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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Další lesní pozemek se objeví na seznamu obecního majetku.
Téměř 2,5 ha lesa získá obec do svého majetku. Tato skutečnost spatřila světlo světa poté, co se
prověřovalo vlastnictví tohoto pozemku v souvislosti s odstraněním vzrostlého suchého buku v
Sedlci. Tento strom již delší dobu ohrožuje bezpečnost občanů a Lesy České republiky stále otálely s
jeho pokácením. Po objasnění situace a po předání tohoto lesa do obecního majetku objedná obec
likvidaci stromu u hasičského záchranného sboru v Berouně. Vytěžené dřevo bude také použito na
vytápění obecního úřadu.
Porada starostů okresu Beroun
Starostové obcí berounského okresu se sešli ve čtvrtek 7. září na pravidelné poradě, kterou svolává a
řídí okresní úřad. Program úzce souvisel s nadcházejícími volbami a s připravovanou reorganizací
veřejné správy. S ohledem na vážnost této problematiky jsou starostové okresním úřadem pozváni na
dvoudenní seminář, na kterém budou seznámeni především se změnami souvisejícími se vznikem
nových krajů.
Ceny energií budou rozhodující
Obecní zastupitelstvo projednávalo situaci vzniklou stálým nárůstem cen energií. Vzhledem k
neúměrné ceně topného média, bude muset být současný systém vytápění v č.p. 6 přehodnocen a v
nejbližší době by měla být vybrána nová vhodnější varianta. Řešení této otázky však není snadné a
nabízená ekologická řešení jsou zpravidla velmi náročná na počáteční investice.
Veřejné osvětlení
V současné době probíhá údržba veřejného osvětlení v celé naší obci. Má za cíl připravit všechna
čtyři zařízení na zimní období. V zimních měsících je veřejné osvětlení nejvíce provozováno a
vzhledem k narůstajícím cenám elektřiny je přirozenou snahou obce snížit její spotřebu na minimum.
Kromě úsporných výbojek, kterými jsou vybavena téměř všechna svítidla, jsou do zařízení postupně
instalovány moderními fotospínače. Značnou úsporou pro obecní pokladnu je i to, že si údržbu
veřejného osvětlení zajišťuje obec vlastními silami.
ZAJÍMAVOSTI
Ovoce je letos tolik, že praskají stromy
Mimořádně klimaticky příznivý měsíc květen může zřejmě za to, že letošní úroda ovoce se dá bez
nadsázky nazvat nadúrodou. Nikdo z pamětníků podobnou situaci nezažil a tak jsme u přetížených a
mnohdy popraskaných stromů mohli často vidět lidi s fotoaparáty či videokamerami, aby si tuto
zvláštnost zvěčnili. Z přemíry plodů se budou zřejmě dlouhou dobu vzpamatovávat zejména jabloně,
kterým se začaly lámat přetížené větve již od měsíce června, kdy na nich začalo dorůstat ještě
nezralé ovoce. Jen málokterý strom tak zůstal nepoškozený.
Restaurace přešla na zimní režim
Od 1. října bude svatojánská restaurace mít změnu provozní doby. Otevřeno bude pouze v pátek,
sobotu, neděli a v pondělí. Tento režim je zaveden nejen s ohledem na nižší počet návštěvníků, ale
důvodem je i značné zvýšení režijních nákladů v zimním období.
Další jízda starých automobilů
Předposlední sobotu měsíce září byli svatojánští občané svědky další jízdy automobilových veteránů.

Tentokrát byla akce pořádána automotoklubem Řevnice a mezi vozy dominovala značka AERO.
Obcí projelo více než 50 historických vozů. Podobných akcí mohli letos vidět svatojánští občané
několik, některé z nich byly dokonce mezinárodní.
POZVÁNKA NA KONCERT
V sobotu 7. října v 16.30 hod. vystoupí ve Svatojánském kostele mužský sbor POCHODNIA z
Čenstochové v Polsku. Je to sbor s velmi dobrou pověstí, jehož repertoár je zaměřen na duchovní
skladby polských i světových skladatelů. Zveme všechny příznivce svatojánských koncertů. Vstupné
je dobrovolné.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se v měsíci září podíleli na úpravě okolí přístupové cesty na
Záhrabskou.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Studny pod kontrolou
Okresní hygienická stanice bude věnovat stále větší pozornost kvalitě vody v provozuschopných
veřejných studnách. Obce musí v těchto zdrojích zajišťovat pravidelné chlorování. To je ale s
ohledem na nepravidelnost odběrů vody v mnoha případech velmi složité. Snadno se totiž může stát,
že při malých odběrech dojde k přechlorování a naopak při odběru větším bude této desinfekční látky
ve vodě nedostatek.
Odpady jsou věcí nás všech
Loňského úspěchu v soutěži Vesnice roku dosáhla naše obec mimo jiné i za příkladnou péči o
životní prostředí. Nejedná se však v žádném případě jen o trvalé zlepšování vzhledu obce či za péči o
květinovou výzdobu a zeleň. V uplynulém období jsme na katastru obce společně dokázali
zlikvidovat celkem osm černých skládek. Pozoruhodný je i způsob likvidace domovního odpadu,
který je již po několik let částečně tříděn a množství vytříděných plastů a skla se v naší malé obci
počítá na desítky kubíků ročně. Opomenout nelze ani skutečnost, že se za posledních deset roků
podařilo z naší obce odvézt na 120 tun železného šrotu. Slibujeme si, že celou situaci ještě zlepší
připravovaná vyhláška o odpadech. Ta by měla občany přimět ještě ke kvalitnějšímu přístupu k celé
problematice odpadového hospodářství. Jestli se to podaří, to bude záležet na nás všech.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
Probíhá oprava svatojánského kostela.
