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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
PROJEKT NA NOVÉ BYTY JE DOKONČEN
V pátek 14. března se v budově obecního úřadu uskuteční setkání s přihlášenými zájemci o nově
budované byty v bývalé škole. Budou projednány předběžné podmínky pronájmu těchto bytů a k
nahlédnutí bude i projektová dokumentace. Následně budou zastupitelstvem vybráni čtyři budoucí
nájemníci. Jednou z důležitých podmínek získání bytu bude finanční spoluúčast nájemníků.
DOČKÁME SE NOVÉ ROZVODNÉ SÍTĚ
V reakci na náš dopis, provedli pracovníci Berounských rozvodných závodů kontrolu stávající sítě
nízkého napětí ve Svatém Janě. Na základě zjištěných skutečností by měl být ještě v letošním roce
zpracován projekt na vybudování nové rozvodné sítě. K vlastní realizaci bude s největší
pravděpodobností přistoupeno v příštím roce.
SEDLEC MÁ NOVÉ POŠTOVNÍ SMĚROVACÍ ČÍSLO - 266 01 p. BEROUN
V souvislosti s nově zaváděným způsobem doručování poštovních zásilek do naší obce oznámila
Česká pošta změnu PSČ pro Sedlec. Vzhledem k tomu, že do Sedlce bude pošta doručována z
Berouna, musí být veškeré zásilky označovány berounským PSČ - tedy 266 01. Zásilky, na kterých
bude uvedeno původní číslo pošty Loděnice, budou do Sedlce doručovány se zpožděním.
SETKÁNÍ S OSADNÍKY NA ZÁHRABSKÉ
V pátek 28. března se v bývalé hasičárně na Záhrabské uskuteční setkání osadníků se zástupci obce.
Zde by se měla projednat celá řada aktuálních problémů, kterými v současné době osada žije. Půjde
především o opravu místní příjezdové komunikace, postup telefonizace a likvidace odpadů.
Dohodnuta by měla být i brigáda, při které bude provedeno prořezání náletových dřevin okolo cest a
jarní úklid.
ZAJÍMAVOSTI
Nástup nového kněze do farnosti
Do Svatojánské farnosti byl jmenován nový administrátor svatojánské farnosti. Stal se jím P.
Michael Špilar, mladý kněz, který prozatím působí jako kaplan v Berouně. Do naší obce zajíždí již
delší dobu jako učitel Vyšší pedagogické školy. Otci Špilarovi přejeme, aby se mu práce ve zdejší
farnosti dařila a věříme, že se mu bude líbit jak práce ve škole, tak i v obci.
Bohoslužby ve svatojánském kostele se budou konat každou neděli od 8.00 hodin.

Čtěte Berounský deník
Mnozí občané stále ještě nevědí, že každou poslední sobotu v měsíci je věnována jedna
stránka Berounského deníku naší obci. Březnová svatojánská stránka vyjde v
Berounském deníku v sobotu 29. března.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
JARNÍ ÚKLID
S příchodem jara je spojen úklid nejen kolem našich obydlí, ale i na veřejných prostranstvích. Po
dlouhé zimě, kdy bylo vše zaváto sněhem, se na mnoha místech objevují věci, které hyzdí naši obec.
Proto se všichni podívejme kolem sebe, zda v našem okolí nejsou rozházené papíry, staré listí ze
stromů, opadané větve po velkých větrech nebo posypový písek po zimní údržbě. Ať je naše vesnice

do Velikonoc hezká.
PRVNÍ LETOŠNÍ ZÁTĚŽ
O posledním únorovém a prvním březnovém víkendu, zaznamenala naše obec první letošní nájezd
turistů. Stále více se ukazuje, jak nedostatečně jsme na tuto skutečnost připraveni. Nedostatek
parkovacích míst a téměř neexistující zázemí pro návštěvníky, to jsou přetrvávající problémy, se
kterými se i v budoucnu budeme jen těžce vyrovnávat. I tento problém však řeší územní plán a lze se
jen těšit, že se jeho postupným naplňováním bude situace zlepšovat.
KONTEJNER NA ZÁHRABSKÉ
Po celou dobu Velikonoc bude na Záhrabské v prostoru u bývalé hájovny přistaven kontejner na
domovní odpad. Upozorňujeme, že kontejner není určen k ukládání nebezpečných odpadů a
stavebních sutí a kovů. Žádáme osadníky, aby do kontejneru neukládali takové odpady, které je
možno zkompostovat nebo spálit.
PROGRAM OBNOVY OBCE
Modrou stuhu už máme doma !
