter

počet hlasů

19
18
17
3
2
1

Výsledky letošních voleb nelze považovat za optimální, protože Volby do Senátu PS PČR – II. kolo
poprvé nebudou v zastupitelstvu obce zastoupeni ani obyvatelé
jméno
počet hlasů
Záhrabské, ani Sedlce. Tento stav víceméně odráží vzrůstající Jiří Oberfalzer
14
nezájem o věci veřejné, kdy starší obyvatelé kandidovat odmítali, Věra Kovářová
13
a mladí, snad i méně známí, zvoleni nebyli. Občané Záhrabské
měli letos volby zkomplikované uzavírkou silnice na Jánské, a snad proto se jich zúčastnilo pouze pár
jedinců. Není bez zajímavosti, že co do počtu stálých obyvatel a trvale bydlících osob (ovšem hlášených
k pobytu a volících jinde) jsou si dnes všechny tři místní části obce téměř rovny! Výrazný nepoměr
v zastoupení osad v zastupitelstvu má tedy příčiny i jinde. Předvolební atmosféra se také odrazila i ve
snůšce pomluv a polopravd, které se snášely ze všech stran na účet starého zastupitelstva obce. Bohužel,
málokdo ale má skutečný zájem a odvahu do zastupitelstva kandidovat, nést svůj díl zodpovědnosti
a snášet příkoří a mnohdy i ostré urážky od spoluobčanů s odlišnými názory. Ti si často neuvědomují, že
celá řada věcí, které se jim nelíbí, není ani v náznaku v kompetenci obce. Vedle skutečně pádných
názorů lze také po hospodách či na ulicích zaslechnout i názory urážející práci zvolených představitelů
obce. Bohužel, je to jedna z povahových vlastností našeho národa. Kdekdo by rád dělal věci jinak,
po svém, a přitom není schopen akceptovat práci jiných, demokraticky zvolených lidí, kteří se na rozdíl
od profesionálních politiků skutečně obětují v zájmu všech obyvatel a řídí naši obec.
Současná vláda se netají tím, že chce změnou ústavního zákona prosadit integraci malých obcí. Možná
není daleko doba, kdy bude i naše obec připojena k obci jiné, a o našich věcech si opět přestaneme
rozhodovat sami. Takovou zkušeností jsme již před 20 lety prošli. V té době byly všechny části naší
obce nejvíce zanedbávané, protože někdo odjinud přirozeně na zdejším prospěchu zájem neměl. Proto
si práce našich nově zvolených zastupitelů považujme a popřejme jim do volebního období šťastné
vykročení. Zaslouží si naši podporu.
Jiří Ševčík ml., předseda Svatojánské společnosti

Vodovod v Sedlci bude!

Ještě před volbami do zastupitelstva obce se muselo staré zastupitelstvo sejít a s konečnou
platností rozhodnout o budoucnosti stavby vodovodu, kterou od roku 2005 z podnětu občanů
místní části Sedlec požadovala po obci členka zastupitelstva ze Sedlce paní Štefanová. O stavbě vodovodu
bylo rozhodnuto již v roce 2006 a obec podnikla řadu administrativních kroků, které vedly k tomu, že
v prosinci roku 2008 bylo vydáno stavební povolení. Předcházelo mu vypracování projektové dokumentace
a provedení čerpacích zkoušek a rozborů, které stanovily vydatnost vodního zdroje a chemické složení vody.
Z výsledků rozborů je zřejmé, že součástí vodovodu musí být i úpravna, která zajistí nezávadnost vody.
Protože by obec tak nákladnou stavbu nemohla sama zafinancovat, požádala na počátku roku 2009 státní
zemědělský intervenční fond (SZIF) o přidělení dotace v maximální možné výši 70 % celkových nákladů
a v roce 2010 požádala krajský úřad o přidělení maximální možné dotace 10 % celkových nákladů. V srpnu
letošního roku obci krajský úřad vyhověl a podepsal smlouvu s obcí na přidělení dotace ve výši 0,5 milionu
korun. Přidělení dotace však podmínil finanční spoluúčastí SZIFu. Mezitím bylo obcí vyhlášeno výběrové
řízení na dodavatele. S napětím zastupitelstvo očekávalo, jak dopadne naše žádost u SZIFu a dva týdny před
volbami se dozvědělo dobrou i špatnou zprávu. SZIF je ochoten přidělit dotaci, ale pouze ve výši 60 %
nákladů a navíc předpokládaná cena vodovodu stoupla o téměř čtvrt milionu korun na konečných 5,9
milionu. Významnou část ceny vodovodu tvoří zmiňovaná úpravna vody. Do 13. října musela obec
rozhodnout a informovat SZIF o tom, jestli stavbu vodovodu zahájí nebo od stavby ustoupí. Při rozhodování
hrála negativní roli celková výše investice, zvýšený finanční podíl obce ve výši 1,8 milionu korun, nemalé
provozní náklady a celková veliká zátěž obecního rozpočtu na příští dva roky. Pro stavbu však hovořily
okolnosti, že vodovod je skutečně potřebný, že do něj bylo již investováno 320 tisíc korun, že platnost
stavebního povolení končí v prosinci 2010 a že obec již absolvovala veliké množství dlouhotrvající
administrativy se stavbou spojené. V případě, že by se stavba odsunula třeba jen o rok, veškeré dosud
provedené práce by se musely opakovat a znovu zaplatit. Se stavbou bude započato ještě v letošním roce.
Využijeme tak i současné uzavírky silnice do Loděnic.
Ing. Pavel Vokál - místostarosta

