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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Bohatý program srpnového zasedání zastupitelstva
Kromě zprávy o plnění rozpočtu a schválení rozpočtových změn, byl zastupitelstvem obce schválen
prodej 200 kusů akcií České spořitelny, které měla až dosud obec ve svém vlastnictví. Dále
zastupitelstvo schválilo zvýšení pokladního limitu na 20 tisíc korun. Starosta a místostarosta byli
zastupitelstvem pověřeni oddáváním v naší obci. Důležitým bodem jednání bylo schválení zakoupení
velkého kontejneru pro osadu Záhrabská. Zastupitelstvo také vzalo na vědomí zprávu o Programu
obnovy venkova a anketu občanů na stavbu koupaliště. Starosta byl zastupitelstvem pověřen
odpovědět v této věci občanům v obecním zpravodaji.
Porada starostů okresu Beroun
Reforma veřejné správy, školství na okrese Beroun, zpráva o prioritních záměrech investic v dopravě,
zpráva ředitelů okresních nemocnic a současný stav civilní ochrany na našem okrese, to byly
nejdůležitější body jednání starostů, které se konalo počátkem října na okresním úřadu. Největší
pozornost byla věnována změnám, které v současné době probíhají v civilní ochraně obyvatelstva.
Nejpodstatnější změnou je postupné rušení stávajících skladů CO ve všech obcích. Tyto sklady budou
nahrazeny centrálními sklady z nichž budou občané v případě potřeby vybavováni potřebnými
ochrannými pomůckami.
ZAJÍMAVOSTI
Filmaři si stále častěji vybírají naši obec
Na sklonku září se na potoce v horní části Svatého Jana objevil kamenný most. I když vypadal jako
opravdový a u mnoha kolemjdoucích vzbuzoval obdiv, byla to pouze replika, která posloužila k
natáčení reklamního šotu pro anglickou televizi. Most byl ihned po natáčení rozebrán a zbyla po něm
pouze ušlapaná tráva na obou březích. Příští rok už nikdo nebude vědět, kde „nový“ most přes Kačák
stál. Nám se dochoval pouze na fotografiích, které obohatí naší kroniku. Za povolení natáčení
obdržela obec pět tisíc korun. Další filmařská aktivita obsadí na celý říjen jedno místo na Záhrabské,
kde se bude natáčet film o rodině, která se přestěhovala z města na venkov. Tento film má pracovní
název „Příběh“.
Ve skanzenu oslaví závěr letošní sezóny
V sobotu 27. října proběhne v bývalém lomu Paraple slavnost u příležitosti zakončení letošní sezóny.
Ta byla mimořádně bohatá a přispěla k tomu nejen daleko větší návštěvnost, ale především další
rozšíření skanzenu. Skanzen těžby a dopravy vápence v Českém krasu se za dobu své existence stal
jednou z nezajímavějších expozic v okolí a významně přispěl k obohacení zajímavostí naší obce. I
toto je jeden z důvodů, proč několika dlouholetým členům skupiny Barbora bude na slavnosti uděleno
čestné občanství naší obce.
Dobrá propagace obce
Celá jedna strana časopisu Veřejná správa byla v jeho posledním říjnovém vydání věnována naší obci.
Autor stránky představil široké veřejnosti současný Svatý Jan pod Skalou. Mimo úspěchů, kterých
obec v posledních letech dosáhla, byla zdůrazněna i činnost někdejší Svatojánské nadace – dnešní
Svatojánské společnosti. Zasloužené pochvaly se dostalo i našim internetovým stránkám.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
(rok 1938, počátky německé okupace)

My starší jsme byli svědky a současníky událostí a dní nejradostnějších: osvobození našeho národa a
budování svobodné republiky. Vy mladší jste se již jako svobodní občané svobodné země narodili.
