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Informační zpravodaj obecního úřadu Svatý Jan pod Skalou a Svatojánské společnosti

Volby 2010
Dne 28. a 29. května se konaly předčasné volby do Parlamentu ČR. Výsledky hlasovaní ve Sv. Janě pod
Skalou Vám přinášíme ve Svatojánku:
Počet voličů zapsaných do stálého a zvláštního seznamu voličů
Voleb se zúčastnilo voličů
Počet platných odevzdaných hlasů
Volební účast v procentech

121
89
89
73,6%

Počty hlasů pro jednotlivé strany a politická hnutí:
Pořadí

Počet platných
odevzdaných hlasů

Název

1
2
3
4
5
6
7
8
8
8

TOP 09
ODS
ČSSD
Strana zelených
SPO Zemanovci
KDU-ČSL
Věci veřejné
Konzervativní strana
www.cibulka.net
Česká pirátská strana

Podíl v %

23
20
14
12
9
6
2
1
1
1

25,84%
22,47%
15,73%
13,48%
10,11%
6,74%
2,25%
1,12%
1,12%
1,12%
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Věci ve ře jné
Konze rv ativ ní strana

1
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Česká pirátská strana

1

Změny na obecním úřadě
V souvislosti s dlouhodobým nárůstem administrativy a povinností, které obecní úřad musí vykonávat na
úseku veřejné a státní správy, aby zabezpečil chod obce, dospělo zastupitelstvo obce k názoru, že je nutné
zajistit trvalé a nepřetržité fungování úřadu. Z tohoto důvodu zastupitelstvo rozhodlo, že od 1. května bude
místostarosta vykonávat svoji funkci jako uvolněný člen zastupitelstva. Zároveň došlo k rozšíření úředních
hodin. Kromě páteční odpolední doby určené pro styk s veřejností, bude možno navštívit obecní úřad ve
středu, a to dopoledne v době od 9 do 12 hodin, odpoledne od 13 do 17 hodin.

Sbor dobrovolných hasičů
V letošním roce se nám podařilo obnovit a opět založit Sbor dobrovolných hasičů ve Svatém Janě pod
Skalou, který je organizační složkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Toto sdružení je občanským
sdružením působícím v oblasti požární ochrany. Jeho hlavním úkolem je preventivně výchovná činnost,
odborná příprava, výchova mládeže, pořádání a účast na různých kulturních a sportovních akcích a
v neposlední řadě také organizační a personální zabezpečení jednotky požární ochrany. Tuto jednotku zřizuje
obecní úřad na základě zákona o požární ochraně. Členové jednotky jsou však samozřejmě i členy požárního
sboru.V dubnu letošního roku se tak členové jednotky zúčastnili povinného školení na stanici Hasičského
záchranného sboru v Berouně a složili také potřebné zkoušky potřebné pro činnost v jednotce. Náš sbor má
tak nyní vyškolené dva strojníky, dva velitele družstev a velitele jednotky. Byla také zahájena činnost sboru,
kdy členové sboru a jednotky vyklidili objekt hasičské zbrojnice od nepotřebného materiálu a úspěšně
provedli zkoušku přenosné motorové stříkačky PS8, která zůstala ve zbrojnici z činnosti minulého sboru.
Během zkoušky se však projevily závady způsobené dlouholetým odstavením stroje a tak nyní stříkačka
absolvuje „omlazovací kůru“.
Tato činnost je finančně náročná. Pro získání nezbytných prostředků byl v květnu proveden, kdysi v naší obci
tradiční, sběr železného šrotu. Občané se tak mohli zbavit nepotřebných věcí a zároveň podpořit nelehký
začátek sboru dobrovolných hasičů. Práce u hasičského sboru je službou občanům a jako takovou je ji třeba
chápat. S úctou k práci, která má za cíl ochranu životů, zdraví a majetku občanů před požáry či jinými
živelnými pohromami, se budeme snažit vždy naplnit motto hasičů „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci“.
Pokud se budete chtít práce v našem sboru zúčastnit, rádi vás uvítáme právě na schůzkách sboru, které se
budou konat každé první pondělí v měsíci od 18 hodin v hasičské zbrojnici ve Svatém Janě pod Skalou vedle
obecního úřadu. Můžete nás také kontaktovat na nově zřízené elektronické adrese sboru: hasici@svatyjan.cz
Na tuto adresu se mohou obrátit jak zájemci o činnost ve sboru, tak i občané pro pomoc či případné dotazy.
František Vycpálek, velitel jednotky

Nový zaměstnanec obce
V souladu s evropským programem na omezení následků nezaměstnanosti vzala obec do
stálého pracovního poměru jednoho zaměstnance. Na údržbu obecních veřejných prostranství a ulic byl
zaměstnán na dobu šesti měsíců pan Miloslav Pletánek. Výsledky tohoto kroku jsou vidět po celé obci a
ukazuje se, že veřejné práce v naší obci bude v příštích letech zapotřebí řešit podobným způsobem.