Oslava 20. výročí znovuosamostatnění obce Svatý Jan pod Skalou

Dne 1. ledna 1986 došlo k integraci obce Svatý Jan pod Skalou pod správu obce Loděnice. Tento
administrativní stav však trval pouhých 5 let. Ihned po pádu komunistického režimu v listopadu 1989 byly
podniknuty první kroky k znovunavrácení svéprávnosti naší obce. K této významné události, kdy se obec
Svatý Jan pod Skalou znovu osamostatnila, oficiálně došlo 1. ledna 1991. Ale již v listopadu 1990 proběhly
první demokratické volby nového obecního zastupitelstva. K naší obci již tehdy nebyla navrácena osada
Jánská a ještě dalších 6 let trvalo, než byla znovu připojena osada Záhrabská. Od těch událostí uplynulo již
dvacet let samostatnosti, ve kterých naše obec prošla mnoha zásadními změnami. Dvacetileté výročí je
velkou příležitostí k zastavení a ohlédnutí za tím, co se za tuto dobu vykonalo dobrého, ale i za tím, co se
vykonat nepodařilo a co nás dlouhodobě trápí.
Obecní zastupitelstvo proto pořádá malou oslavu 20. výročí samostatnosti, která se bude konat 20. listopadu
2010 v hotelu Obecná škola od 18 hodin. Součástí programu bude i pohoštění a promítání fotografií, které
období těchto dvaceti let rok po roce zdokumentovaly. Srdečně na tuto oslavu zveme všechny spoluobčany.

Příští Svatojánek vyjde již začátkem prosince

V závěru roku se nám nahromadilo mnoho významných událostí, které se do tohoto čísla již nevešly, a nebo
na jejichž otištění je ještě dost času. Proto vyjde příští Svatojánek již v první polovině prosince. Hlavní
událostí, o které budeme podrobněji informovat, je silvestrovská návštěva pana arcibiskupa Dominika Duky
a s ní spojená slavnost svěcení obnoveného Mariánského sousoší. Dále to bude volba starosty a rozdělení
funkcí nového zastupitelstva, jehož první zasedání proběhne až po uplynutí zákonné lhůty po volbách. Po
mnoha letech se také dočkáme na Štědrý večer půlnoční mše (začátek 22.30 h). Den před tím začne i tradiční
včelařská výstava na obecním úřadě a v 18.30h se bude konat Vánoční koncert v kostele.

Vánoční bazar

Tradiční Vánoční bazar se letos bude konat v prostorách suterénního salonku v hotelu Obecná škola.
Tradičně můžete věnovat vhodné nepotřebné věci a dárky vhodné k prodeji buďto přímo paní Monice
Němečkové do Obecné školy, nebo je přinést na Obecní úřad. Prosíme, nenoste věci špinavé, nefunkční a
poškozené. Bazar bude možné navštívit v uvedené víkendové dny od 11 do 18 hodin: 4. a 5., 11., 18. a 19.
prosince. (pouze v neděli 12.12. se z důvodu konání jiné akce v hotelu bazar nekoná).

Stráň nad Obecnou školou byla zbavena náletů

Zcela nový pohled se nyní naskýtá všem návštěvníkům hotelu Obecná škola. Spodní část skalního masivu
„Mramor“ byla vyřezána od náletových dřevin. Odkryl se tak zajímavý pohled na skálu a naopak, pro
odvážlivce i výjimečný pohled na Svatý Jan z této nevšední perspektivy. Touto akcí končí pro letošní rok
veřejně prospěšné práce, které celého půl roku pro naši obec dobře vykonával pan Miloslav Pletánek.