Vyznamenání, které obec obdržela v soutěži "Vesnice roku 96" za mimořádně vysokou úroveň
společenského a kulturního života bylo předáno zástupcům obce. Slavnostního aktu se kromě
starostů všech vítězných obcí zúčastnili i zástupci Spolku pro obnovu vesnice, místopředseda vlády a
ministr zemědělství Josef Lux a ministr pro místní rozvoj Ing. Jaromír Schneider. Slavnost se konala
20. února 97 v obci VRATĚNÍN na rakousko moravském pomezí. Právě VRATĚNÍN se stal
absolutním vítězem loňského ročníku této celostátní soutěže. Modrá stuha, kterou jsme z Vratěnína
přivezli, je vystavena v malé zasedací síni obecního úřadu.
ZÁBRADLÍ JE DOKONČENO
Po více jak roce bylo dokončeno nové zábradlí u nebezpečného úseku lesní cesty na Vráž. Zásluhu
na tomto zdařilém díle mají kromě pana Radechovského také Václav Rada, Michal a Martin
Šedivých a Michal Radechovský. Následovat by mělo rozvezení štěrku na blátivé úseky cesty a
dlouhou dobu slibovaná montáž několika laviček. Tyto práce by měla zajistit mládež ve spolupráci
se studentkami VPŠ.
POZVÁNKA NA KONCERT
V sobotu 5. dubna v 17 hodin se uskuteční první letošní a v pořadí již 30. koncert pořádaný
Svatojánskou nadací a obecním úřadem Na programu bude Haydnovo dílo Sedm slov Kristových na
kříži v provedení smyčcového kvarteta Quattro Corde z Prahy. Průvodní slovo, které skladatel
předepsal před každou větu koncertu, přednese pan MIROSLAV KOVÁŘÍK, známý především z
nedělního rozhlasového pořadu Dobré jitro z Prahy. Koncert nám tak doplní atmosféru Velikonoc,
které se letos slaví v posledních březnových dnech. Další koncert se plánuje na sobotu 10. května,
vystoupit by měl švédský pěvecký sbor.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
Dnešním úryvkem z kroniky si připomínáme stoleté výročí úmrtí významného Svatojánského občana
Dr.Štěpána Emanuela Bergera, bývalého majitele svatojánského panství a zdejšího zámku (budova
bývalého kláštera), a také stoleté výročí opravy našeho kostela.
Dne 22. února 1897 v Pánu zesnul v Praze v Tyršově ulici č. 1408 majitel zdejšího velkostatku p.
Emanuel Štěpán Dr. Berger. Tělesné ostatky téhož byli sem k Sv. Janu pod Skalou převezeny dne
25.února a 26. února 1897 pak pochovány v rodinné hrobce na zdejším hřbitově. V Pánu zesnulý
hlásil se vždy k straně konservativní, byl dobrým vlastencem, velikým a neúnavným sběratelem
starožitností, čehož důkaz podaly zásoby jich c ceně prý 80 ovo. Ke Kněžstvu byl uctivý a přející

idea sv. víry jeho byla čistě křesťanská. R.i.p.
Oprava kostela v roce 1897
Oprava chrámu Páně, jakož i farní budovy uvnitř (poněvadž zevnitřek farní budovy žádný nestával a
nestává) stala se za úřadování nížepsaného faráře v roce 1897. Po odbyté konkurenční odhadní
komisi dne 6.června 1896, kteráž uznala svrchovanou nutnost opravy chrámu Páně, jakož i fary,
jelikož ve zdivu chrámovém na ambitách při choru jevily se povážlivé trhliny, omítka z venku i ze
vnitřku byla většinou opadaná, střecha velice porouchaná, tak že jý teklo dovnitř kostela žlabem
mezi starým a novým kostelem se nacházejícím, věž chrámová spuchřelým šindelem pokryta a
omítky zvenku úplně zbavená, ve farní budově v pokojích okna provázkama přivázaná, by vítr je
neodnesl, strop v kanceláři spadnutý atd.,atd. Dalo se očekávati, že na takovou spoušť povolí se
slušný náklad, než člověk míní a kompetentní úřady v té věci mění. Po dlouhém prošení
nížepsaného, konečně přičiněním pana c.k. okres. hejtmana Hořovického p. Dr. Josefa Bláhy, byl
dopodrobný rozpočet utvořený p. vrchním inžinýrem Vaingertnerem, od c.k. Vysokého
Místodržitelství v Praze dne 24.prosince 1896 č.200.453 adjustován v obnosu nedostatečném 4 020
zl 65 Kr, z kteréhož na kostel přišlo 3 550 zl 58 Kr a na opravu fary 470 zl. 07 Kr. Dne 27.února
1897 pod číslem 1660 vypsána byla c.k. okres. hejt. v Hořovicích veřejná dražba, ku které se
dostavil pouze p. Antonín Šeda stavitel z Nuslí, který právě v tu dobu stavěl novou silnici z Berouna
přez Hostím, Sv.Jan k Lodenici. Po prohlédnutí podmínek vydražil nadřečenou opravu za 4010 zl.