Svatojánská poutní slavnost
Letošní pouť se uskuteční o posledním červnovém víkendu. Program pouti bude tradičně obdobný, jako
v předchozích letech:
sobota 26. června – 9:00
10:30
14:00
18:00

– tradiční turnaj v malé kopané v Sedlci
– pravoslavná liturgie v jeskyni sv. Ivana
– dechová hudba Berounská šestka
– večer u táboráku – skupina Vepřové hody

neděle 27. června – 10:00 hodin – slavnostní poutní mše svatá (místo obvyklé sobotní mše)
Po oba dny bude zpřístupněna historická expozice v kapli sv. Maxmiliána.

Den matek
Pravidelnou společenskou událostí v obci bývá oslava Dne matek. Letošní oslava se konala na obci dne
14. května a proběhla ve velmi příjemné atmosféře. I když účast poznamenala nepřízeň počasí, oslava se
vydařila. Toto první jarní setkání bylo příležitostí ke zhodnocení činnosti obce v minulém roce. Představeny
byly i plány pro rok letošní.

Dětský den
Letošní Den dětí se bude konat 6. června od 10 hodin v Sedlci. Na tuto tradiční akci zveme všechny děti a
jejich rodiče. Stejně jako v letech minulých bude připravena celá řada soutěží a her. Letos poprvé by se měli
dětem představit i svatojánští hasiči, kteří předvedou opravenou stříkačku.

Rotující setrvačníky
VII. ročník Rotujících setrvačníků ve skanzenu Solvayovy lomy se uskuteční dne 12.6.2010. Také letos Vás
srdečně zveme do areálu skanzenu „Solvayovy lomy“ na setkání přátel a sběratelů stabilních motorů,
parních strojů a traktorů, jakož i modelů těchto aparátů. O popularitě „Rotujících setrvačníků“ svědčí i účast
nejen tuzemských vystavovatelů, ale rovněž hostů ze zahraničí. Loňský velmi vydařený sraz se pyšnil téměř
stovkou předvedených exponátů. Doufejme, že i letošní již VII. ročník bude patřit k zajímavým setkáním
přátel staré techniky. Začátek akce předpokládáme po desáté hodině, záleží to samozřejmě na příjezdu
vystavovatelů s technikou. Letos se nám podařilo díky laskavosti ZD Mořina zajistit pro návštěvníky této
akce hlídané stání pro osobní automobily na louce nad skanzenem v době od 9:00 do 21:00 hodin, takže se
můžete i letos bez obav přijet podívat automobilem s jistotou, že budete mít kde zaparkovat. Parkování v
Bubovicích a ve Svatém Janě pod Skalou z důvodu zahlcení obcí parkujícími automobily nedoporučujeme.
Vjezd automobilem do areálu skanzenu je možný pouze pro vystavovatele přepravující exponáty na výstavu.
Cesta jak na parkoviště, tak pro vjezd pro vystavovatele bude označena ze silnice Loděnice (exit 10 D5) Bubovice. Návštěvníci akce odbočí hned za vrcholem kopce doprava na polní cestu k parkovišti,
vystavovatelé s technikou pojedou dále a odbočí doprava na polní cestu až těsně před Bubovicemi. Děkujeme
Vám, že budete toto nezbytné opatření respektovat, přispějete tak ke zdaru celé akce. Občerstvení zajištěno
přímo v areálu skanzenu, vstupné na akci dobrovolné.
Těšíme se na Vaši návštěvu, Členové Společnost Barbora

Sběr železného šrotu
Sbor dobrovolných hasičů uspořádal první sběr železa. Celý výtěžek z této akce zůstane
nově založenému sboru v pokladně. Touto cestou děkujeme za Vámi darované železo i za
pomoc při této akci.

Posílení elektřiny, kontejner
V jarních měsících probíhá posílení elektrické sítě ve spodní části osady Záhrabská, jehož součástí je i
plánovaná instalace nového transformátoru. Posílení elektřiny je reakcí na stále větší počet nových domů,
které každoročně v osadě vyrůstají na místě starých rekreačních objektů. 29. května také byl v osadě
přistaven velkoobjemový kontejner a svatojánští hasiči zde provedli sběr starého železa. V osadě bylo též
vysekáno okolí příjezdové cesty a bude se pokračovat i v ulicích.

