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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
SOUTĚŽ VESNICE ROKU 99 POKRAČUJE.
Celostátním kolem, které proběhne v měsíci říjnu, bude pokračovat letošní ročník soutěže Vesnice
roku. Dvanáctičlenná odborná komise má navštívit naši obec v úterý 19. října. Zatímco v první části
hodnotícího dne proběhne teoretické seznámení komisařů s obcí, druhá polovina programu bude
věnována prohlídce obce, zejména pak praktickým ukázkám naplňování místního programu obnovy.
Na setkání s komisí jsou mimo zastupitelů obce přizváni i zástupci Svatojánské nadace.
OBDRŽELI JSME ČISTOPIS ÚZEMNÍHO PLÁNU.
Zpracovatel územního plánu, Studio Kapa, dodal čistopis tohoto pro obec velmi významného
dokumentu. Obec nyní požádá stavební úřad o zajištění konečného projednání územního plánu a
poté bude čistopis projednán na veřejném zasedání s občany. O tom, jak bylo naloženo s
připomínkami občanů k územnímu plánu, se dovíme právě na tomto zasedání.
ZAJÍMAVOSTI
TURISTICKÁ AKCE
V sobotu 16. října ožije naše obec velkou turistickou akcí, pořádanou Klubem Českých turistů
Beroun. Turisté z celé naší vlasti, se právě v tento den sejdou v našem okresním městě a vydají se na
několik různě dlouhých pochodů, jejichž cílem bude naše obec. Tady bude pro účastníky pochodů
připravena, kromě nutného občerstvení, celá řada akcí. Kromě nejrůznějších soutěží, které budou
probíhat celé odpoledne, se mohou turisté těšit na táborák s country hudbou. Obec spolu se
Svatojánskou nadací zajistí na tento den zpřístupnění obou kaplí a kostela. Je potěšitelné, že s
přípravami této akce byly vyměněny staré ostudné turistické plechové značky na všech rozcestích v
širokém okolí Sv. Jana. Mnohé z nich byly již přes 30 let staré, prorezivělé a téměř nečitelné.
NÁVŠTĚVA SKANZENU.
Obecní zastupitelstvo přijalo pozvání členů skupiny Barbora a v sobotu 16. října společně navštíví
skanzen těžby a dopravy vápence v bývalém lomu Paraple. Věříme, že tato návštěva významně
přispěje ke zlepšení vzájemné spolupráce.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
I LETOS BUDOU ZNÍT ZVONY
Tak jako každý rok, se i letos, v den výročí samostatného Československého státu, rozezní
svatojánské zvony. Stane se tak ve čtvrtek 28. října ve 12 hodin.
KRAJSKÉ PRVENSTVÍ JME OSLAVILI.
Pohoda a dobrá nálada provázela slavnost, kterou uspořádal obecní úřad u příležitosti naší úspěšné
účasti v soutěži Vesnice roku 99. Slavnost se konala v restauraci Obecná škola v pátek 24. září a
těšila se velkému zájmu občanů. Po oficiálním zahájení a zhodnocení účasti obce v soutěži,
následovala volná diskuse, jejímž hlavním tématem byla právě obecní problematika související s
přípravou obce na celostátní kolo soutěže. Překvapením pro všechny přítomné byla nečekaná
návštěva velkého příznivce Sv. Jana p. Skalou, bývalého náměstka ministra kultury, Ing. Josefa
Svobody.