Mnozí návštěvníci Svatého Jana si povšimli, že u štítové zdi stojí už delší dobu lešení. Stavební
firma pověřená opravou kostela tak postavila výtah pro přísun o odsun materiálu pro opravu střechy
kostela. Stáří celé střešní konstrukce se datuje pravděpodobně k roku 1712, kdy byla provedena
velká přestavba kostela. Za tu dobu některé trámy a krovy nevydržely a ztrouchnivěly. Nyní je tesaři
vyměňují nebo jejich poškozené konce nastavují novým zdravým dřevem. Na půdě kostela se za
předchozí staletí nashromáždilo velké množství starých střešních tašek smíšeným s netopýřím
trusem. Půda kostela je totiž velkém hnízdištěm netopýrů. Nyní se všechen tento odpad vyváží a v
zákoutích, kde jsou ukotvené trámy se už nebude držet vlhkost. To všechno vyžaduje velké finanční
náklady. Svatojánská nadace přispěla na tuto opravu částkou 50 tisíc korun a není to její letošní
poslední příspěvek. Poslední podobná pomoc nadace v úhrnné výši 90 000 korun byla poukázána na
opravu sochy poustevníka Ivana ve skalním kostele.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
Soutěž Vesnice roku 2000

Po loňském úspěchu naší obce se středočeskou vesnicí roku 2000 stala obec Chotýšany v okrese
Benešov. Vyhlášení krajského kola letošního ročníku soutěže Vesnice roku se uskutečnilo 22. září
právě v Chotýšanech. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnila i předsedkyně senátu PhDr. Libuše
Benešová, která ve svém projevu vysoce ocenila jak význam soutěže pro náš venkov, tak i novodobý
rozvoj hostitelské obce Jako druhá nejlepší obstála obec Lety z okresu Praha západ. Tato obec obdrží
bílou stuhu za dobrou práci s mládeží. Nejlépe upravenou obcí a třetí nejlepší v kraji byla vybrána
malá obec Zbenice na okrese Příbram a do této obce poputuje stuha zelená. Modrou stuhu za
příkladný společenský život obdrží příměstská obec Únětice také z okresu Praha západ. Chotýšany,
které za krajské vítězství obdrží stuhu zlatou postupují do celostátního kola soutěže a hodnotící
komise navštíví tuto obec již 6. října. Přejeme chotýšanským občanům, aby jejich obec obstála v této
prestižní soutěži českých vesnic co možná nejlépe. Z našeho okresu se letošního ročníku soutěže
zúčastnilo 8 obcí a na vyhlášení obdrželi jejich starostové čestné diplomy.
Kolaudace dokončené části hotelu se blíží.
Největší svatojánskou akcí budovanou v rámci Programu obnovy venkova je bezesporu celková
rekonstrukce bývalé školní budovy. Ta je již více jak z osmdesáti procent dokončena a v současné
době je připravováno vše potřebné pro kolaudační řízení dokončené hotelové části. Připomínáme, že
v budově byly vybudovány čtyři nové bytové jednotky, nová restaurace s vinárnou a je dokončeno
deset hotelových pokojů s více jak dvaceti lůžky. U objektu byla vybudována nová čistírna
odpadních vod a dešťová kanalizace. V celém domě, který je včetně pozemku v majetku obce, byla
provedena celková rekonstrukce veškerých sítí. Do rekonstrukčních prací je nutno započítat i
výstavbu přilehlé terasy, výměnu oplocení a úpravu okolí. Dokončení celé akce, na kterou jsme z
prostředků Programu obnovy venkova získali nemalou finanční podporu, předpokládáme poté co se
podaří realizovat prodej obecního lesa Správě chráněné krajinné oblasti Český kras. Potom by měla
být dokončena ubytovací část a zcela novou tvář získá i vnější omítka.
Aktualizace místního programu obnovy
Blíží se konec roku a obecní zastupitelstvo se bude zamýšlet nad plánem akcí obnovy vesnice pro
rok 2000. Žádáme proto spoluobčany o případné náměty a připomínky, které by mohly být použity k
aktualizaci Místního programu obnovy a rozvoje. Všechny připomínky a náměty budou individuálně
posouzeny zastupitelstvem obce a v případě jejich realizovatelnosti budou do programu zařazeny.
NEZÁVISLÉ PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Velmi špinavou práci připomínající praktiky minulého režimu odvedlo nově vzniklé sdružení
Svatojánský občan, když do poštovních schránek v celé naší obci podloudně doručilo text s citátem
prvního Československého prezidenta. Tento mnou podepsaný text jsem před několika týdny vložil
do schránky na nástěnce sdružení a byl určen právě jeho členům jako jemná připomínka toho, jak by
se měli lidé žijící na vesnici chovat - (byla to má reakce na dosavadní činnost této aktivity). Zcela
nový rozměr však získala ona listovní zásilka když se objevila v našich domácnostech a v některých
lidech právem vyvolala rozhořčení. Naštěstí jen do doby, kdy jim byla celá situace vysvětlena.
Sdružení Svatojánský občan tak spoluobčanům velmi názorně předvedlo o co mu v této obci jde
především.
Jiří Ševčík st.
NA MĚSÍC ŘÍJEN PŘIPRAVUJEME
7. října …. koncert mužského souboru z Polska
kostel v 16.30 hodin
14. října …. zasedání správy Svatojánské nadace
obecní úřad v 18 hodin

