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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Vážení spoluobčané.
Odstupující obecní zastupitelstvo vyjadřuje poděkování všem občanům a přátelům obce,
kteří v uplynulém období přispěli svojí pomocí k naplňování náročného volebního
programu a programu obnovy Sv. Jana p. Skalou. Nově zvolenému zastupitelstvu pak
přejeme mnoho úspěchů v nelehké práci, která je v příštích čtyřech letech čeká.
Volby do zastupitelstev v obcích
a do Senátu Parlamentu České republiky
V naší obci volby se uskuteční ve dnech 13. a 14. listopadu 1998.
Volební místnost je v budově obecního úřadu a občané mohou volit
v pátek 13. listopadu od 14 do 22 hodin a
v sobotu 14. listopadu od 7 do 14 hodin
Ve Svatém Janě p. Skalou se do zastupitelstva obce volí 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 10
nezávislých kandidátů, kteří se o práci v zastupitelstvu ucházejí. Na hlasovacích lístcích je proto
možné označit maximálně 7 jmen kandidátů. Hlasovací lístky, na kterých bude označeno více
kandidátů jsou neplatné.
Předsedou volební komise je pan Jiří LÍZNER, zapisovatelem pan Ing. Václav ŠALDA
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Na mimořádném zasedání se sešlo obecní zastupitelstvo, aby projednalo několik velmi důležitých
neodkladných bodů. Rozhodnuto bylo o započetí rekonstrukce požární zbrojnice, na kterou obec
obdržela státní dotaci z Programu obnovy vesnice. Dále bylo schváleno odkoupení vedlejší budovy
obecního úřadu, kterou obci nabídla současná majitelka nemovitosti paní Škobisová. Závěr zasedání
patřil organizačnímu zajištění komunálních voleb.
S NÁJEMCEM RESTAURACE BUDE UKONČENA SMLOUVA
Trvalá nespokojenost občanů a návštěvníků obce s provozovatelem obecní restaurace a neplnění
smluvních podmínek, to byly hlavní důvody, které přiměly obecní zastupitelstvo k odstoupení od
nájemní smlouvy. Současně obec odstupuje i od druhé smlouvy jejímž předmětem byl pronájem
prvního patra budovy bývalé školy. V současné době hledá obec nového nájemce pro provoz tohoto
zařízení.
ZAJÍMAVOSTI
ROK 1999 - 150 LET HŘBITOVNÍ KAPLE
V příštím roce si v naší obci připomeneme 150 výročí dokončení jedné z významných svatojánských
památek - novogotické kaple sv. Maxmiliána, která je jedinečnou dominantou našeho hřbitova. S
přípravou oslav bude započato již v letošním roce a snahou organizátorů bude, aby zajistili jejich
důstojný průběh. Podrobné informace o historii kaple přineseme v některých z příštích vydání
Svatojánku.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Veřejné osvětlení naší obce zajišťuje celkem 47 světelných bodů. Z toho 17 svítidel osvětluje Sv.

Jan, 10 Sedlec, 4 svítidla jsou v Cihelně a dalších 17 na Záhrabské. Celkový příkon osvětlení se
podařilo snížit rekonstrukcí starých svítidel z původních 6 kW na současných 3,5 kW. Díky tomuto
opatření bylo přistoupeno k odstranění po léta zavedeného úsporného režimu. Osvětlení je na všech
čtyřech místech obce spínáno a vypínáno automaticky citlivými fotobuňkami. Vážným nedostatkem,
který je příčinou častých poruch je vrchní vedení, kterým je většina svítidel napájena.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
KONCERT DĚTSKÉHO SBORU NADCHL POSLUCHAČE
Organizátorům svatojánských koncertů se podařil husarský kousek, když získali příslib od vedení
špičkového dětského pěveckého sboru z Holandska o jejich účinkování v našem kostele. Příslib byl
naplněn v neděli 25. října a více jak 30 dětí rozeznělo v odpoledních hodinách barokní chrám
dokonalým přednesem skladeb světových autorů. Návštěvníci koncertu byli nadšeni a nešetřili
projevy uznání. Po koncertu následovalo tradiční přijetí účinkujících na obecním úřadu, kde pro ně
bylo připraveno malé pohoštění. Každé z dětí také obdrželo pohlednici Sv. Jana a německý text
přibližující historii naší obce. Na závěr ještě děti zazpívali svým hostitelům několik holandských
lidových písní.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI

Rok - 1894 -rozšíření obec. školy na trojtřídní

Jelikož škola naše vykazovala tak velký počet dítek ( v posledním tříletí 177, 176 , 178 ) že beztoho
malé třídy nynější přeplněny byly, zavedla slavná c.k. okresní školní rada jednání o rozšíření školy
naší na trojtřídní, kteréž setkalo se s plným souhlasem všech súčastněných činitelů. Na základě toho
ráčila veleslavná c.k. zemská školní rada výnosem ze dne 23. června l. 1895 čís. 22.252 nezříditi při
škole naší třetí třídu posloupnou, na niž ustanoven býti má učitel. Dej bůh, aby rozšíření školy
přineslo kýžený užitek nynějším i budoucím pokolením.
Doslovný opis z nejstarší Svatojánské školní kroniky (1878 -1916)
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
VODA MÁ DOBROU KVALITU
Rozbory odebíraných vzorků pitné vody ze zdrojů ve Sv. Janě ukazují, že voda splňuje podmínky
pro pitnou vodu. Vyšší obsah dusičnanů (48-50 mg) však neumožňuje podávat tuto vodu kojencům a
to ani po převaření. Prameny v dolní části Sv. Jana pocházejí patrně z jednoho zdroje, neboť rozbory
jednotlivých vzorků jsou téměř shodné. U veřejných zdrojů hygienici doporučují občasné ošetření
vody chlorem s ohledem na možné bakteriologické znečištění studen.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Zvýšená hladina potoka Kačáku sebou vždy přináší celou řadu negativních jevů. Jedním z problémů
jsou nánosy nejrůznějších odpadů v zátokách a tůních. Je potěšitelné, že i v naší obci žijí lidé, kterým
není tato situace lhostejná a ve svém volném čase dokáží koryto a břehy potoka čistit. Poděkování za
tuto záslužnou činnost patří tentokrát panu Mílovi Urbanovi a Michalovi Radechovskému.
BLAHOPŘEJEME
K významnému životnímu jubileu, které v listopadu oslaví dlouholetá svatojánská občanka,
zasloužilá matka paní MILADA NĚMEČKOVÁ, přejeme do dalších let hodně pevného zdraví a
neutuchajícího životního elánu.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
Celkem dvakrát se v letošním říjnu sešla na svém zasedání správa Svatojánská nadace. Hlavními
body jednání je již delší dobu transformace této dobrovolné organizace, která v naší obci působí od

roku 1991. Důvodem k transformaci je nový zákon o nadacích a neziskových organizacích, jehož
naplnění je i pro Svatojánskou nadaci otázkou dalšího bytí či nebytí. Připomínáme, že zájem na
dalším působení nadace v naší obci veřejně deklarovalo již několikrát svatojánské obecní
zastupitelstvo a pro její zachování přispěje obec převodem jedné ideální poloviny hřbitovní kaple sv.
Maxmiliána. Majetek v minimální výši půl milionu korun je totiž jedna ze zákonných podmínek k
dalšímu trvání nadací.
SETKÁNÍ
V pořadí již čtvrté setkání členů správy Svatojánské nadace s přispěvateli nadace a s přáteli a občany
obce Svatý Jan p. Skalou se uskuteční v pátek 11. prosince v nové svatojánské restauraci. Na setkání
jsou také tradičně zváni představitelé státní správy a starostové okolních obcí. Podobná setkání jsou
mimořádnou příležitostí k vyjádření poděkování všem sponzorům a dárcům, kteří se významnou
měrou podílejí na obnově a zachování kulturních památek naší obce.
PROGRAM OBNOVY OBCE
STÁTNÍ DOTACE JSME SE DOČKALI
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhovělo žádosti naší obce a přidělilo nám státní dotaci ve výši 240
tisíc korun. Tyto prostředky, které stát vynakládá na postupnou obnovu venkova, jsou však přísně
účelové. V našem případě mohou být proto peníze použity pouze na výstavbu terasy před novou
restaurací a na rekonstrukci požární zbrojnice. Zatímco první akce je již dokončena, s rekonstrukcí
zbrojnice se teprve začne. Připomínáme, že podobnou státní pomoc obdržela naše obec v minulých
letech již několikrát. Nejvýznamnější pomoc z Programu obnovy venkova obohatila obecní pokladnu
v loňském roce, kdy jsme za úspěch v soutěži Vesnice roku 96 obdrželi 500 tisíc korun na výstavbu
restaurace.
NOVÉ ZÁBRADLÍ OKOLO KŘÍŽE
Okolo nového kříže na rozcestí u Bubovic bude v nejbližších dnech dokončeno nové zábradlí, které
by mělo především vylepšit celkový vzhled tohoto památného místa. Zábradlí je sestaveno v
podobném slohu jako zábradlí u kaple sv. Kříže, tedy mohutné řetězy upevněné na litinových
sloupcích. Připravena je i informační tabulka, která přibližuje historii kříže. Bubovická obec
přislíbila, že na tomto místě, které je zároveň křižovatkou několika turistických cest, zabuduje novou
lavičku.
HASIČSKÁ ZBROJNICE ZÍSKÁ NOVOU TVÁŘ
Nová střecha, okna, omítky a rekonstrukce vnitřních prostor, to jsou práce, které budou provázet
rekonstrukci požární zbrojnice. Poté co bylo upuštěno od záměru vybudovat v prostorách zbrojnice
veřejné záchodky, bude část zbrojnice využívána jako klubovna pro mládež. Nově vzniklé půdní
prostory budou sloužit k uskladnění požárního náčiní případně jako obecní sklad. I když bude s
pracemi započato ještě letos, úplného dokončení rekonstrukce se dočkáme až na jaře.
NA MĚSÍC LISTOPAD PŘIPRAVUJEME
7. listopadu. . . . . . . . schůze Svatojánské nadace, obecní úřad 18 hod.
13. a 14. listopadu . . . volby
20. listopadu . . . . . . . ustavující zasedání obecního zastupitelstva

