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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
PŘÍPRAVA VOLEB DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV
Listopadový termín voleb do nově vznikající samosprávy krajů se neúprosně blíží a do jejich
přípravy je plně zapojena i naše obec. Přesně stanovené harmonogramy určují povinnosti jak
starostovi, tak obecnímu zastupitelstvu. Volby budou tentokrát probíhat pouze jeden den a v naší
obci je bude zajišťovat čtyřčlenná okrsková volební komise. I když je termín voleb již znám, bude
občanům ještě včas oznámen. Krajská zastupitelstva se pro nás v budoucnu stanou velmi důležitým
orgánem, neboť k 31. 12. 2002 dojde ke zrušení okresních úřadů. Právě krajské úřady se pro obce
stanou prostředníky mezi nimi a jednotlivými ministerstvy. První předběžné informace říkají, že
sídlo krajského úřadu bude v Praze 5 a pověřený úřad pro naši obec bude i nadále Městský úřad
Beroun.
OBECNÍ ÚŘAD OBDRŽEL PODĚKOVÁNÍ
Upřímné poděkování za významnou finanční pomoc na likvidaci skládky na vrážským hřbitovem,
zaslal našemu obecnímu úřadu dr. Dlouhý, jeden z majitelů pozemku, na kterém se skládka
nacházela. Nepřímo se také omluvil za ing. Jiřího Boučka ze Záhrabské, který v okresním tisku
zveřejnil, že se naše obec od problému likvidace skládky plně distancovala. Předmětný pozemek,
který byl po dlouhá léta využíván jako nepovolená skládka, byl dán v současné době do pronájmu
panu Kaňkovi z Vráže. Ten by měl v budoucnu dohlédnout na to, aby zde k podobným situacím
nedocházelo.
ZAJÍMAVOSTI
TURISTICKÝ RUCH
Poslední srpnové a první zářijové víkendy byly ve svatojánském údolí ve znamení zvýšeného
turistického ruchu. Nebývalý počet návštěvníků (možná i rekordní), umocnilo příznivé počasí.
Nárůst je však způsoben mnoha nejrůznějšími vlivy, z nichž hlavní lze spatřovat v módní
cykloturistice. Počet cyklistů, kteří obcí o jednom víkendu projedou, se dá již počítat na stovky a
valná většina z nich se tady zastaví. Nemalý podíl na zvýšeném turistickém ruchu má i provoz stále
zajímavějšího skanzenu v lomu Paraple. I když se obec s počtem turistů zatím dobře vyrovnává,
velkým svatojánským problémem i nadále zůstává trvalý nedostatek parkovacích míst pro osobní
automobily.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI SE VYDAŘILO
Pěkné počasí podpořilo účast a dobrou náladu na country večeru, který byl uspořádán u příležitosti
ukončení prázdnin. Téměř tři sta lidí přijalo pozvání na tuto tradiční akci, kterou pořádal obecní úřad
ve spolupráci se Svatojánskou nadací. Jedinou stinnou stránkou byla neúčast oblíbených Brzdařů.
Tuto hudební skupinu nahradila, a to doslova na poslední chvíli, berounská skupina Vodáci.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Poděkování dnes patří všem obětavým spoluobčanům, kteří se podíleli na přípravě srpnové
společenské akce pořádané u příležitosti ukončení prázdnin.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PROBLÉMY S ODPADY PŘETRVÁVAJÍ
Likvidace odpadů v naší obci je i nadále velmi problematická a celou šíří této problematiky se bude
v nejbližší době zabývat obecní zastupitelstvo. Všeobecný nárůst plastových obalů a značné
množství odpadů, jejichž původci jsou návštěvníci obce a rekreanti, překračuje únosnou míru a
situace musí být řešena. Jako problémové se začínají jevit i velkoobjemové kontejnery a
neukázněností občanů se v jejich okolí začínají hromadit vrstvy nejrůznějšího odpadového materiálu,
bohužel i zahradního odpadu. Částečně se situace zlepší nově stanovenými poplatky, ale samotnou
organizaci likvidace odpadů bude potřebné přepracovat. Jako dobrou lze zatím hodnotit pouze
likvidaci skla a kovového odpadu.
NOVÁ DOMOVNÍ ČISTIČKA V SEDLCI
Důkazem toho, že i občané obce mají zájem na zlepšování životního prostředí, je i skutečnost, že se i
v naší malé obci začínají objevovat další domovní čistírny odpadních vod. Je to dobrý signál
především pro zlepšení kvality spodních a povrchových vod. Ta u nás není právě nejlepší, i když se
Svatý Jan nachází v centru chráněné krajinné oblasti. Lze si jen přát, aby se k podobným opatřením
přidávalo stále více našich domácností. Kvalitní pitná voda nebo čisté potoky jsou totiž stále velkou
vzácností.
BLAHOPŘEJEME
Padesáté narozeniny oslavil 8. září svatojánský občan pan Karel Senft ze Záhrabské. Ke
gratulantům se připojuje i Svatojánek a panu Senftovi přeje do dalších let života hodně zdraví,
spokojenosti a rodinné pohody.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
ZDAŘILÝ KONCERT
Stalo se již tradicí, že počátkem září u nás zpívá známá skupina Spirituál kvintet. V neděli 3. září se
po druhé hodině odpoledne začala svatojánská náves zaplňovat auty. Přesto, že nebylo právě nejlepší
počasí, byl koncert vyprodán. Pořadatelé před začátkem připomněli, že tento koncert je součástí
oslav "narozenin" našeho kostela. Byl vysvěcen na svátek Umučení svatého Jana (29. srpna) před
339 lety, slavili jsme tedy posvícení. Na programu byly, jak také jinak, spirituály, tedy duchovní
písně amerických černochů. Obecenstvo přijalo celý program s nadšením a všichni odcházeli domů s
hřejivým pocitem hezkého prožitku. S velkým uznáním bylo přijato oznámení, že skupina Spirituál
kvintet provedla tento koncert bez nároku na honorář. Svatojánské posvícení se tedy vydařilo.
