Svatojánek
Září 1999

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
VESNICE ROKU 99
Obec Svatý Jan pod Skalou se stala vítězem letošního ročníku soutěže Vesnice roku v regionu
střední Čechy a tím postoupila do celostátního kola mezi 10 nejlepších obcí republiky. Poté co jsme
byli vybráni jako nejlepší z 35 přihlášených obcí, uskutečnil se v naší obci dne 10. září krajský
seminář o obnově venkova. Součástí programu semináře bylo vyhodnocení krajského kola soutěže a
starosta obce zde převzal od zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ing. Jiřího Kasalického Zlatou
stuhu, jako ocenění za mimořádný a všestranný rozvoj vesnice. Na devadesát představitelů obcí a
okresních úřadů z celého kraje, kteří nás v tento den poctili svoji návštěvou, mělo při následné
prohlídce obce možnost posoudit výsledky našeho úsilí. Ohlasy byly jednoznačné. " Vaše vítězství je
zcela zasloužené".
MÁME ŠANCI ZÍSKAT I CELOREPUBLIKOVÉ PRVENSTVÍ ?

Jsme optimisté a věříme že ano. I tentokrát se ale neobejdeme bez pomoci občanů. I když hodnotící
komise, která navštíví naší obec počátkem října, nebude hodnotit pouze její momentální vzhled, ale
především její komplexní rozvoj, první dojem vždy sehrává velkou úlohu. Proto i tentokrát bude
důležitá naše snaha o trvalé udržení co možná nejlepšího pořádku v okolí domů, na veřejných
prostranstvích a pod. Víme, že se může naše snažení zdát někomu marné a z mnoha pohledů by se
mohlo takovému pesimismu rozumět. Vždyť i u nás je ještě tolik zanedbaného. A nejde pouze o
zchátralou budovu fary, o sousoší či o vězeňskou ohradní zeď před klášterem, ale i některé
neudržované chalupy, či v případě Záhrabské o ohyzdnou skládku nad vrážským hřbitovem. I když
to někteří, mnohdy i vzdělaní lidé nechápou, není v současných zákonných silách obce tento stav
změnit. Žádná obec však není dokonalá a minulé ročníky soutěže jasně ukázaly, že to, co obec
ovlivnit nemůže, není také hodnoceno. Neznamená to však, že ke zmiňovaným věcem zůstáváme
lhostejní a komisí je v tomto směru hodnocena i snaha obce o nápravu současného stavu.
OSLAVA
U příležitosti ocenění naší obce v krajském kole soutěže Vesnice roku 99, bude v pátek 24. září
slavnostní zasedání obecního zastupitelstva, na které jsou zváni všichni občané obce. Slavnost se
uskuteční v sále restaurace a její začátek je plánován na 18. hodinu.
JAKÝ JE ZÁJEM OBČANŮ ?
U většiny jednoznačně veliký. To se odrazilo nejenom na jejich účasti na brigádách ( na první ze
dvou brigád se sešlo více jak šedesát dospělých), tak i na zvýšeném zájmu při úpravách domů,
zahrádek, nebo plotů. Tato skutečnost je pro obecní zastupitelstvo jasným signálem o zájmu občanů
o svoji obec a o vyjádření jejich podpory Programu obnovy vesnice, ke kterému je naše obec od roku
1993 přihlášena.

