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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
S VÝSTAVBOU BYTOVÝCH JEDNOTEK BUDE ZAPOČATO V KVĚTNU
Výběrového řízení na rekonstrukci bývalé školní budovy se zúčastnily celkem tři firmy, z nichž
nejlépe obstála firma ZAMAK. Cenová nabídka, termín dokončení a nejlépe zpracovaný plán
rekonstrukce, to byly rozhodující prvky, na základě kterých tato stavební firma obstála. Čtyři bytové
jednotky, které vzniknou půdní vestavbou, budou vybudovány do šesti měsíců a akce si vyžádá
celkové náklady ve výši téměř tři a půl milionu korun.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA RESTAURACI PŘED DOKONČENÍM
Projekt na rekonstrukci zbývajících částí školní budovy, tedy suterénu, přízemí a prvního patra, je
téměř hotov. Nejvíce očekávaná je ta jeho část, která umožní započít s výstavbou nové restaurace.
Už dnes víme, že kapacita restaurace bude asi 60 míst, že bude vybavena kuchyní, zcela novým
sociální zařízením a terasou. Spolu s restaurací bude ještě v letošním roce částečně rekonstruováno
také přízemí, kde by měl v budoucnu vzniknout klub pro mládež. Vlastní přestavba prvního patra
letos realizována zřejmě nebude, a to především s ohledem na finanční možnosti obce.
ZAJÍMAVOSTI
150-tileté výročí Založení kaple sv. Maxmiliána
Všem občanům naší vesnice připadá samozřejmé, že na svatojánském hřbitově stojí krásná
novogotická kaple. Jsme na ni pyšní, protože mnoho návštěvníků, kteří přicházejí do Svatého Jana
poprvé, si ji se zalíbením prohlíží. Málokdo si však uvědomuje, že právě letos je této kapli rovných
150 let. Tento architektonický skvost nechal postavit jako rodinnou hrobku majitel tehdejšího
svatojánského panství dr. Maxmilián Berger, když mu rok před tím zemřela jeho mladá manželka,
hraběnka Walburga z Locknerů. Doktor Berger zemřel až v únoru 1884 a jeho druhá žena rok po
něm. Oba jsou ještě s dalšími členy jejich rodiny pochováni v suterénu této kaple.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
DEN MATEK
V pátek 9. května se v bývalé škole bude konat oslava Dne matek. Tento významný svátek si získal
své místo ve společenském životě obce a připomínáme si jej každoročně. I tentokrát zveme na oslavu
Dne matek všechny ženy ze SEDLCE, ZÁHRABSKÉ i SVATÉHO JANA. Začátek oslavy je v 18
hodin.
DEN DĚTÍ
Letošní dětský den se bude konat v sobotu 31. května na obvyklém místě. Pro děti bude připravena
celá řada soutěží, střelnice a občerstvení. Na vítěze soutěží, stejně jako na všechny soutěžící děti
čekají samozřejmě hodnotné ceny. Na tuto akci zveme co nejsrdečněji všechny děti jak z naší obce,
tak i z Hostíma.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Jak dopadl letošní sběr starého železa?
Nezařadit takovou akci, jakou je sběr starého železa, do péče o životní prostředí, by jistě bylo
nesprávné. Pomineme-li hospodářský význam tohoto počinu, zajímá nás mimo jiné proto, že se jím,
spolu s organizovanou likvidací domovního odpadu, z větší části zabraňuje vzniku černých skládek.

O to více nás všechny může těšit skutečnost, že se sběru železa každý rok ujímá svatojánská mládež.
Letošní výtěžek z této akce byl téměř 5 000 korun a tyto peníze budou použity na úpravu hřiště a
doplnění sportovního vybavení. Připomínáme, že sběr železného šrotu proběhne v sobotu 10. května
také na ZÁHRABSKÉ.