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Na Vyšší odborné škole pedagogické začal nový školní rok. V pondělí 4. září se konala v našem
kostele mše svatá, kterou sloužil světící biskup pražský Mons. Jiří Paďour. Samotné zahájení se pak
konalo ve škole. Přejeme všem studentům i pedagogickým pracovníkům ať se jim nový školní rok
vydaří.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
ODMĚNA ZA VESNICI ROKU JE NA OBECNÍM ÚČTU
Přislíbenou finanční odměnu ve výši osmi set tisíc korun obdržela obec koncem srpna ve formě
účelové dotace. Ta byla určena na pokračující rekonstrukci budovy bývalé školy, tedy na další etapu
dostavby hotelové části restaurace. Vzhledem k tomu, že většina prací byla již v předstihu
provedena, mohla tak obec práce spojené s rekonstrukcí dodatečně zaplatit. Připomínáme, že tuto
státní dotaci obdržela obec za loňský úspěch v celorepublikové soutěži Vesnice roku.
STÁTNÍ DOTACE JSOU ROZHODUJÍCÍ PRO OBNOVU OBCE
Pokud by někdo chtěl hodnotit rozvoj a obnovu naší obce, byl by nucen konstatovat jediné.
Rozhodujícím činitelem byly státní dotace určené na obnovu venkova. Toto konstatování nám dnes

připadá zcela přirozené. Málokdo však ví, že za každou sebemenší dotací se skrývá až neskutečné
množství práce obecního zastupitelstva. Každá státní dotace je vždy podmíněna celou řadou
nejrůznějších kritérií, které je nutné nejenom splnit, ale i patřičně doložit. V mnoha případech se
jedná i o velmi riskantní pokusy (státní dotace není nikdy předem zaručena), neboť každá žádost
musí být doložena dokonalým projektem a ten není zadarmo. Nicméně zatímní zkušenost dává jasně
najevo, že riskovat se vyplácí. Takové množství státních dotací, které se naší obci podařilo za
posledních deset roků její nové samostatnosti získat je naprosto ojedinělé a v historii Svatého Jana se
s podobnou situací nesetkáme. Přidělování dotací chápeme také jako uznání státu svatojánským
občanům a občanským aktivitám, které se o obnovu obce zasluhují. Naše obec může dnes sloužit
jako skutečný příklad myšlenky Programu obnovy venkova a všichni svatojánští mohou být na tuto
skutečnost právem hrdí.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
POLÁRNÍ ZÁŘE (1938)
Polární záře, jež se objevila dne 25.ledna 1938 asi k 9. hodině več. nad Evropou byla pozorována
také i u nás a v celé republice, byla jedinečnou a vzácnou podívanou a vyvolala zvláště velké
vzrušení. Obyvatelstvo si nedovedlo vysvětlit co se děje. Všeobecně převládala domněnka, že vznikl
obrovský požár buď lesní, nebo že někde hoří celé obce. Ve všech téměř obcích byla alarmována
hasičská pohotovost. Nikdo nepočítal s tím, že by i u nás se objevila polární záře. Vědecky je tento
zjev vysvětlován zvýšeným vyzařováním elektronů vlivem velkých slunečních skvrn.
Kronika obce Svatý Jan pod Skalou - pamětní kniha (1928 - 1960)
NEZÁVISLÉ PŘÍSPĚVKY OBČANŮ DO SVATOJÁNKU
V červenci t.r. vzniklo v naší obci občanské sdružení s názvem SVATOJÁNSKÝ OBČAN. Sdružení
vzniklo z naléhavé potřeby iniciovat a organizovat občanskou aktivitu ve všech oblastech života
obce, především ve vztahu k ochraně životního prostředí. Ve své činnosti předpokládáme úzkou a
korektní spolupráci s dalšími podobně zaměřenými organizacemi i s obecním zastupitelstvem. Osm
zakládajících členů zvolilo ze svého středu výbor ve složení: Antonín Bejlek, Jiří Bouček ( oba
Záhrabská), Miloslav Pletánek ( Svatý Jan). Jednotliví členové sdružení mají za sebou účast při
mnoha obecně prospěšných činnostech, ale první organizovanou akcí jménem sdružení bude brigáda
na úpravu okolí přístupové cesty na Záhrabskou, která se koná v sobotu 23. 9. 2000. Sdružení je
otevřené všem obyvatelům i návštěvníkům obce - trvalé bydliště ve Svatém Janu není podmínkou.
Bližší informace získáte u kteréhokoliv člena výboru nebo je najdete na vývěsce sdružení proti
obecnímu úřadu ( před č.p. 2).
do Svatojánku přispěl: J. Bouček
NA MĚSÍC ZÁŘÍ PŘIPRAVUJEME
3. září ……… koncert skupiny Spirituál kvintet - kostel, začátek v 15 hodin (koncert se již konal)