Poděkování Svatojánku
Poděkování Svatojánku patří všem spoluobčanům, kteří se podíleli na úklidu a zvelebení obce a
svým dílem tak přispěli k našemu úspěchu v soutěži Vesnice roku 1999. Zvláštní poděkování pak
patří manželům Majerovým, kteří s nemalým úsilím obnovili omítky na svém domku v těsném
sousedství svatojánského hřbitova.
ZAJÍMAVOSTI
POZOR NA ZLODĚJE.
Zloději se bohužel zabydlují i v naší obci. Během prázdnin a v měsíci září bylo zaznamenáno hned
několik krádeží a vloupání do několika budov, přístřešků či do zaparkovaných automobilů. Poprvé se
také dva zloději vloupali i do našeho kostela. Stalo se tak krátce po půlnoci ve čtvrtek 2.září. Zde je
vyrušilo poplašné zařízení, přesto stačili během několika vteřin odcizit z náhrobku sv. Ivana dva
dřevěné barokní andělíčky. Všechny krádeže mají cosi společné. Policie má již několik typů na
možné pachatele. Zatím však přímý zásah oddaluje. Z těchto důvodů žádáme spoluobčany, aby si
svůj majetek bedlivěji střežili. Také žádáme o zvýšenou pozornost zejména v nočních hodinách.
Více si všímejte i podezřelých individuí a automobilů, které se v této době podivně ochomýtají
kolem našich domů. Není na škodu si zapsat i číslo, nebo typ a barvu takového auta. Doufejme, že se
zloděje podaří včas dopadnout.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
KONCERT SPIRITUÁL KVINTETU
Již tradičně se začátkem září konal koncert skupiny Spirituál kvintet. Toto těleso zavítalo do našeho
údolí již popáté a i tentokrát bez nároku na honorář. Celý výtěžek z tohoto koncertu, který se přiblížil
k částce 30 tisíc korun, tak bude použit na obnovu místních památek. Celý koncert byl tradičně
provázen vynikající atmosférou, k níž přispělo i krásné slunečné odpoledne.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OBDRŽÍME STÁTNÍ DOTACI ?
Do druhého kola výběru obcí žádajících o státní dotaci na plynofikaci byla zařazena také naše obec.
Naše naděje na možnou plynofikaci obce se tak zvýšila. Ostatní přípravy na tuto akci jsou v plném
proudu a do konce roku bychom měli obdržet dokončený projekt včetně podrobně zpracovaného
rozpočtu.
BRIGÁDY PŘINESLY OBCI UŽITEK
Na přelomu prázdnin byly zorganizovány dvě brigády. Bylo uděláno mnoho potřebné práce ve všech
částech naší obce. Ve Sv. Janě bylo vymýceno mnoho křovin a náletových porostů, zejména v aleji
spojující obě kapličky, podél silnice a podél břehu potoka. Byla také posekaná tráva na mnoha
mezích a v okolí památek. Zvýšená pozornost byla věnovaná také květinám a veřejné zeleni v obci.
Byly uklizeny i obě kaple a jejich okolí. V Sedlci bylo upraveno celé okolí čekárny. Na Záhrabské se
dočkala i nová asfaltová cesta vydatného prořezání, poté co se zde sešlo na 25 brigádníků !
SUŽUJE NÁS SUCHÝ KONEC LÉTA
Již při pohledu na potok Kačák je vidět, že letošní léto bylo mimořádně skoupé na dešťové srážky.
Zatím co poslední týden prázdnin sebou přinesl nízké ranní teploty s přízemními mrazíky, začátek
měsíce září byl výjimečně teplý. Zejména vlivem panující několikadenní tlakové výše, která nám
přinesla počasí typické pro jižní přímořské státy, vystoupily každodenní teploty ke 300 C. Rostliny v
lesích povětšině zasychají, nedozrálé ovoce padá ze stromů a také houby, na které bývá měsíc září
bohatý, téměř nerostou. Některá obydlí trpí nedostatkem vody a mnohé studny zcela vyschly. Pro
pořádek upozorňujeme , že Obecní úřad není ze zákona povinen zajišťovat dovážení vody na místa,
kde vyschly veřejné studny . Proto nabádáme všechny spoluobčany, aby ve svém vlastním zájmu v
tomto období vodou více šetřili.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
( Rok 1935) Výměra osevní plochy je v naší obci 28 ha. V naší obci je 20 kusů hovězího dobytka, 4
koně, 48 vepřového dobytka, 73 kozy a 3 ovce. Ovocných stromů 3 689, rybízu 376, angreštu 449
kusů. V naší obci máme již několik let radiové přijímací stanice. Nejdříve byly na krystal, nyní
máme i ampliony, dohromady je v obci 29 přijímacích stanic.
Kronika obce Svatý Jan pod Skalou - pamětní kniha (1928 - 1960)
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
OSLAVA BUDE ODLOŽENA
Správa Svatojánské nadace oznamuje, že se na neurčito odkládá slavnost, která se měla uskutečnit u
příležitosti 150. výročí dostavby kaple sv. Maxmiliána. Nový termín slavnosti bude včas oznámen.
PROGRAM OBNOVY OBCE
SVATOJÁNSKÁ HASIČÁRNA V NOVÉM
Jednou z akcí programu obnovy obce, která proběhla v této době, byla II. etapa dokončení opravy
hasičárny ve Sv. Janě. Hlavní částí této opravy byla stavba nové sedlové střechy se štíty. Hasičárna
byla také osazená novými okny a významných úprav se dočkal i její interiér. Po dokončení
instalatérských a malířských prací, bude možné považovat tuto akci za úspěšně dokončenou.
NOVÉ OKOLÍ SOCH
Součástí zářijových prací byla i zásadní úprava okolí památného sousoší (součást Místního programu
obnovy vesnice) podle návrhu pana architekta Vávry. Na místní studnu byl instalován dřevěný
dekorativní rumpál, připraveny byly i tři pilíře pro budoucí novou branku a plůtek u restaurace. Na
celém prostranství však nebude vymezena plocha pro parkování a zachován bude pouze pěší přístup
k restauraci a plocha pro okrasnou zeleň. Na této části budou umístěné i lavičky.

OPRAVA AUTOBUSOVÉ ČEKÁRNY V SEDLCI
Jako další akce spojená s přípravou obce a s naplňováním Místního programu obnovy byla i celková
oprava autobusové čekárny v Sedlci. Ta byla rovněž osazená sedlovou střechou a novými
klempířskými prvky. Také tato čekárna dostala nový štukový kabátek a v průčelí bylo umístěno
okno. Součástí opravy byla i úprava okolí.

Na měsíc září připravujeme
5. září ..... Spirituál kvintet - kostel od 15 hodin
10. září ..... slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice roku - restaurace od 9 hodin
24. září ..... oslava úspěchu v soutěži Vesnice roku - restaurace od 18 hodin
26. září ..... slavnost svěcení zvonu na kapli sv. Maxmiliána začátek je v 8 hodin

