Svatojánek
Září 1996

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ZASTUPITELSTVO ZASEDALO
Předběžný plán akcí, které by se měly v naší obci uskutečnit v příštím roce, projednávalo na svém
zasedání zastupitelstvo obce. Může se to zdát jako příliš předčasné, ale sestavování rozpočtu obce
není jednoduchá záležitost a velmi záleží na jeho dobré přípravě. V současné době ještě není známa
výše příjmů pro rok 1997, a je proto nutno vycházet z letošní skutečnosti. Plán jednotlivých akcí je
sestavován plně v souladu s programem obnovy a je rozdělen na skupiny zahrnující všechny tři části
naší obce.
Na jednání zastupitelstva byla dále příprava srpnových společenských akcí, otázka pronájmu školní
budovy a nově zřízeného obecního bytu na Záhrabské.
NÁVŠTĚVA Z OKRESNÍHO ÚŘADU
Na pozvání obecního zastupitelstva navštíví naši obec počátkem října přednosta Okresního úřadu
Beroun p. František Malý s některými vedoucími referátů OkÚ. Hosté si postupně prohlédnou
jednotlivé části obce a budou blíže seznámeni s některými akcemi Programu obnovy obce. Součástí
programu návštěvy bude i prohlídka obnovených památek Svatého Jana pod Skalou a přátelský
pohovor o obecní problematice, který se uskuteční v budově obecního úřadu.
NABÍDKA PRONÁJMU BYTU
Obecní úřad nabízí k pronajmutí nový byt v budově bývalého požárního domu na Záhrabské.
Podrobnější informace o podmínkách pronájmu mohou zájemci získat každý pátek od 17 do 18
hodin na obecním úřadu v Sedlci.
ZAJÍMAVOSTI
TELEFONY UŽ NEBUDOU PROBLÉMEM
Poté co firma TELECOM dodala do sv. Jana a do Sedlce veřejné telefonní stanice, bude v nejbližší
době pokračovat s pokládkou kabelu na Záhrabskou. Obyvatelé této osady se tak konečně dočkají
tolik očekávaného spojení se světem. Bez zajímavosti není ani ta skutečnost, že na Záhrabské byl v
srpnu zprovozněn zcela nový vysílač EUROTELU, který dává majitelům mobilních telefonů
možnost dokonalého provozu těchto zařízení.
SLAVNOSTNÍ SVĚCENÍ NOVÉHO ZVONU
Nový zvon daroval svatojánskému kostelu br. Anděl HOMOLA, který je nám všem důvěrně znám ze
svého působení v obci. Zvon bude slavnostně vysvěcen P. Karlem DVORSKÝM v neděli 22. září t.
r. při nedělní mši svaté. Nese jméno Bolestné Matky Boží a měl by být osazen do nejvyšší části věže
kostela. Termín vyzdvihování nového zvonu včas oznámíme.
SVATOJÁNSKÁ STRÁNKA VSTUPUJE DO DRUHÉHO ROKU
Když jsme v září loňského roku uveřejnili v Berounském deníku naši první Svatojánskou stránku,
ani ten největší optimista v redakci těchto novin nevěřil, že "vydržíme". Vydrželi jsme a v novinách
vyšlo již 12 Svatojánských stránek, ve kterých jsme čtenáře celého berounského okresu seznamovali
se životem, historií, památkami a přírodními krásami naší obce. Každou poslední sobotu v měsíci
byla (a věříme že i bude) Svatému Janu věnována celá stránka, na kterou si už lidé zvykli a na kterou
se mnozí čtenáři těší. Texty jsou vhodně doplňovány fotografiemi a pravidelným čtenářům je tak dán
ucelený pohled na naši obec. Tak jako všechno prodělává svůj vývoj, mění svoji tvář i naše stránka a
do budoucna by se v ní mělo objevovat méně dlouhých článků. Ty budou nahrazovány kratšími

aktuálními zprávami. Svatojánskou stránku připravuje několik dobrovolníků ze Svatojánské nadace a
z obecního úřadu. Pro obec dělají vskutku záslužnou práci a patří jim za to dík.
