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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
OBEC SE OCITÁ VE ŠPATNÉ FINANČNÍ SITUACI
Především rekonstrukce bývalé školy a zvláště pak výstavba nových bytů, to jsou hlavní příčiny
neutěšeného stavu obecní pokladny. Právě tento problém bude hlavním bodem jednání
nadcházejícího zasedání obecního zastupitelstva. Situací bude následně projednána s občany na
veřejném zasedání, které je plánováno na pátek 28. srpna.
DAR OBCI
Jako výraz vděku a ocenění práce, kterou se v posledních letech podařilo ve Svatém Janě vykonat,
chápeme velkorysou nabídku paní Jiřiny SMRTKOVÉ, která odpustila obci značnou finanční částku
z peněz, které ji obec dluží za odprodej domu. Zbývající termínovanou splátku pak odložila o jeden
rok. Podle vyjádření paní Smrtkové přispěl k jejímu rozhodnutí také velmi dobrý přístup obce k ní
samotné. Pro současnou situaci, ve které se obec nachází je tato pomoc více jak vítaná a paní
"Hajné" za ni náleží poděkování nás všech.
ZAJÍMAVOSTI
SKANZEN V LOMU PARAPLE BYL SLAVNOSTNĚ OTEVŘEN
Po několikaletém úsilí nadšenců ze skupiny BARBORA se podařilo v bývalém lomu PARAPLE
dokončit první, ale významnou část skanzenu těžby a zpracování vápence. I když tento počin přímo
nesouvisí s místním programem obnovy obce a obec sama se na něm podílí jen minimálně, je to
zajisté příspěvek, který oživí naučnou stezku která lom protíná. Provoz skanzenu je zatím plánován
na soboty a neděle a jeho návštěvníci se mohou na vlastní oči přesvědčit jak náročná, ale v mnoha
pohledech i romantická byla práce "skaláků". Pro úplnost uvádíme, že slavnostní otevření skanzenu
proběhlo v sobotu 7. srpna. Celá akce byla velmi dobře připravená a necelá stovka návštěvníků
projevila opravdu veliký obdiv k vykonané práci. Své dojmy mohli (a nadále mohou) návštěvníci
vyjádřit také prostřednictvím zápisu do pamětní knihy. Všichni tak mohli obdivovat zdařilou
expozici z bohaté historie těžby vápence v našem kraji, a navíc se i projet znovuzpřístupněnými
štolami v původních zrekonstruovaných důlních vlečkách. Všem našim obyvatelům i návštěvníkům
obce návštěvu skanzenu na Parapleti vřele doporučujeme.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
PRVNÍ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Dne 18. září 1915 byl zahájen první nový školní rok na zdejším soukromém učitelském
paedagogium Školských Bratří vzýváním Ducha sv. v 8 h.r. a spívanou Mší sv. ve zdejším chrámu
Páně farním, kterou sloužil zdejší farář Jakub Duffek za přítomnosti celkem 7 členů Školských Bratří
a 144 žáků.
Doslovný opis z farní kroniky zdejší "LIBER MEMORABILIVM"
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
ZAZPÍVALI NÁM ANGLIČANÉ
V neděli 2. srpna odezněl ve svatojánském kostele koncert anglického pěveckého sboru Cecilia
singers. Sbor přijel z městečka ve střední Anglii v hrabství Derby. Pod vedením sbormistra Petera
Wiliamse provedl sbor řadu chrámových skladeb různých evropských autorů. Novinkou v našem
kostele bylo zařazení skladeb soudobého britského skladatele napsaných na způsob indické rágy.

Sbor předvedl i několik spirituálů. Velkým zpestřením bylo vystoupení vynikajícího klarinetysty.
Posluchači si z koncertu odnesli hezký zážitek. Po koncertě byla pro zpěváky připravena večeře v
místní restauraci. Mnozí z hostů poprvé ve svém životě ochutnali makové koláče, které se v Anglii
nedělají.
COUNTRY VEČER NA ZÁHRABSKÉ
Vzhledem k podobné plánované akci v sousední Vráži proběhne tradiční rozloučení s prázdninami
na Záhrabské s týdenním předstihem. Na sobotu 22. srpna zde obecní úřad zorganizoval country
večer s táborákem a pěknou hudbou. Připraveno je také občerstvení pro děti i dospělé. Začátek této
oblíbené akce, na kterou vás srdečně zveme, je v 18 hodin.