Havarijní stav cesty na Záhrabské byl upraven

Nákladem 30 000 korun byl upraven kritický úsek spodní části ulice „Na výsluní“ v osadě Záhrabská.
Kritické místo bylo opakovaně poškozováno přívalovými dešti, a bylo jen stěží průjezdné. Přestože je tato
část ulice jen málo frekventovaná, je zajištění její průjezdnosti důležité zejména v zimním období. Na místě
byly zhotoveny příčné svody a byl zde položen postranní betonový žlab. Celá tato část ulice tak byla
zajištěna proti dešťové vodě, a dále byla vyrovnána hrubým štěrkem.

Údržba veřejného osvětlení

Také letos proběhla pravidelná podzimní údržba světel v osadě. Její součástí byla i výměna několika svítidel
za nová. Problematická byla i letní výměna elektroměru veřejného osvětlení, ve kterém byla vosí hnízda.
Nejčastější příčinou poruchy světel na Záhrabské jsou ptáci, drobní hlodavci a hmyz, kteří pronikají do
svítidel a rozvaděčů. Pro správný chod světel byl instalován i nový modernější spínač.

„U Dubu“ na Záhrabské bude stát nový altán

Na návrh obce vybudují v dohledné době Lesy České republiky v rámci Programu 2000, jako podporu
rekreačních funkcí lesa, nový odpočinkový dřevěný přístřešek s lavičkami. Ten bude stát na místě
zvaném U Dubu na Záhrabské. Práce na jeho výstavbě již byly zahájeny. Podobné odpočinkové místo
bylo v rámci tohoto programu v minulosti vybudováno na naučné stezce na Propadlých vodách nedaleko
bývalého lomu Paraple. Na Záhrabské bude přístřešek sloužit především pěším turistům, kteří zde hojně
využívají již dosluhující stolek a lavičky.

Obec pořídila hasičské zásahové vozidlo

1. července 1911 byl ve Sv. Janě pod Skalou založen Sbor dobrovolných hasičů. Příští rok tedy naše obec
oslaví 100 jubileum této události. Největším darem pro naše hasiče bude staronový hasící vůz Tatra T 148,
který obec výhodně zakoupila za symbolickou cenu 50 000 Kč od hasičského sboru ze Sloupu v Moravském
krasu. Starší, ale na naše poměry velmi zachovalé a vybavené požární zásahové vozidlo z Moravy přijelo
do Sv. Jana 19. září 2010 v odpoledních hodinách. Naši noví požárníci byli svými kolegy ze Sloupu na místě
zaškoleni s obsluhou vozu i hasičské stříkačky. Než bude pro vůz pořízen stálý parkovací prostor, je dočasně
zaparkován na soukromém pozemku v Hostímě. Připomínáme, že obec Sloup, Vesnice roku 2000, byla silně
poškozena ničivou povodní v roce 2003 a na její obnovu naše obec přispěla veřejnou sbírkou.
S lítostí oznamujeme, že dne 1. října zemřel ve věku 78 let nám všem známý
cestovatel a čestný občan Svatého Jana pod Skalou pan Miloslav Urban. Svoji
odvahou a nezlomnou vůlí proslul zejména svými dobrodružnými cestami mezi lety
1970-2000 starým veteránem Tatrou 12 (pojmenovanou „Čochta“, rok výroby
1930). Nejslavnější Mílovou cestou byla velkolepá a na svoji dobu neuvěřitelná
výprava veteránů Praha - New York - Aljaška v roce 1978. V celém motoristickém světě se stala událostí
roku, pouze u nás byla z tehdy zřejmých důvodů zatajována, a tak o ní věděli pouze nemnozí. Své největší
zážitky zachytil ve své krásné knize „Nesmrtelných 12 HP“, která se v r. 2004 dočkala i své obnovené
reedice. Kniha také humornými postřehy zachycuje realitu tehdejších velmi rozdílných světů totality
a svobodného světa a boj obyčejného člověka s tehdejším režimem. Míla Urban miloval Svatý Jan pod
Skalou a do svého srubu v našem údolí se vždy rád navracel. Mnozí z nás ještě živě pamatujeme slavnostní
okamžiky, kdy se svoji tatřičkou projížděl Svatým Janem, či vozil malé děti o svatojánské pouti. Díky svému
životnímu odkazu zůstane tento cestovatel a kamarád v našich vzpomínkách navždy přítomný.