MŮŽEME BÝT HRDI NA SVOU VESNICI ?
V souvislosti s udělením vyznamenání naší vesnici si každý z nás občanů i chalupářů může položit
tuto otázku. Každý, komu není lhostejné v jakém prostředí žije, musí přiznat, že je rád, že právě tato
vesnice se stala jeho bydlištěm či místem, kam jezdí trávit své volné dny. Jsme sice nejmenší vesnicí
okresu, ale nikoli zapomenutou vískou, kde lišky dávají dobrou noc. Každoročně k nám přijíždí
mnoho návštěvníků z domova i ze zahraničí a každý obdivuje zdejší krásnou přírodu a naše památky.
Za samozřejmé se považuje, že jsou posekané trávníky, že kolem návsi jsou vysázené květiny a že se
na ulici nepovalují odpadky. To není jen zásluha obecního zastupitelstva, ale většiny občanů a
chalupářů, kteří jsou ochotni přiložit ruku k dílu a podle svých možností přispět k lepšímu obrazu
vesnice. Proto můžeme s hrdostí říci, ano, jsme rádi, že bydlíme v takové vesnici.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
Oslava výročí 20 let hasičského sboru
Dne 14. června 1931 konal místní sbor dobrovolných hasičů na paměť dvacetiletého trvání sboru
okrskové cvičení s předáním nové motorové stříkačky. Dopoledne vítání hostí, pak konala se valná
hromada, poté pochod na cvičiště, kde se konalo zkušební cvičení sekyrové a po něm pochod na
hřbitov, kde zemřelým členům místního sboru položen věnec a vzdána posmrtná vzpomínka, při níž
promluvil říd. učitel J. Rosenkranc. Odpoledne o 1. hod. vzdán hold padlým členům vojínům hasičům u pamětní desky v Sedlci, kdež promluvil župní vzdělavatel br. A. Preisler z Koněprus.
Starosta obce p. F. Vlasák předává pak jménem obce motorovou stříkačku místnímu sboru. Velitel
míst. sboru p. F. Havlín přejímá na to jménem sboru motor. stříkačku.Pochod do Sv. Jana na
cvičiště, kdež o významu hasičstva a pokroku jeho vyspělosti přednášel br. Preisler. Na prvém místě
provedlo sekerové cvičení 16 žáků dorostu dobrovol. sboru hasičského z Chrustenic se
vzdělavatelem V. Bešťákem v čele. Po tomto následovalo cvičení sekyrové míst. sboru a cvičení
samaritské. Po cvičení znázorněn byl poplach a požární cvičení s novou motorovou stříkačkou. Na
konec po cvičení defilé všech přítomných sborů, načež rozchod a taneční zábava v restauraci p. J.
Čermáka ve Sv. Janě a u p. J Rady v Sedlci.
Oslavy súčastnily se následující sbory:
J. Nerad, okrskový náčelník I. okrsku. Za sbor dobrov. hasičů ve Vráži dostavilo se 10 členů s nám.
velitele p. J Malinou, z nichž 3 cvičili. Sbor dobrov. hasičů Hýskov - St. Huť - 11 čl. - cvičitel K.
Nepil. Za sbor dobrov. hasičů v Trn. újezdě 4 členové s J . Zárubou t.č. starost. sboru. Za sbor
dobrov. hasičů v Srbsku 9 členů, z těchto 4 cvičící. Sttýbal J., nám. velit. Za sbor dobrov. hasičů v
Bubovicích 8 členů, 1. cvičící. A. Krčma t.č. náčelník za V. okrsek. Malý Jar., náčelník samarit.
Červeného kříže při sboru dob. hasičů. ZA sbor dob. hasičů v Loděnici 6 čl. s A. Plockem, t.č.
velitelem. Za tovární sbor hasičů v Loděnici 6 čl. s J. Šturcem, velitelem. Za sbor dob. hasičů na
Jarově 9 čl. Za sbor Berounský J. Pacák. Za župu hasič. okresu berounského Roztočil, t.č. župní
starosta. Župní náčelník J.Rada. Okrskový náčelník Popovice.
Kronika obce Svatý Jan pod Skalou - pamětní kniha (1928 - 1960)
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
SBĚR ŽELEZA NA ZÁHRABSKÉ
V průběhu měsíce listopadu bude na Záhrabské zorganizován pravidelný sběr železného šrotu.
Žádáme proto všechny osadníky, aby připravili starý nepotřebný kovový odpad. Přesný termín akce
bude včas oznámen na obecní vývěsce.

