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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Množství pro obec velmi důležitých úkolů zaměstnává členy zastupitelstva na každém zasedání. To,
že jde skutečně o závažné problémy dosvědčuje například jednání o čističce odpadních vod, o
zamýšleném prodeji budovy obecního úřadu a zakoupení náhradní budovy, o probíhající
rekonstrukci školy, nebo o dořešení vzniklé situace s domem č. 18. Také další problémy úzce
související s programem obnovy vesnice, zejména postup příprav plynofikace a modernizace
rozvodné sítě elektřiny, jsou tématem téměř každého jednání obecního zastupitelstva.
ZASTUPITELSTVO ROZHODLO
Probíhající rekonstrukce bývalé školní budovy bude dokončena i v případě, neobdrdží-li obec
slíbenou státní dotaci. Rozhodlo o tom obecní zastupitelstvo na své poslední zasedání. Bude
zachován i původní záměr, který předpokládá výstavbu nových bytů, restaurace s ubytováním a s
klubem pro mládež. V budově bude provedena i celková rekonstrukce rozvodu elektřiny, vody,
topení a odpadů.
ZAJÍMAVOSTI
"SVATOJÁNCI" SE SEŠLI
U příležitosti 55. výročí od posledních maturit na zdejším učitelském ústavu, se v naší obci sešli jeho
absolventi. Ze všech koutů naší vlasti se na toto setkání přihlásilo 37 účastníků. Součástí jejich
návštěvy Sv. Jana p. Skalou byla i prohlídka obce a setkání s jejími představiteli. To se uskutečnilo v
pondělí 30. června v bývalé škole. Po přivítání se při připraveném občerstvení dlouho diskutovalo o
současném životě obce a od bývalých studentů jsme slyšeli i celou řadu zajímavých příhod z "jejich"
školy. Atmosféra setkání byla jako vždy velmi příjemná a nás potěšila upřímnost, s jakou páni
učitelé vyjadřovali radost se současným rozvojem obce a se stále se zlepšujícím stavem místních
památek. Ten je oslovil natolik, že mezi sebou při setkání vybrali 1800 korun, jako příspěvek
Svatojánské nadaci. Ne všechno se jim ale u nás líbilo. Nejvíce se pozastavovali nad současným
stavem celého parku a nad zchátralou budovou fary. "Snad, pokud ještě do Jána přijedeme, bude
situace lepší". Tak jednoznačně vyznělo přání všech těchto bývalých absolventů.
DVOJČATA
Celostátního setkání dvojčat, které se konalo 22. června v Červeném Hrádku u Chomutova, se
zúčastnily i svatojánské rodačky, paní Jana NOSKOVÁ a paní Jiřina BENEŠOVÁ. Na fotografii z
této akce je mohli vidět čtenáři Mladé fronty dnes.
POUTNÍ SLAVNOST
Program letošní pouti byl dokonale připraven a tak nezbývalo než si přát, aby vydrželo počasí. To
nás zajímalo především v sobotu, kdy byla většina programu naplánovaná pod širým nebem. Bylo
nám přáno a po deštivém sobotním ránu vysvitlo slunce, které provázelo svatojánskou pouť po oba
dva dny. První stánky přijížděly už v pátek večer a od sobotního dopoledne tak měli návštěvníci Sv.
Jana možnost využít jejich služeb. Větší množství lidí se začalo scházet na koncert BEROUNSKÉ
ŠESTKY, která milovníkům dechovky určitě udělala radost. Celým údolím zněly až do 18 hodin
písničky z celé naší vlasti. Hlavní večerní program, táborák s country hudbou známých BRZDAŘŮ
předčil svou návštěvností všechna očekávání. Více než 500 lidí se přišlo pobavit a při poslechu dobré
muziky vydrželi mnozí dlouho do noci. Stánkaři brzy vyprodali veškeré zásoby a zboží, včetně
zlatavého moku, museli v průběhu večera několikrát doplňovat.