DALŠÍ ZAJÍMAVÝ KONCERT
Na sobotu 22. srpna připravila Svatojánská nadace spolu s Římskokatolickou farností a s obecním
úřadem další koncert ve svatojánském kostele. Představí se nám Pražští pozounéři pod vedením
Bohuslava Rattaye. Tato šestice muzikantů předvede mimořádnou hudbu, která má nádech dvorních
slavností ze 16. a 17. století. Pražští pozounéři jsou vynikajícím hudebním tělesem známým i v
zahraničí. Pro návštěvníky koncertu bude jistě zajímavé, uslyší-li část koncertu přímo na návsi a část
hranou v jeskyni sv. Ivana.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
První organizovaný sběr nebezpečného odpadu v naší obci se uskuteční v sobotu 29.srpna. Vozidlo
Technických služeb Beroun navštíví v tento den postupně všechny tři osady a můžeme se tak zbavit
odpadů, které nelze běžně ukládat do kontejnerů. I když se za odevzdání nebezpečných odpadů platí,
věříme že občané této možnosti využijí. Obecní úřad tuto akci podpoří nemalou finanční částkou
čímž se poplatky pro občany sníží více jak o polovinu.
Seznam nebezpečného odpadu, který bude možno odevzdat a snížená cena, kterou zaplatí občané :
pneumatiky ......1 ks 10.televizory ........1 ks 100.autobaterie .......1 ks 15.Za monočlánky, léky, barvy a ředila, vyjetý olej, zářivky a výbojky
hradí poplatek v plném rozsahu obec.
Místa a časové termíny sběru:
Svatý Jan - náves 9.00 Sedlec - náves 9.30 Záhrabská - u transformátoru 10.30
BLAHOPŘEJEME
Paní IRENĚ KUBÍČKOVÉ ze Sedlce, která oslavila své životní jubileum přejeme do dalších let
života mnoho zdraví, radosti a spokojenosti. Stejné životní výročí oslavily svatojánské rodačky paní
JANA NOSKOVÁ a paní JIŘINA BENEŠOVÁ. Také jim přejeme všechno nejlepší a hodně
pevného zdraví.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
IVANOVA SOCHA ČEKÁ NA OPRAVU
Do restaurátorské dílny byla převezena socha poustevníka IVANA ze skalního kostela panny Marie.
Odtud byla odstraněna již před několika lety a do současné doby byla uložena v přízemí bývalého
kláštera. Protože samotná záchrana sochy je téměř nemožná, bude po vypracování restaurátorského
záměru započato s výrobou její kopie.
ZÁPADNÍ ČÁST KOSTELA BUDE OSVĚTLENA
Především s ohledem na zvýšení bezpečnosti našeho kostela, rozhodla správa Svatojánské nadace o
instalaci osvětlovacích těles u zadních vchodových dveří. Bezpečnostní čidla zde v nočních hodinách
zajistí sepnutí svítidel při každém pohybu osob.

SVATOJÁNEK JE OPĚT VYLEPŠEN
Od tohoto vydání bude i nadále Svatojánek tištěn novou kvalitnější tiskárnou, kterou zakoupila
Svatojánská nadace. Významnou měrou tak přispěla k zkvalitnění tištěné podoby Svatojánku.
PROGRAM OBNOVY OBCE
HŘIŠTĚ NA ZÁHRABSKÉ SE NEDAŘÍ DOKONČIT
Poté, co svoji aktivitu na výstavbě nového hřiště v obecním areálu na Záhrabské ukončil Ing.
Bouček, ujal se dalšího organizování obecní úřad. Přestože byly svolány dvě brigády na prázdninová
sobotní dopoledne, kdy jsou zde téměř všechny chaty obsazeny, zúčastnilo se té první pouze pět lidí
a na druhou brigádu nepřišel nikdo. Zdá se, jakoby hřištěchtiví jedinci na Záhrabské vymřeli, neboť
při posledním setkání s osadníky se mnoho chatařů písemně zavázalo na této akci přispět a souhlasně
se vyjadřovali k potřebnosti tohoto zařízení v osadě. Tu si ostatně uvědomuje i obecní zastupitelstvo
a v dostavbě hřiště bude v rámci omezených finančních prostředků i pokračovat. Ale jak brzy se
hřiště podaří dokončit, bude i nadále záležet na osadnících. Schůze, na které by se mělo o otázce
hřiště na Záhrabské opět jednat, je plánována na září.
PRÁCE U SEDLECKÉ ČEKÁRNY POKRAČUJÍ
S minimální účastí obce pokračují práce na zpevnění břehu potoka u autobusové čekárny v SEDLCI.
Zásluhu na této akci má pan ŽELASKOV, který se se svými přáteli této práce ujal. Po dokončení
díla bude celá plocha u čekárny upravena a zatravněna. V následujícím roce by měla opravou projít
také samotná čekárna.
NA MĚSÍC SRPEN PŘIPRAVUJEME
14. srpna ......zasedání zastupitelstva - obecní úřad v 18 hodin
22. srpna ......koncert - kostel v 17 hodin
22. srpna ......Country večer u táboráku na Záhrabské - začátek v 18 hodin
28. srpna ......Veřejné zasedání obecního zastupitelstva - začátek v 18 hodin
29.srpna ...... Sběr nebezpečných odpadů