Poděkování Svatojánku

Ing. Martě Machové a panu Emilovi Károvi děkujeme za úsilí,
které věnovali průvodcovské činnosti na výstavě dobových pohlednic
obce v kapli sv.Maxmiliána. Návštěvníkům první svatojánské výstavy
pomáhali věrným výkladem poodhalit některá tajemství, která u
mnohých vystavených snímků zahalila rouška času.

INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
VÝSTAVA V KAPLI SKONČILA.
První říjnový víkend mohli návštěvníci naposledy shlédnout výstavu dobových pohlednic Svatého
Jana p. Skalou, která byla od poloviny června instalována v kapli sv. Maxmiliána. Díky hlavním
protagonistům této akce, kterými byli autor expozice Jiří Ševčík ml. a průvodci paní Marta Machová
a Emil Kára, shlédlo vystavené archiválie několik stovek lidí. Na vstupném, které bude věnováno na
obnovu této kaple, bylo vybráno více jak patnáct tisíc korun.
ZASEDÁNÍ SPRÁVY NADACE
V sobotu 16. října se bude konat pravidelné zasedání správy Svatojánské nadace. Dá se
předpokládat, že mezi hlavními body programu jednání bude patřit jednak otázka nového termínu
slavnosti, která se má konat u příležitosti 150. výročí dostavby Maxmiliánské kaple a oprava
klempířských prvků na této památce. Připomínáme, že na tuto opravu obdržela obec státní dotaci ve
výši 30 000 korun.
SVĚCENÍ ZVONU
Svatojánský duchovní správce P. Michael Špilar vysvětil v neděli 26. září nový malý zvon určený do
věže Maxmiliánské hřbitovní kaple. Zvon bude vyzdvižen a osazen na místo původního zvonu, který
byl v průběhu první světové války zrekvírován.
PROGRAM OBNOVY OBCE
ROSTOUCÍ ZÁJEM OBČANŮ O OBNOVU OBCE
Obdivuhodná účast občanů na zvelebení obce dokladuje zájem, se kterým ke své obci přistupují. Zdá
se, jakoby se v uplynulých dvou měsících zcela vytratila nevšímavost a lhostejnost ke svému okolí.
Z mnohých diskusí je patrná hrdost na úspěch obce v krajském kole soutěže Vesnice roku a je
zřejmé, že u většiny spoluobčanů sílí naděje na úspěch v celostátním měřítku.
HASIČSKÉ MUZEUM.
Malá expozice věnovaná historii hasičů v naší obci, vzniká v nově rekonstruované zbrojnici ve
Svatém Janě. Návštěvníci zde mohou vidět několik druhů ručních i motorových stříkaček, žebříky,
uniformy, přilby, opasky, sekerky a mnohé další doplňky někdejší hasičské výzbroje. Muzeum, na
jehož vzniku má významný podíl člen zastupitelstva pan Pavel Radechovský, bude slavnostně
otevřeno v pátek 29. října v 18 hodin u příležitosti výročí samostatného Československého státu. Na
slavnostní otevření muzea hasičů ve Svatém Janě pod Skalou jste všichni srdečně zváni.
ÚDRŽBA VEŘEJNÝCH PLOCH
Podzimní počasí vždy nejlépe ukáže bolavá místa na veřejných prostranstvích. Bláto a kaluže vody
nejsou příjemné zvláště na frekventovaných místech. Trávníky a zpevněné plochy jsou finančně
náročné a jako zatímní řešení je oprava těchto míst štěrkem. Také proto se v krátké době objeví na
několika místech v obci hromádky drtě, kterou bude možno k těmto účelům použít.

Na měsíc říjen připravujeme :
15. října ...... zasedání zastupitelstva
obecní úřad v 18.30 hodin
16. října ...... zasedání správy Svatojánské nadace
obecní úřad v 18 hodin
28. října ...... den výročí samostatného Československého státu
slavnostní zvonění ve 12 hodin
29. října ...... otevření malého muzea svatojánských hasičů
požární zbrojnice v 18 hodin