Stěžejní události každé poutní slavnosti jsou však církevní obřady a právě na ty přišlo do našeho

kostela mnoho poutníků ze všech končin Čech. Nespočet osobních aut a několik autobusů přivezlo
věřící už na ranní mši svatou. Při hlavní mši byl kostel již zcela zaplněn a význam události byl
násoben tím, že hlavním celebrantem byl novokněz Karel BIŠKO z Řevnic. Mešní zpěvy k úctě sv.
Jana Křtitele byly prokládány sólovým zpěvem paní ERNESTOVÉ z Komárova.
Další připravenou nedělní akcí, která začala v 9 hodin v parku, byl volejbalový turnaj čtveřic.
Přihlásilo se na něj celkem 9 družstev a o láhev vychlazeného sektu se za úmorného vedra tvrdě
bojovalo až do odpoledních hodin.
Pochvalné ohlasy na letošní svatojánskou pouť, které jsme mohli slyšet od mnoha lidí nás velmi těší.
Víme však, že je stále co zlepšovat a dobře si uvědomujeme, že bez pomoci našich spoluobčanů, by
takováto akce neměla šanci na úspěch. Děkujeme proto Vám všem, kteří jste se na přípravách a na
organizování letošní oslavy podíleli.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ŠKOLA BUDE MÍT SAMOSTATNOU ČISTIČKU
Zamýšlená výstavba čističky odpadních vod pro areál bývalého kláštera není z pohledu likvidace
odpadních vod ve zbývající části obce ideální. Zdaleka ideální není ani její předpokládaná poloha
uprostřed klášterní zahrady, která je na seznamu svatojánských památek a je s podivem že památkáři
dali ke stavbě své požehnání. Pro investora stavby je sice tato varianta nejlevnější a také projekt na
ČOV je z pohledu odborníků zpracován dobře. Přesto však není v souladu se zpracovávaným
uzemním plánem pro naši obec. Obecní zastupitelstvo, které o problému jednalo, přizvalo na své
zasedání odborníka Ing. arch. Vávru, zpracovatele územního plánu pro naši obec, aby se seznámilo s
jeho názorem na vzniklý problém. Po důkladném zvážení všech okolností rozhodlo zastupitelstvo o
vydání souhlasného stanoviska k předloženému projektu.
JEDNÁNÍ S ŘEDITELKOU VPŠ
Stížnosti a připomínky občanů týkající se některých aktivit Vyšší pedagogické školy v obci, budou
projednány se zástupci této instituce v první polovině července. Připomínky se většinou dotýkají
problematiky porušování životního prostředí a poškozování soukromého majetku občanů. O
výsledku jednání vás budeme informovat.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
Zbloudilí poutníci
Když dne 7. července 1915 připutovalo procesí z Dolních Hbit u Příbrami k hrobu sv. Ivana, stalo se,
- jelikož poutníci přijeli večerním vlakem do Berouna - že po 10. h. večerní v lese za tmy nastalé v
Záhrabské zbloudili a dostali se za tmy k rozhledně na Mramoře, z kteréžto nebezpečné situace byli
nekterými zdejšími sousedy vysvobozeni a k Sv. Janu pod Skalou dovedeni.
Doslovný opis z farní kroniky zdejší "LIBER MEMORABILIVM"
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Naše poutní slavnost je bezpochyby největší církevní, kulturní a společenská událost Svatého Jana
pod Skalou a svým významem daleko přesahuje vlastní obec. Není v našich silách vyjmenovat
všechno to, co bylo pro zdárný průběh pouti a pro spokojenost návštěvníků obce zapotřebí vykonat,
ale bylo toho skutečně mnoho. V červencovém Svatojánku proto nelze jinak, než poděkovat Vám
všem, kteří jste se podíleli na přípravách a organizování svatojánské poutní slavnosti a všech
doprovodných programů.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
SPRÁVA NADACE ZASEDALA
Množství červnových akcí nebývale zaměstnalo správu Svatojánské nadace, která se spolupodílí na
všech kulturních a společenských akcích v obci. Právě příprava a zajištění těchto akcí bylo hlavní

náplní všech jednání a je nutno konstatovat, že nasazení a obětavost většiny členů správy nadace
nelze nazývati jinak než-li opravdové nadšení. Samozřejmost s jakou správa nadace spolupracuje s
obcí je opravdovou ukázkou společné snahy o rozkvět Svatého Jana pod Skalou. Všechny tyto
skutečnosti lze vyvodit i z posledního nadačního zasedání a my si společně musíme přát, aby ono
nadšení pro všeobecnou obnovu obce vydrželo.
