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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
VOLBY DO PARLAMENTU ČR 1998
Průběh voleb byl v naší obci poklidný a účast občanů překročila okresní průměr. Čtyřčlenná volební
komise byla doplněna delegátem ČSSD ze sousední obce Vráž a její činnost přijeli v průběhu voleb
zkontrolovat zástupci okresní i krajské volební komise. I když se volby zvolna stávají rutinní
záležitostí, zaznamenaly u nás přece jen jednu významnou změnu - občané poprvé volili v prostorách
nového obecního úřadu. Novinkou byla u nás i účast 18 voličů z jiných měst a obcí, kteří přišli volit
s volebním průkazem. Bez zajímavosti není ani ta skutečnost, že se u nás o průběh voleb zajímal i
zpravodajský štáb České televize.

Výsledky voleb DO PARLAMENTU ČR 1998
v obci Sv. Jan pod Skalou:

Počet oprávněných voličů v naší obci 78
- účast na volbách 60 = 81,2 %
- účast dalších voličů s volebním průkazem 18
Celkový počet zúčastněných voličů 78

NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
HUSŮV BALVAN
Dne 22.června 1919 byl zde zřízen t.zv. balvan Husův od studujících zdejšího učitelského ústavu
Školských Bratří.
VARHANY
Dle časopisu "cyrill" (č.1) v lednu 1918, byly zdejší varhany starobylé z roku 1661, eventuelně z
roku 1714 (pozitiv) pocházející - schráněny od rekvisice cínové na základě rozhodnutí c.k.
památkového úřadu ve Vídni podle návrhu českého konservatorátu v Praze, dle návrhu pana L. Orla,
ministerstva kultury vyučeného finenovacího znalce.
Jakub Duffek farář
Doslovný opis z farní kroniky zdejší "LIBER MEMORABILIVM"
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
POUTNÍ SLAVNOST
Letošní svatojánská pouť se vydařila. Stalo se tak zásluhou příznivého počasí, a také zásluhou
mnoha dobrovolníků, kteří se podíleli na její přípravě a na celém jejím průběhu. Vždyť nebylo
snadné připravit místo pro táborák, nařezat dostatek dřeva na oheň, vysekat trávu, uklidit veřejné
plochy a navozit na určená místa odpadkové koše, stoly, židle a vše potřebné.
Všechno pak začalo v sobotu odpoledne vyhráváním dechovky pod lípou u staré školy. po krátkém
přerušení kvůli dešti pak muzikanti vyhrávali až do šesti hodin. Slavnost u táboráku pak přilákala
mnoho přátel hezkých písniček a táborového ohně. Na své si přišly i děti, které se téměř dvě hodiny
vozily na živých koních. Této akce se zúčastnilo přes 300 dospělých a nejméně 50 dětí.
V neděli zvaly zvony na dvě poutní mše svaté. Té ranní se zúčastnili povětšinou poutníci z větší
vzdálenosti, na hlavní mši pak přijel autobus s poutníky z Berouna, Vráže a Loděnic. Na závěr obou
mší zazněla celým kostelem krásná píseň ke sv. Ivanu:
"Svatý Ivane, patrone český, pros za nás před Bohem
aby ochránil od všeho zlého vždy naši českou zem."
Odpolední koncert Pěveckého sdružení pražských učitelek pak završil celou slavnost. Tento sbor je
nejstarším pěveckým ženským sborem u nás. V opravdu krásném provedení zazněly písně duchovní
i lidové, starší i od soudobých skladatelů. Návštěvníci i účinkující byli spokojeni.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
U KONTEJNERŮ VZNIKAJÍ ČERNÉ SKLÁDKY
Obecní úřad žádá opětovně občany, aby veškeré odpady z domácností ukládali pouze do
vyhrazených kontejnerů. Ukládání odpadů mimo kontejnery je nepřípustné a bude pokládáno za
zakládání černé skládky, (může být uložena pokuta do 50 000 korun). Kovový odpad je možno
ukládat pouze na skládku kovového odpadu v SEDLCI.
ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD (ČOV) U RESTAURACE
Předpokládaný provoz hotelového zařízení u nové restaurace si vyžaduje změnu v režimu likvidace
odpadních vod. Zastupitelstvo obce proto přijalo návrh na vybudování nové ČOV.V současné době
je na nové zařízení zpracováván projekt a po jeho dokončení bude započato s realizací. Na novou
ČOV budou napojeny i obecní byty.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Také letos děkujeme vám všem, kteří jste se podíleli na přípravě poutní slavnosti. Děkujeme také
všem, kteří se zasloužili nejen o její zdárný průběh, ale i o spokojenost poutníků a ostatních
návštěvníků obce.
BLAHOPŘEJEME
V sobotu 11. července se ve Znojmě žení náš občan Martin Šedivý (24). Jeho ženou se stane slečna

Lenka Slavíková, čerstvá absolventka Vyšší pedagogické školy ve Svatém Janě. Obecní
zastupitelstvo jim jménem všech občanů přeje k jejich manželskému svazku všechno dobré a dlouhý
spokojený život. I když si za své nové trvalé bydliště zvolili Bučice u Čáslavi, věříme, že na Svatý
Jan nezapomenou. Ať se jim daří !
PROGRAM OBNOVY OBCE
Naplňování Místního programu obnovy, zpracovaného a schváleného zastupitelstvem obce do
podoby dokumentu, který předpokládá konstruktivní a smysluplný rozvoj všech třech částí naší obce,
se daří zajišťovat s velkým předstihem. I když je většina energie a finančních prostředků vkládána
zcela přirozeně do samotného SV. JANA, bylo mnoho vykonáno i v dlouho zapomenuté
ZÁHRABSKÉ. Nejhůře je na tom z tohoto pohledu osada SEDLEC, kde zatím panuje relativní klid.
I když není současná finanční situace dobrá, věříme, že se brzy podaří zdejších záměrech
modernizace obce pokročit. Svědčí o tom zpracovávaný projekt na místní vodovod a rozvod plynu,
nebo záměr na rekonstrukci místní autobusové čekárny.
ÚZEMNÍ PLÁN
Poté co více jak před rokem ustrnuly práce na zpracovaném konceptu územního plánu, začíná se na
jeho dokončení opět pracovat. Postará se o to nově zřízený odbor při městském úřadu v Berouně. V
nejbližší době bude svolána schůzka všech zainteresovaných stran. Na té by se měl ujasnit celý další
postup schvalovacího řízení. Očekáváme, že schválený a o připomínky doplněný územní plán pro
naši obec obdržíme nejpozději do konce tohoto roku.
STÁTNÍ DOTACE
Podle informací, které jsme obdrželi z Ministerstva pro místní rozvoj, obdrží naše obec oba státní
příspěvky, o které v rámci Programu obnovy pro letošní rok požádala. Jeden z příspěvků je určen na
výstavbu venkovní terasy před novou restaurací, druhý na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Zatímco
terasa je již dokončena, s výstavbou veřejných záchodků v bývalé zbrojnici nebylo ještě započato.
NA MĚSÍC ČERVENEC PŘIPRAVUJEME
10. července zasedání zastupitelstva - obecní úřad v 18 hodin
18. července zasedání správy Svatojánské nadace - obecní úřad v 18 hodin
2. srpna (neděle) koncert anglického pěveckého sboru - Kostel sv. Jana Křtitele v 16 hodin