Po složení 10% kauce per 401 zl započal s opravou ihned. Opravu tu dosti slušně za tak malý peníz,
jak kolaudační komisí dne 15.11. 1897 uznáno bylo, provedl. Nejvíce si nařikal na prodělek při krytí
střechy na věži novým šindálkem. Naznačenou summu na tuto opravu věže v dopodrobném rozpočtu
prý dal jen dělníkům a na material ze svého musel pak přidati ! Při opravě té byl též opraven trhlý
okraj v půli na příč na hlavním oltáři sv.Jana Křtitele a sv.Ivana, jakož i studánka bl. Ivana,( ta
opravena byla p. Vilémem Bergrem, majitelem zdejšího velkostatku po přísném nařízení c.k. okres.
Hejtmanství v Hořovicích). Ještě zbývá nížepsanému uvésti do opravy hřbitovní zeď, která hrozí
sesutím, Kapli sv. Kříže ne severní straně vesnice na vršku se nacházející, varhany, a částečně
roucha Bohoslužebná a prádlo kostelní, které při jeho nastoupení úplně scházelo, vše bylo od doby
zrušení kláštera tj. od r. 1785 - tudíž i sešlé. Zda těchto oprav se zde nížepsaný dočká nemůže říci,
neb již přišel o pravé oko nástudem při namahavém chození do škol do Lužec a do Srbska, jak
potvrdil p. profesor Dr. Deil v Praze a oslepnutí na levé též může očekávati, jak týž pan profesor
potvrdil. Bůh budiž pomocníkem.
Ve Sv. Janě pod Skalou 9. prosince 1897 Jiří Vaněk farář
Doslovný opis z farní kroniky zdejší "LIBER MEMORABILIVM"
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Patří dnes Vám všem, kteří se podílíte na jarním úklidu obce, Vám všem, kteří jste se zúčastnili první
letošní brigády. Patří ale také všem, kteří upravují okolí svých domů, své zahrádky a veřejná
prostranství.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
VÝROČNÍ ZASEDÁNÍ SPRÁVY NADACE
V sobotu 15. února se konala na obecním úřadě výroční schůze Svatojánské nadace. Toto veřejné
zasedání rekapitulovalo její činnost za uplynulý rok, hodnotilo hospodaření nadace a zabývalo se
plánem činnosti pro letošní rok. Jak jsme si už v posledních letech zvykli, byla činnost v obou
hlavních směrech úspěšná. Na ochranu a zvelebování památek vynaložila nadace v loňském roce
245,5 tis. Kč. Pořádání koncertů a dalších kulturních akcí je druhou hlavní činností nadace, loňský
vánoční koncert byl již 29. koncertem od zahájení činnosti.
PRVNÍ JARNÍ BRIGÁDA
Ačkoli si na první jarní den ještě několik dní počkáme, uskutečnila se v prvním březnovém dnu
brigáda pořádaná společně Svatojánskou nadací a obecním úřadem. Pracovalo se hned na dvou

místech, a to u hřbitovní kaple a u kaple pod Skálou. U kaple sv. Maxmiliána na hřbitově bylo
odstraněno zbořené kamenné zábradlí u levého schodiště, zatímco u kaple Sv. Kříže se vyřezávaly
náletové křoviny, odvážely se trubky z lešení a zbylý kámen po opravě tarasů. Na obou místech se
zúčastnilo práce 14 občanů a přátel obce.
Mimořádné zasedání Svatojánské nadace.
Konalo se v sobotu 1. března a byl na něj přizván též nový administrátor zdejší farnosti P. Michael
Špilar. Vedení nadace ho seznámilo se svou dosavadní činností a s plány a záměry do budoucna.
Jednání bylo oboustranně prospěšné a užitečné. Vždyť kdo jiný, než administrátor svatojánské
farnosti, by měl být seznámen do nejmenších podrobností s činností těch, kteří pod hlavičkou
Svatojánské nadace se již šestým rokem starají o ochranu a zvelebování kulturních památek v obci, z
nichž většinu tvoří právě církevní objekty. Na pořadu jednání byla také svatojánská poutní slavnost,
která se bude konat tradičně v poslední červnový víkend. Zatím nebyl definitivně stanoven termín
znovuvysvěcení kaple Povýšení svatého kříže, jejíž generální oprava byla v závěru loňského roku
dokončena nákladem více než 1 milion korun. Významným počinem je také dohoda o pokračování
restaurátorských prací a příprava generální opravy interiéru hlavního svatojánského kostela Sv. Jana
Křtitele.
NA MĚSÍC BŘEZEN PŘIPRAVUJEME
1. března ....brigáda na hřbitově
sraz v 8 hodin
1. března ....zasedání správy Svatojánské nadace
SEDLEC v 18 hodin
21. března ....zasedání obecního zastupitelstva
SEDLEC v 18 hodin
28. března ....setkání s osadníky na Záhrabské
začátek v 18 hodin
5. dubna ....30. koncert ve svatojánském kostele
začátek je v 17 hodin