Dnešní nahlédnutí poslouží zároveň jako pozvánka na vzpomínkovou akci na Karla Hynka Máchu. Uvedeme
zde krátký úryvek z textů, které budou 5. června předčítány v Maxmiliánské kapli:
... Máchu obzvláště okouzlila krajina při levém břehu Berounky. Tam se rád vydával, kdykoli to bylo možné.
Nejvíce ho k sobě vábil Karlštejn. Často již za jarního jitra ho vítala v hustém lese pod hradem kukačka,
vesele mu zněl vstříc zpěv kosů a drozdů, když se ubíral tmavými lesy, ze kterých stoupala ranní pára, v níž
nejvyšší věž hradu vypadala, jakoby byla vystavěna v povětří. Ale i oči noci ho nejednou provázely po břehu
Berounky, a když se rozestoupily vrchy obkličující Karlův Týn, zjevoval se mu hrad, opředený pavučinami
měsíčního svitu, jako teskná vidina.
Vodil do těch končin rád i své druhy. Svatý Jan pod Skalou navštívil hned několikrát... Zápisky z těchto
raných studentských let se však nedochovaly. Jedinou, zato velmi podrobnou vzpomínku na vydařený výlet
ke sv. Ivanu a na hrad Karlštejn máme z června roku 1832... ... Pobyly ještě pod hradem – Mácha si jej i
nakreslil pro svoji sbírku hradů spatřených – a potom se vydali na další cestu. Po polednách dorazili ke sv.
Janu pod Skalou. Zašli do jeskyně, kde prý poustevník Ivan dlíval na modlitbách a byl pokoušen ďábly, načež
vyhledali hospodu, aby se posilnili. Ale tam bylo přeplněno, poněvadž tu hráli k tanci o Ivanské pouti a
studenti nedostali nic k obědu. Museli proto zůstat o chlebu a vodě. Nezbývalo ostatně již mnoho času,
jestliže chtěli do soumraku dojíti nazpět ku Praze...

Pozvánka na koncerty
Májové zpívání
Také letos se v kapli sv. Maxmiliána uskutečnilo Májové zpívání. Malý koncert pěveckého
sboru Comodo z Loděnice se uskutečnil dne 30. května.

Koncert pěveckého sboru Carmina Vocum
Na počátku června se bude konat další koncert. Koncerty pěveckých sborů jsou u našich návštěvníků velmi
oblíbené. Koncert se uskuteční 12. června od 16 hodin v kostele Narození sv. Jana Křtitele.

Koncert Hradišťanu
Tradiční prázdninový koncert oblíbené skupiny Hradišťan s Jiřím Pavlicou se letos uskuteční v sobotu
7. srpna. Předprodej vstupenek a čas koncertu bude s ohledem na navazující akce v kostele včas upřesněn na
plakátech a na svatojánských internetových stránkách.

Heraldická výstava a vzpomínka na Karla Hynka Máchu
Letos uplyne 200 let od narození jednoho z největších českých básníků Karla Hynka Máchy. Pro mnohé
z Vás to bude překvapením, ale se Svatým Janem pod Skalou a zdejší krajinou měl básník mnoho
společného. První Máchova veřejně publikovaná báseň totiž měla název „Svatý Ivan“. Byla inspirována
právě našim poustevníkem a krajinou Svatojánska. Mácha toto místo opakovaně navštěvoval v období svého
studia na Staroměstském gymnáziu v Praze. Ve spolupráci se Společností za pozitivní přístup k životu
uspořádá Svatojánská společnost vzpomínku na Karla Hynka Máchu, spojenou s představením několika
epizod z básníkova života. Součástí akce budou i hudební vložky a recitace básní. Tato netradiční vzpomínka
na slavného básníka se uskuteční v sobotu 5. června v od 15:30 hodin v kapli sv. Maxmiliána (hřbitovní
kaple ve Sv. Janě pod Skalou). Tímto aktem bude zároveň otevřena malá heraldická výstava, která bude
zpřístupněna o víkendech 11-17h na Obecním úřadě po celý měsíc červen.

Vydání historické brožury bylo opožděno
V souvislosti s technickými problémy při tisku bylo vydání nové brožury Svatý Jan pod Skalou oproti
očekávání opožděno o jeden měsíc. V době vydání Svatojánku již jsou tyto problémy zdárně vyřešeny a nová
historická brožura o naší obci by měla vyjít 4. června. Představena veřejnosti bude druhý den na kulturní akci
k výročí K. H. Máchy a následně bude uvedena do prodeje v kostele a v hotelu Obecná škola.

Obec zakoupila skládací lavice a nové vitríny
Po loňské zkušenosti s pronájmem přenosných lavic se Obecní zastupitelstvo rozhodlo zakoupit 50 ks
čtyřmístných skládacích lavic, které budou používány při pořádání kulturních a společenských akcí ve
Sv. Janě pod Skalou. Jejich mobilita zajistí pohodlnější údržbu venkovních prostranství, kde se akce
pořádají, a také nám usnadní dostatek míst k sezení pro jejich návštěvníky. Na zakoupení lavic přispěje
z poloviny Svatojánská společnost. Lavice by měly být dodány do letošní svatojánské pouti. Obec dále
zakoupila nové exteriérové vitríny pro potřeby úřední desky a informační nástěnky. Úřední deska bude také
přestěhována z budovy Obecného úřadu na nové místo v centru obce.

PŘIPRAVUJEME:
5. června ……….
6. června ……….
12. června ………..
19. června ………..
26. – 27. června ….

Pocta K.H. Máchovi, Kaple sv. Maxmiliána 15.30 h, heraldická výstava
Dětský den – 10.00 hodin – sportovní areál Sedlec
koncert sboru Carmina Vocum – Svatojánský kostel 15 hodin
brigáda na úklid obce před poutí
svatojánská pouť – rozpis akcí viz článek uvnitř Svatojánku