My, dříve narození a majitelé veteránů víme, že naše stroje mají v pneumatikách duše, zvané odborně
a spisovně - vzdušnice, které se dají na cestách i necestách opravit. Tak jak tyto duše mizí, mizí s nimi
i tehdejší romantika motorismu. Tehdy každý motorista si musel umět pneumatiku opravit sám. Vozil
montpáky, lepení, kontakty, svíčky, žárovky, trysky a mimo dalších drobností především "vercajk", tedy
nezbytné nářadí. Přibýváním bezdušových pneumatik a elektronického ovládání motorů, motorismus chudne.
Myslím tím ten romantický, s bývalou vůní benzinu a oleje. V mé „Čochtě“ (T 12), jsem na cestách světem
vozil náhradní válec s pístem, pravou poloosu, malé talířové kolo, hrušky s hřídelí, kompletní ventilový
rozvod s vačkou, nezbytné magneto a spoustu, opravdu spoustu drobností, které žádný anděl, byť
sebesvatější, nevozí. Vše se vešlo pod zadní sedačku. Skutečně!
Dnešní majitelé audin, měďáků, poršáků a ostatních "děl", vozí nezbytného "debila", pardon, mobilní telefon,
aby když jejich "brko klekne", mohli zavolat všechny svatý, tedy "Žlutý anděly", nebo servis o pomoc.
Bezdušová pneumatika se na silnici těžko dá opravit a na elektroniku se nesmí ani sáhnout. Vím, o čem
mluvím, vlastním Fiata Seicento, takže už mobil vozím taky...
úryvek z úvahy Míly Urbana - SOUMRAK "MOTORISTŮ" NEJEN V ČECHÁCH

Blahopřejeme

Nikole Mittigové, které se 14. září 2010 narodila dcera Valerie. Ta je v současnosti
nejmladší občankou naší obce.

Kněžský hrob ve Sv. Janě byl opraven

Z podnětu občanů byl Svatojánskou společností obnoven kněžský hrob při vchodu na Svatojánský hřbitov.
Zchátralý a poškozený hrob z 19. století nemá majitele, ale svoji polohou i významem si svoji obnovu jistě
zasloužil. Přestože se v naší bývalé farnosti vystřídalo od dob zrušení kláštera kolem dvaceti kněží, hrob
svatojánského kněze Františka Havlíčka Včelakovského je symbolicky jediným kněžským hrobem na našem
hřbitově. O to více symbolickým, protože tento kněz zde působil jen necelé 3 měsíce. Smrtelnou nemocí se
nakazil při vykonávání své služby - při zaopatřování nemocného v Kozolupech. Členové SJS na hřbitově
připravili betonové podloží, na které byl usazen nový pískovcový obrubník. Samotný pomník s křížem
a mramorovou deskou byl rovněž kameníkem obnoven a zajištěn proti vlhkosti. Celkové náklady na obnovu
hrobu si vyžádaly částku 30 000 Kč. Na restaurování hrobu přispěli 3 občané celkovou částkou 3000 Kč,
zbytek nákladů uhradila Svatojánská společnost. Dárcům, i všem zainteresovaným patří poděkování.

Oprava interiéru kostela

Až začátkem listopadu by měla být dokončena další etapa opravy interiéru Svatojánského kostela. Z důvodu
nedostatečné finanční částky, přidělené na letošní rok z Programu záchrany architekt. dědictví, nebyl letos
opravován strop. Opravena byla část kostela pod kůrem, nad vchodem do jeskyně a nad vstupními dveřmi.
Prakticky tak byla téměř dokončena oprava zadní poloviny interiéru kostela. Letošní akce si vyžádala částku
880 000 Kč. Součástí opravy bude i zrestaurování nástropní barokní fresky pod kůrem. Během oprav byly
objeveny původní zazděné dveře na kazatelnu v prostoru nad vstupem do jeskyně.

PŘIPRAVUJEME:

20. listopadu ………………. Svatý Jan pod Skalou 1991 – 2010 Oslava 20. let samostatnosti obce
Svatý Jan pod Skalou – hotel Obecná škola od 18 hodin
27. listopadu ……………… Schůze Svatojánské společnosti – Obecní úřad 16 hodin
5. prosince ………………. Tradiční Mikulášské setkání … 17 hodin – Obecná škola (nebo Obecní úřad)
4.,5.,11.,18.,19. prosince …. Vánoční bazar – Obecná škola (přízemí) 11-18 hodin