VYSVĚCENÍ KAPLE SV. KŘÍŽE V ZÁŘÍ
Neděle 14. září byla vybrána jako termín pro znovuvysvěcení kaple Povýšení sv. Kříže a tento den se
zapíše do mezi významné dny naší obce. Svěcení kaple bude spojeno s oslavou, jejíž součástí bude
již tradiční koncert Spirituál kvintetu. Přáním pořadatelů je uspořádat koncert ve volné přírodě.
PROGRAM OBNOVY OBCE
PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE BYLA PODÁNA
Letošní ročník soutěže " VESNICE ROKU " byl vyhlášen a naši účast v ní schválilo obecní
zastupitelstvo na svém dubnovém zasedání. Po loňském úspěchu, kdy jsme získali MODROU
STUHU, která je udělována za mimořádně dobrou úroveň společenského a kulturního života, víme
dobře, co účast v soutěži obnáší. Uvědomujeme si současně, že obstát v soutěži není jednoduché, ale
změny kterými naše obec prošla a neustále prochází , dávají jistou naději na úspěch. Množství práce,
která se ve Svatém Janě, Sedlci a v poslední době také na Záhrabské vykonalo, jsme si nejlépe
uvědomili při vyplňování přihlášky do soutěže. A co se bude letos hodnotit ? Dá se říci, že všechno
to, co je se životem na vesnici spojeno. Velký důraz je přitom kladen celkovou upravenost a vzhled
obce. Přihláška obsahuje i text Místního programu obnovy a celou řadu fotografií. Jak v soutěži
obstojíme letos, to bude záležet na nás všech.
PRÁCE NA ZÁSADNÍ REKONSTRUKCI ŠKOLY ZAČALY
Bouráním starých nepotřebných komínů na školní budově byly zahájeny práce na výstavbě půdních
bytů v tomto objektu. Podle smlouvy, která byla uzavřena se stavební firmou, by měla tato první
etapa rekonstrukce skončit v říjnu letošního roku. V průběhu prázdnin by pak mělo být započato s
přestavbou suterénu a přízemí. Na tuto akci byla podána žádost o vydání stavebního povolení.
NOVÉ HŘIŠTĚ ?
V obecním areálu na Záhrabské by mělo být za pomoci osadníků vybudováno nové hřiště. Tato akce
je součástí celkového záměru s využitím obecního pozemku. Nové hřiště bude svojí velikostí
umožňovat i jeho budoucí využití pro tenis a bude od zbývající části pozemku odděleno oplocením.
To jestli se celá akce vydaří, bude záležet především na aktivitě místních lidí.
DALŠÍ DOTACE Z PROGRAMU OBNOVY VESNICE
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhovělo naší žádosti o příspěvek na přestavbu školní budovy a
poskytuje nám pro letošní rok dotaci z POV ve výši 500 000 korun. Peníze obdržíme prostřednictvím
Okresního úřadu Beroun. Další dotaci ve výši 1, 3 milionu korun na výstavbu nových bytů a
společenského zařízení očekáváme v nejbližší době.
NA MĚSÍC ČERVENEC PŘIPRAVUJEME
5. července ....koncert
kostel v 17 hodin
11. července ....zasedání obecního zastupitelstva
Sedlec v 18 hodin