INFORMACE Z HOSTÍMA STÁLE CHYBÍ
V zářijovém Svatojánku z roku 1995 jsme slíbili, že budeme do našeho zpravodaje pravidelně
zařazovat aktuality z Hostíma, a to nejen na základě informací od hostímských občanů, ale také z
Městského úřadu Beroun. Omlouváme se tímto všem hostímským čtenářům Svatojánku, že náš slib
nemůžeme dodržet, neboť zatím podobné informace nedostáváme. Z našeho pohledu je to škoda,
protože Svatojánek je u obyvatel Hostíma velmi oblíben a každý měsíc je doručován nejen zdejším
občanům ale i chalupářům.
POZVÁNKA NA KONCERT
Obecní úřad spolu se Svatojánskou nadací zvou všechny spoluobčany na koncert komorní hudby s
poezií, který se bude konat v sobotu 21. září 1996 od 17 hodin ve svatojánském kostele. Účinkují
QUATTRO CORDE, recituje TEREZA BOUČKOVÁ.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
I tentokrát byl měsíc srpen vyplněn celou řadou kulturních a společenských akcí mezi něž můžeme
zařadit i dvě významné události prvních dvou zářijových dnů, neboť i ty měly souvislost s
ukončením letošních prázdnin.
VEČER U TÁBORÁKU VE SVATÉM JANĚ
Tradice oslav ukončení prázdnin si už v povědomí obyvatel naší obce našla svoje místo a tak se i
letos obecní úřad spolu se Svatojánskou nadací ujal organizování této akce. Přípravy byly veliké a
podařila se dokončit i první etapa obnovy pozemku pro tato společenská setkání. I když se
předposlední prázdninovou sobotu počasí příliš nelišilo od letošních deštivých dnů, přilákala country
hudba spolu s vůní opékaných špekáčků na 250 lidí. Výbornou atmosféru setkání narušoval jen
občasný déšť, ale ani tomuto živlu se nepodařilo odlákat přítomné od příjemné zábavy. Večer se
vydařil, lidé odcházeli spokojeni a to je důležité. Ani výtěžek z této akce nebyl zanedbatelný a na
konto Svatojánské nadace tak přibylo téměř 5 000 korun.
VEČER U TÁBORÁKU NA ZÁHRABSKÉ
Country večer s podobnou obsahovou náplní uspořádal obecní úřad poslední sobotu o prázdninách
na Záhrabské. I tady už mají tyto akce tradici a tradiční je v této osadě i velká účast osadníků na
jejich přípravě. Právě letošní přípravy byly náročnější než kdy jindy, protože obecní pozemek u
hasičské zbrojnice byl poznamenán stavebními pracemi, které zde během roku probíhaly. Kromě
terénních úprav na pozemku bylo také třeba zajistit odvoz několika tun železného šrotu, který se zde
nashromáždil od letošního jara.
Stihlo se i postavení nového stálého pódia, které si pochvalovali především muzikanti ze skupiny
BRZDAŘI, kteří se u nás už tradičně starají o dobrou náladu. Vše se dokonale podařilo a nejlepší
odměnou všem bylo dobré počasí, které provázelo celý večer. Na 200 lidí se přišlo na Záhrabskou
rozloučit s prázdninami a nás těší, že se tyto večery líbí.
KONCERT SPIRITUÁL KVINTETU
Zatím největší návštěvnost zaznamenali organizátoři svatojánských koncertů na nedělním koncertu
SPIRITUÁL KVINTETU. Na 550 posluchačů si přišlo poslechnout nám všem důvěrně známé
melodie spirituálů, a aby na vlastní oči a uši mohlo ohodnotit dokonalé výkony umělců. Už potřetí se
Spirituál kvintet objevil ve svatojánském kostele a už potřetí předvedl v celé kráse svoje umění.
Bouřlivým potleskem byly odměňovány výkony IRENY BUDWEISEROVÉ a KARLA ZICHA,
snad největších osobností tohoto tělesa. Vůbec největších ovací se účinkujícím dostalo při oznámení,
že dnešní koncert v celém rozsahu věnují na obnovu památek obce Svatý Jan pod Skalou, že se pro
tento účel zříkají i svých honorářů. Celý výtěžek z koncertu, téměř 25 000 korun, může tak být

převeden na konto Svatojánské nadace. Upřímně děkujeme.