Ale právě v dvacátém roce života našeho státu se přihnala strašlivá bouře, kterou sotva někdo někdy
přesvědčivě vypíše pro paměť a výstrahu budoucím. My všichni jsme ji prožívali a cítili na svém těle,
proto na osudný rok 1938 nikdy nezapomeneme! Pouhá hesla a jména otvírají před námi vzrušující a
bolestné drama. Otvírají nám však zároveň nejtěžší ponaučení z neštěstí. Živí v nás myšlenku, že
národ, který nepodlehl ani v této strašlivé vichřici hněvu, bude žít navěky. *** Letošní 28. říjen je
všedním dnem. Čsl. vláda rozhodla, aby letošní výroční den našeho osvobození nebyl slaven jako
svátek. Vyučovalo se ve školách, pracovalo v úřadech, dílnách i továrnách. Práce je v naší situaci
skutečně jediné, čím můžeme vzpomínat dvacátého výročí republiky a dne osvobození. Básník Karel
Hynek Mácha, jehož ostatky byly nedávno převezeny do Prahy, napsal: „Čím menší má vlast, tím
větší má láska k ní !“ To musí být heslem nás všech. Svět se stále mění. Nevíme, jaký obraz nám
poskytne Evropa za dalších dvacet let. Proto si letos 28. října řekneme: Kupředu! Víc pracovat! Víc
přemýšlet!
Kronika obce Svatý Jan pod Skalou - pamětní kniha (1928 - 1960)
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Dnešní poděkování patří panu Jiřímu Zýkovi z Bubovic, který u nás po čtyři měsíce vykonával
náhradní vojenskou službu. Jeho příkladný přístup k práci v naší obci byl patrný především na
úpravách veřejných ploch a na údržbě obecního majetku. I za takto krátkou dobu si pan Jiří Zýka
dokázal získat všeobecné uznání občanů.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Pečujme o čistotu obce.
Naše obec byla před dvěma lety vyhlášena jako vítěz krajského kola v soutěži Vesnice roku a v
celostátním měřítku se umístila na třetím místě. Je to hezký pocit, být nejlepší nebo mezi nejlepšími.
Zároveň nás to všechny zavazuje k tomu, abychom pečovali o vzhled vesnice i nadále. Chceme, aby
se vesnice líbila nejen příchozím návštěvníkům, ale i nám občanům a chalupářům. Velkým
pomocníkem při udržování hezkého vzhledu jsou rozmístěné nádoby na odpadky a kontejnery na
tříděný odpad. Po celý rok pomáhají zachytit neuvěřitelné množství odpadu.
Velkoobjemový kontejner pro Záhrabskou
V souvislosti s připravovanou vyhláškou o odpadech, která by měla vstoupit v platnost v příštím roce,
rozhodlo zastupitelstvo obce o zakoupení kontejneru pro osadu Záhrabská. Tímto krokem dosáhne
obec vůbec poprvé toho, že všichni její občané i rekreanti budou mít snažší možnost likvidace
odpadů. Na stávající stanoviště kontejnerů na sklo a plasty na Záhrabské tedy přibude v dohledné
době i kontejner na ostatní odpad. V této souvislosti připomínáme, že nový kontejner není možno
využívat k ukládání tzv. nebezpečného odpadu (například televizory, pneumatiky, barvy, zářivky a
pod.).
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Oslava konce prázdnin se vydařila
Počasí jako na objednávku a dobrá pohoda, to obojí provázelo bohatý program slavnosti ukončení
prázdnin. Na 250 účastníků slavnosti se u táboráku dobře bavilo a skupina Country expres nezklamala
ani tentokrát. Dva stánky s občerstvením byly stále v obležení a na řadu přišlo i opékání buřtů.
Tradice country večerů se u nás dobře vžila a stále větší oblibu si získávají i u občanů okolních obcí.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ SPOLEČNOSTI
Brigáda na úpravu obce
Členové Svatojánské společnosti si naplánovali již na jaře brigádu, při níž chtěli přispět ke zlepšení

vzhledu obce. V sobotu 15. září se sešli a provedli několik drobných i větších úprav. Upevnili
informační tabuli před kostelem, tam také vyčistili zanesený příkop pro odvod dešťové vody, vyčistili
kanálovou vpusť na rohu parku a v cestě pod kaplí vybudovali drenáž pro odvádění dešťové vody.
Právě voda tekoucí od kaple v poslední době zanášela bahnem náves a přilehlé plochy. Členové
Svatojánské společnosti se dohodli, že v letošním roce odpracují ještě jednu brigádu, při níž dokončí
některé započaté práce a zkultivují porosty křovin okolo návsi.
