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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Obecní zastupitelstvo pozvalo na projednání stížností a připomínek občanů, týkající se některých
aktivit Vyšší pedagogické školy v obci, ředitelku této instituce Mgr. Janu Fellnerovou. O
připomínkách a stížnostech jsme současně informovali zástupce Kongregace křesťanských škol,
pronajímatele prostor, které VPŠ užívá. O výsledku jednání vás budeme informovat.
UKONČENÍ PRONÁJMU STÁNKU S OBČERSTVENÍM
Pro nedodržování nájemní smlouvy, rozhodlo zastupitelstvo obce ukončit paní Kalousové pronájem
stánku a části pozemku u bývalé školy.
REKONSTRUKCE BÝVALÉ ŠKOLY ZAHÁJENA
Uvolněním pronajatých prostor, vyklizením půdy a předáním staveniště byly vytvořeny podmínky
pro zahájení prací na rekonstrukci bývalé školní budovy. V současné době je dokončována konečná
verze smlouvy mezi obcí a stavební firmou. Nedílnou součástí tohoto dokumentu je i tzv. splátkový
kalendář, ke kterému se bude vyjadřovat i Česká spořitelna, která na celou akci poskytuje obci úvěr.
ZAJÍMAVOSTI
VÝHODNÁ NABÍDKA REDAKCE BEROUNSKÉHO DENÍKU
Redakce Berounského deníku nabídla našemu obecnímu úřadu pravidelný odběr 30 výtisků
sobotního vydání, ve kterém vychází naše Svatojánská stránka. Svatojánští tak budou, vždy poslední
sobotu v měsíci dostávat po jednom vydání tohoto deníku. Obecní úřad v nejbližší době uzavře s
vydavatelem smlouvu, která mj. umožní získávat noviny s šedesáti procentní slevou
KARLŠTEJN A SV. JAN BUDOU SPOLUPRACOVAT
Prostřednictvím našeho zpravodaje a Svatojánské stránky vycházející jednou měsíčně v Berounském
deníku jsme zahájili spolupráci s vydavateli Karlštejnského kurýra. Tyto nově vzniklé noviny mají
vycházet každý měsíc a budou přinášet informace nejen ze samotného Karlštejna, ale i z jeho
nejbližšího okolí. Několik výtisků těchto novin, jejichž cena je 6 korun, budeme dostávat také do Sv.
Jana.
SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ
Také letos se ve Svatém Janě uskuteční vzpomínkové setkání absolventů někdejšího svatojánského
učitelského ústavu. Podle našich informací je zatím přihlášeno na třicet účastníků. Program
dvoudenního setkání bude obdobný jako v minulých letech. Naši obec navštíví páni učitelé v úterý 2.
července. Po bohoslužbě, která se bude konat v kostele sv. Jana Křtitele v 9 hodin, bude následovat
krátká prohlídka obce a beseda se starostou.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
DEN DĚTÍ
Mnohaletou tradici oslavy svátku dětí jsme neporušili ani letos a je potěšitelné, že náš svatojánský
dětský den láká i děti z okolí. Pro jeho organizátory to sice představuje větší zátěž, současně to však
svědčí o jeho dobré úrovni. Také letos byla pro děti připravena celá řada soutěží, střelnice a
samozřejmě občerstvení a ceny pro všechny účastníky. Každoročním přispěvovatelem na tuto akci je
Myslivecké sdružení Svatý Jan pod Skalou.

Měsíc červen je pro naši obec na společenské události tradičně bohatý. Největší událostí je
samozřejmě Svatojánská poutní slavnost, kterou si každoročně vždy poslední červnovou neděli
připomínáme svátek patronů našeho kostela - sv. Jana Křtitele a ctného Ivana, prvního českého
poustevníka. Obnovení tradice svatojánských poutí znamenalo určitý zlom v životě naší obce a
oslavy jsou záměrně rozdělovány do dvou dnů tak, aby vznikl prostor jak pro církevní i světské
slavnosti. Poutní slavností je tak oslovena většina lidí, kteří v tyto dny do Svatého Jana p. Skalou
přijdou.
PROGRAM LETOŠNÍ POUTNÍ SLAVNOSTI
Sobota 28. června - Koncert dechové hudby BEROUNSKÁ ŠESTKA
začátek v 15 hodin
- Country večer u táboráku - k tanci a poslechu hrají BRZDAŘI
občerstvení je zajištěno , začátek v 18 hodin
V případě špatného počasí se sejdeme v sále hostímské restaurace
Neděle 29. června - ranní mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele - začátek v 8 hodin
- poutní mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele - začátek v 10 hodin
Po oba dny budou pro návštěvníky zpřístupněny spolu s areálem kostela také kaple sv. Kříže a kaple
sv. Maxmiliána

NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
Roku 1917 při zdejší poutní slavnosti nepřišel s poutníky žádný kněz, který by v pouti sloužil Mši
sv. jako jiná léta za míru. Byla to smutná poutní slavnost, poutníci měli sebou z domova chléb, jinak
nebylo lze koupiti žádných potravin ! Poutníků bylo méně než jiná léta, ale jinak všechna obvyklá
procesí se dostavila. - Aby přece mohlo býti více Mší sv. slouženo k vůli poutníkům, vyžádal si
zdejší farář pro tento poutní den výminečně právo binační! Jakub Duffek farář
Doslovný opis z farní kroniky zdejší "LIBER MEMORABILIVM"
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Hygienické čerpání vody bude obnoveno.
Pramen sv. Ivana, svatojánská studánka, je stále více navštěvována zájemci o dobrou pitnou vodu.
Vždy v letních měsících se na dně studánky vytváří rostlinný porost, což je způsobeno především
delšími dny, ale také zvýšeným množstvím dusičnanů. Přestože rostliny kvalitu vody nijak
neohrožují, je zapotřebí studánku nejméně dvakrát v roce vyčistit. Tuto záslužnou činnost
vykonávají členové Svatojánské nadace. Ve studánce bude také v dohledné době nákladem obce
obnoveno elektrické čerpání vody.
Na Záhrabské proběhl sběr železa
Téměř 40 metráků železa, to je výsledek akce, kterou v této osadě pravidelně organizuje obecní úřad.
Peníze, které se za železný šrot utržily, poslouží jako příspěvek na vybudování nového hřiště v areálu
hasičárny.
POZVÁNKA NA KONCERT
V sobotu 21. června 1997 v 17 hodin, vystoupí v kostele sv. Jana Křtitele ve Sv. Janě p. Skalou,
chrámový sbor ze Spojených států.
Ze Spojených států bude také další těleso, pěvecký sbor s orchestrem, které u nás předvede své
umění v sobotu 5. července. Tento koncert bude již 33. v pořadí svatojánských koncertů. Na oba
koncerty Vás co nejsrdečněji zvou jejich pořadatelé - obec Svatý Jan p. Skalou a Svatojánská nadace.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU

Na obnově památek obce má největší podíl práce členů Svatojánské nadace. Proto dnešní
poděkování patří ing. Bohumilu Ševčíkovi, jednomu z nejvíce obětavých členů, kteří se
průvodcovskou činností v areálu našeho kostela zasluhují o zdárný chod nadace. Poděkování mu
patří také za pomoc při zajišťování většiny svatojánských koncertů. Jeho dobrovolná práce je o to
významnější, že zejména příspěvky návštěvníků a výtěžky z koncertů jsou pro nadaci
nejvýznamnějším finančním přínosem .
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE

Kapička bude okrášlena zábradlím

Nové zábradlí u kaple sv. Kříže by mělo být nákladem Svatojánské nadace nainstalováno ještě do
svatojánské pouti. Největší podíl na této akci má člen naší nadace pan Jaroslav HRUDKA, jehož
firma provedla zabudování zábradlí bez nároku na honorář. Nové zábradlí bude nejen vkusným
architektonickým prvkem, který obohatí významnou svatojánskou památku, ale především zvýší
bezpečnost návštěvníků tohoto místa.
PROGRAM OBNOVY OBCE

CESTA NA ZÁHRABSKOU JE DOKONČENA
Po mnohaletém úsilí se podařilo realizovat opravu přístupové komunikace do osady Záhrabská.
Splnilo se tak dávné přání nejen samotným osadníkům, ale také všem majitelům chat. Není bez
zajímavosti, že na financování této akce přislíbili svoji účast i osadníci a část z nich už slíbenou
pomoc poskytlo. I když se někteří chataři staví k onomu tisícikorunovému příspěvku tak jako by se
jich to netýkalo, věříme že docení význam a přínos této akce a že si uvědomí, že zkvalitněním
přístupové komunikace dochází ke značnému zhodnocení jejich nemovitostí a v neposlední řadě se
novým povrchem vozovky ušetří i jejich dopravní prostředky. Těm, kteří na cestu doposud nepřispěli
připomínáme, že příspěvek je možno zaplatit každý pátek na obecním úřadu v SEDLCI, kde získáte i
podrobnější informace, nebo jej zaslat složenkou (složenky jsou k dispozici u paní Špičkové a paní
Boučkové ). Další možností je splátka bankovním převodem do komerční banky na číslo účtu
obecního úřadu Svatý Jan pod Skalou - 89 26 - 131 / 0100 . Za všechny příspěvky děkujeme.
POKRAČUJE ÚPRAVA OKOLÍ ČEKÁRNY
Po pokládce kanalizace se pokračovalo v úpravách prostoru v okolí autobusové čekárny v SEDLCI.
Po vybudování opěrné zídky bude na nově vzniklou plochu navezena zemina a prostor bude
zatravněn. Akce by měla být zakončena přestavbou samotné čekárny, která bude opatřena sedlovou
střechou a štukovou omítkou.
NA MĚSÍC ČERVEN PŘIPRAVUJEME
13. června ....zasedání zastupitelstva obce - SEDLEC v 18. hodin
21. června ....koncert chrámového pěveckého sboru z USA - začátek je v 17 hodin
21. června ....zasedání Svatojánské nadace
(vzhledem k probíhající rekonstrukci školy bude místo konání upřesněno)
28. a 29. června ....poutní slavnost - viz. uvedený program na 2. stránce
2.července .... Setkání absolventů bývalého učitelského ústavu
5. července ....koncert pěveckého sboru s orchestrem z USA
začátek bude upřesněn na plakátech na informačních tabulích