Chraňte studánku
V poslední době se objevily ve studánce sv. Ivana různé předměty, které do ní rozhodně nepatří.
Mohli jsme tam vidět naházené pruty a kusy trávy. Tyto cizí předměty pak ucpávají odtok ze
studánky a způsobují, že přirozený odtok nečistot na povrchu se zpomalí nebo zastaví. Tato studánka
je zdrojem pitné vody pro některé naše občany a vítaný zdroj osvěžení pro návštěvníky. Lidé měli ke
studánkám odnepaměti vždycky velkou úctu a studánky chránili. Měli bychom tak činit i my.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
Dne 4. května 1902 byly věžní hodiny zdejší důkladně opraveny. Po 16. roků stály již, neboť byly
pokaženy. Teprve z jara 1902 usneseno, by pořádány byly divadelní hry ve Sv. Janě pod Skalou, ve
prospěch opravy Kostelních hodin. Tím způsobem získáno celkem 15 zl. 56 kr. Jelikož však
ujednáno bylo, že za správu se dá 20 zlatých, proto zdejší farář přidal sám ještě 4 zlaté, 44kr. Hodiny
ty, jak schledáno, zhotoveny byly roku 1726 od Václava Neumana z Prahy. S dovolením pana
ředitele zdejší továrny Rudolfa Wágnera opravil je však z jara roku 1902 dovedný tovární zámečník
Antonín Klener ze Sv. Jána p. Skalou. Obec Svatojanská p. Skalou byla požádána, by přispěla ročně
nějakým darem pro kostelníka, který je musí denně natahovati. Hodiny mají krásný zvuk, který se
daleko rozléhá po údolí Svato Janském. Jakub Duffek farář
Doslovný opis z farní kroniky zdejší "LIBER MEMORABILIVM"
PROGRAM OBNOVY OBCE
Letošní rok se z pohledu Programu obnovy vesnice, zatím jeví jako rok pro naši obec velmi
významný. Pokud se naplní naše představy a podaří se uskutečnit výstavbu nových bytů a nové
restaurace, budou to změny, o kterých jsme donedávna pouze snili. Neméně významná bude, a to
především pro obyvatele Záhrabské, oprava přístupové komunikace do této osady. Rok 1997 je ve
znamení intenzívní přípravy plynofikace Svatého Jana a Sedlce. Měla by se uskutečnit ještě celá řada
drobnějších akcí, které přispějí ke vzhledu obce a zlepší životní prostředí.
BYLO ZAPOČATO S OPRAVOU CESTY
Delší dobu připravovaná oprava místní komunikace do osady Záhrabská byla zahájena a dokončena
bude do poloviny května. Nový asfaltový povrch cesty uvítají všichni osadníci, neboť stávající
prašná cesta přinášela potíže nejen motoristům ale i majitelům chat v její těsné blízkosti. Po
dokončení nového povrchu budou na cestě instalovány značky povolující max. rychlost 40 km/hod.
Připomeňme, že na celkových nákladech, které dosáhnou osmi set tisíc korun se podílí kromě obce
také firma EuroTel. V současné době organizuje na tuto akci obec sbírku mezi osadníky.
TŘI BRIGÁDY ZA JEDEN DEN !
3. května pokračovaly práce na odvodnění prostoru u autobusové čekárny v SEDLCI a byla
provedena oprava opěrné zdi u kaple sv. Kříže. Na ZÁHRABSKÉ se sešlo 20 brigádníků, kteří
likvidovali vyřezané křoviny v okolí přístupové komunikace a připravily ji pro plánovanou opravu.
DALŠÍ ROZŠÍŘENÍ TELEFONNÍ SÍTĚ
Po dokončení telefonizace Záhrabské provádí firma TELECOM další rozšíření telefonní sítě v Sedlci
a ve Svatém Janě. I přes připomínky obce není však nové vedení ukládáno do země a tak nám v obci
přibudou další sloupy. Podle příslibu odpovědných pracovníků TELECOMU by však mělo být
vzdušné vedení v nejbližších letech nahrazeno vedením kabelovým.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU

Pan STANISLAV RADA ze Sedlce už po mnoho let pečuje o dvě svatojánské památky. Ty jsou
sice zastíněny věhlasem ostatních památek obce, nicméně pro Sedlec jsou mimořádně významné.
Jedná se zvoničku a starý kamenný kříž. Zásluhou pana Rady je v pořádku udržováno i jejich okolí.
Obě památky se nacházejí u silnice naproti Proškovu mlýnu a proto neujdou pozornosti žádného
návštěvníka obce. Za dlouholetou a nezištnou pomoc panu Stanislavu RADOVI upřímně děkujeme.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
ZASEDÁNÍ SPRÁVY NADACE
Koncerty, poutní slavnost a celá řada dalších neméně důležitých bodů byly tématem jednání správy
Svatojánské nadace, které se konalo v sobotu 3. května v Sedlci. Protože je většina akcí
organizována spolu s obcí, těchto zasedání se pravidelně zúčastňují i její zástupci.
VÝZNAMNÁ NÁVŠTĚVA
V sobotu 3. května byl den, kdy Svatý Jan navštívilo mnoho turistů. Mezi nimi jsme mohli uvidět i
dva přední činitele našeho politického života. Ráno to byl Jan Kasal, místopředseda poslanecké
sněmovny s manželkou. Navečer se pak objevil ministr zdravotnictví Jan Stráský s manželkou a se
synem. Oba představitelé se živě zajímali o činnost Svatojánské nadace a popřáli její činnosti mnoho
zdaru.
NA MĚSÍC KVĚTEN PŘIPRAVUJEME
9. května....... Den matek 18.00 - škola
10. května....... sběr železného šrotu na Záhrabské
23. května....... schůze Obecního zastupitelstva - OÚ Sedlec 18.00 hod
24. května....... koncert pěveckého sboru - Kostel 16.00
24. května....... schůze Svatojánské nadace - škola - 18.00
31. května....... Dětský den - 9.00 - Svatý Jan

Pozvánka na koncert
Pěvecký soubor studentek Pedagogické školy z Berouna se ve Svatém Janě představí vůbec poprvé.
Jejich koncert se bude konat v sobotu 24. května od 16 hodin ve svatojánském kostele. Tento
studentský pěvecký sbor si za dobu svého působení vydobyl dobré jméno nejen na našem okrese, ale
účinkoval na řadě míst v celé republice.