Zářijové zájezdy
Mnozí občané si mohli povšimnout, že během září přijíždělo do Svatého Jana mimořádné množství
autobusů. Cestovní kancelář BECK přivedla do naší obce na 120 autobusů, každý den kromě neděle
jich bylo 4 až 6. Pro členy Svatojánské společnosti z toho vyplynul úkol provádět průvodcovskou
službu celý měsíc září. Členové společnosti tak odpracovali mnoho hodin dobrovolné práce a pomohli
získat nemalé finanční prostředky na úhradu obnovené střechy kostela.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
Oprava budovy obecního úřadu bude zahájena
Státní dotaci z Programu obnovy venkova, která byla naší obci přidělena na opravu budovy obecního
úřadu, můžeme konečně čerpat. Obec splnila všechny podmínky stanovené Ministerstvem pro místní
rozvoj a s pracemi bude započato v polovině října. Podstatná část stodvacetitisícové dotace bude
použita na opravu omítek a na doplnění původních stavebních prvků. Nátěry obnovených omítek však
zřejmě budou, s ohledem na počasí, provedeny až v jarních měsících příštího roku.
Stromy ohrožující bezpečnost a majetek budou odstraněny
Letité a přerostlé smrky u vstupní brány do hřbitova budou v listopadu odstraněny. Podobný osud
čeká na tři jehličnany u západního průčelí kostela. O pomoc na tuto náročnou práci požádala obec
členy zájmové skupiny Barbora z lomového skanzenu Paraple. Neobejdeme se ani bez pomoci
berounských hasičů, kteří nám podobnou službu poskytli v loňském roce v Sedlci. Při úklidu velkého
množství větví přivítáme i pomoc svatojánských občanů. Všechny kácené stromy jsou součástí
obecního majetku a proto bude stavebně použitelné dřevo odvezeno na pilu a následně uskladněno na
obecním úřadu. Celá akce bude projednána se správou CHKO Český kras.
Vstoupí evropský program SAPARD i do naší obce ?
To je otázka, na kterou by mělo dát setkání starostů obcí z oblasti Berounsko-východ. Jednání se
uskuteční v průběhu října na obecním úřadu v Loděnici a o jeho výsledcích budeme včas informovat.
Evropský Program SAPARD je program zaměřený na pomoc rozvoje zemědělství a venkova.
*******************
Reakce na anketu občanů
Tato soukromá aktivita, ke které se občané měli možnost vyjádřit, se na první pohled zdá jako velmi
zajímavá a potřebná. Potřebu tohoto zařízení si dobře uvědomovalo i někdejší zastupitelstvo, které v
návrhu územního plánu vyčlenilo pro tento účel plochu. Zarážející na právě ukončené anketě je však
to, že o stavbu koupaliště, která by v dnešní době představovala investici 10 – 15 milionů korun je
žádána obec se sto dvaceti obyvateli. Další závažný problém spatřuji v tom, že zdaleka nebyli osloveni
všichni občané. Obecní zastupitelstvo považuje směrování žádosti na obec za nezodpovědné a
realizaci projektu spatřuje pouze v soukromé aktivitě, která by se stavby ujala. Stejná žádost s
podivnou anketou, podepsanou převážně chataři a chalupáři, našla cestu i na adresu Svatojánské
společnosti. Po projednání se společnost usnesla, že finanční podpora obdobných projektů rozhodně
není náplní a posláním společnosti. Ta má svými aktivitami především přispívat k péči o památky a
obohacovat kulturní a společenský život v obci. Celá tato aktivita se všem osloveným zdá být poněkud
pochybná. Přesto stavbu koupaliště, tak i další případné projekty, které přispějí ke zlepšení životních
podmínek občanů, obec i Svatojánská společnost vždy v rámci svých možností a pravomocí podpoří.
Jiří Ševčík, starosta obce

NA MĚSÍC ŘÍJEN PŘIPRAVUJEME
20. října………schůze Svatojánské společnosti
zasedací místnost OÚ, začátek v 18 hodin.
23. října …….. zasedání obecního zastupitelstva
zasedací místnost OÚ, začátek v 18 hodin