NÁVŠTĚVA PANA KARDINÁLA
Již podruhé v letošním roce navštívil naši obec otec kardinál MILOSLAV VLK. Zatímco jeho první
návštěva byla zcela soukromá, ta druhá byla oficiální. Přijel do Svatého Jana zahájit druhý školní rok
na Vyšší pedagogickou školu. Je to pro naši obec významná událost a z našich kronik víme, že
podobné návštěvy byly v minulosti velkými společenskými událostmi. Pan kardinál si však nepotrpí
na stavbu slavobrány a jeho návštěva proběhla ve vší skromnosti. Naši obec má rád a nás těší, že
přislíbil i další návštěvy.
PRVNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ VE SV. JANĚ
Dne 24. srpna uspořádala naše mládež ve Svatém Janě pod Skalou " Nultý ročník" Volejbalového
turnaje. Zúčastnilo se ho devět dvojic, které prověřovali své kvality od rána až do večerních hodin.
Obecní úřad věnoval vítězům vstupenky na koncert SPIRITUÁL KVINTETU, a také v budoucnu
bude tuto společenskou aktivitu podporovat. Pro následující ročníky bude věnován od jisté
sklenářské firmy z Německa broušený putovní pohár. Započala nová tradice turnajů, které se budou
každoročně konat pravděpodobně jako další součást poutních slavností.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Za přípravu a za pomoc při organizování srpnových společenských akcí jistě zaslouží poděkování
všichni, kteří přiložili ruku k dílu. Za mimořádné úsilí a osobní obětavost však tentokrát Svatojánek
děkuje panu ANTONÍNU BEJLKOVI ze Záhrabské, který se nejvíce zasloužil o přípravu slavnosti
ve zdejší osadě.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
Podle informace Referátu regionálního rozvoje okresního úřadu, obdrží naše obec od Ministerstva
hospodářství ještě v letošním roce 180 000 korun z Programu obnovy vesnice. Prostředky jsou přísně
účelové a mohou být použity pouze na obnovu místních komunikací. Je to další významná státní
pomoc podporující obnovu Svatého Jana pod Skalou.
ZMĚNY JSOU PEČLIVĚ ZAZNAMENÁVÁNY
Ing. arch. VÁVRA z urbanistického studia KAPA, které pro nás zpracovává projekt pro Program
obnovy vesnice, navštívil koncem srpna naši obec. Ocenil všechny dosud vykonané práce na obnově
obce a seznámil se se změnami, které v naší obci nastaly v poslední době. Velkou pozornost věnoval
působnosti Vyšší pedagogické školy a podrobně se seznámil se záměry, které škola v obci má.
Novinkou je také připojení Záhrabské ke Svatému Janu a do projektu bude třeba zaznamenat i nové
hranice katastru obce.
NA MĚSÍC ZÁŘÍ PŘIPRAVUJEME
1. září ......koncert skupiny SPIRITUÁL KVINTET
kostel v 15 hodin
2. září ......obec navštíví kardinál Miloslav Vlk a zahájí
nový školní rok na VPŠ kostel v 15 hodin
13. září .....zasedání zastupitelstva obce
Sedlec v 18 hodin
21. září .....koncert komorního tělesa QUATTRO CORDE
kostel v 17 hodin
21. září .....zasedání správy nadace
škola v 18 hodin
22. září .....slavnostní svěcení nového zvonu

kostel v 8 hodin
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
Dne 1. srpna 1901 odpoledne vznesla se nad naší krajinou strašná bouře s průtrží mračen spojená.
Strašný příval vody přihnal se cestou od Bubovic vedoucí, zaplavil studánku sv. Ivana a vnikla voda
do starého kostela, odtud do nového až do sakristie. Na podzim roku 1901 byl t. zv. starý kostel
důkladně vyčistěn, staré oltáře opraveny (podchyceny), mříže kolem oltářů natřeny, před bývalým
hlavním oltářem položena cihlová dlažba atd. Taktéž studánka sv.Ivana byla vyčistěna nákladem
náboženské matice a přifařených obcí a zároveň zazděn otvor u pramene studánky sv.Ivana, by tudy
voda do starého kostela vniknouti nemohla. V novém pak kostele byla zřízena taktéž na podzim roku
1901 prkenná podlaha v přední části lodi, by dítky školní v zimní době na studené kamenné dlažbě
netrpěly chladem. Jakub Duffek farář
Doslovný opis z farní kroniky zdejší "LIBER MEMORABILIVM"

