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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
V prázdninovém vydání našeho zpravodaje vás budeme informovat o průběhu červnových akcí, které
obohatily život naší obce. Dále vás seznámíme s plánem akcí, které na prázdniny připravujeme.
Den dětí pořádaný 4. června v parku, naplnil cíl, který má. Téměř 50 dětí se po celé dopoledne dobře
bavilo a v jednotlivých soutěžích ukázaly dospělým co dokáží. Nemalou zásluhu na dobrém průběhu
celé akce měli i naši myslivci, kteří každoročně pomáhají Den dětí zajišťovat.
Jízda veteránů PRAHA-LONDÝN 1000 mil československých
18. června měla naše obec tu čest přivítat účastníky jízdy veteránů, která směřovala z Prahy přes
Norimberk a Paříž do Londýna. Zásluhou pana Míly Urbana, měla tato karavana stařičkých
automobilů a motocyklů svoji první zastávku právě u nás. Po příjezdu a přivítání následovala
prohlídka nového i starého kostela, při které starosta seznámil hosty s historií Sv. Jana. Poté
následovalo pohoštění, které velmi mile překvapilo. Zvláště k chuti přišly domácí buchty a čerstvá
Pizza. Původně plánovaná patnáctiminutová zastávka se protáhla téměř na hodinu a s neskrývaným
dojetím se naši hosté rozloučili se svatojánským údolím, aby pokračovali v náročné cestě do Anglie.
Pro úplnost uvádíme, že Míla Urban si jako spolujezdce vybral svého přítele Jirku Žižku z Berouna.
Brigáda svolaná Obecním úřadem na sobotu 18.června se vydařila. Počasí přálo a práce se udělalo
nad očekávání. Úpravy v okolí kostela a v parku zajišťovaly naše ženy. Byla připravena hranice na
táborák, byl proveden nátěr omítek na kapli a byly odvezeny zbytky stavebního materiálu. V kostele
bylo dokončeno zajištění podpěrných pilířů. V úklidu obce se pokračovalo ještě celý týden. Bylo
postaveno pódium a upraveno okolí stánku s občerstvením.
Poutní slavnost byla jistě hlavní červnovou událostí v naší obci.
Svěcení zvonů není všední událost a tak není divu, že naši obec navštívil i náměstek ministra kultury
Josef SVOBODA. Biskup František LOBKOWICZ Sv. Jan dobře zná a byl s průběhem oslav velmi
spokojen. Netajil svůj údiv nad tím, že v tak malé obci se za krátkou dobu udělalo tolik práce. Ohlas,
který naše pouť vyvolala mezi občany, v tisku i rozhlase, svědčí o dobře připravené a vydařené akci.
Jsme rádi, že návštěvníci slavnosti z blízka i z dáli odcházeli a odjížděli spokojeni. Obnovení tradice
svatojánských poutí není snadnou záležitostí. Všechno prodělává svůj vývoj. I podoba poutních
oslav se mění a přizpůsobuje se požadavkům dnešních lidí. Bude naší snahou tuto tradici zachovat a
poutní oslavy každým rokem obohacovat.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE.
Pro velké množství úkolů, měla správa Svatojánské nadace v měsíci červnu dvě zasedání. Zajištění
poutní slavnosti a dokončovací práce na kapli sv.Kříže byla dvě hlavní témata jednání. Již od
poloviny května byl připravován kostel. Nové osvětlení hlavního oltáře, nové koberce a závěsy a
nový křišťálový lustr, to vše obohatilo interiér. Členové správy nadace se nemalou měrou zasloužili
o zdárný průběh oslav. Na jejich pozvání navštívili naši obec vysocí státní a církevní představitelé.
Velké úsilí bylo vynaloženo na dokončení venkovních oprav kaple a Svatojánská nadace děkuje
touto cestou všem, kteří při této náročné práci pomohli. Zvláštní poděkování vyslovujeme p.
Jaroslavu Šedivému, který má značný podíl na celé této akci.

POZVÁNKA NA KONCERT.
Na 30. červenec připravujeme další kulturní akci. Náš občan pan Stanislav Doležal se svojí
skupinou, doplní řadu koncertů které nadace pořádá. V současné době koncertuje tato skupina ve
všech velkých městech naší vlasti a pro naši nadaci uspořádá svůj koncert bez nároku na honorář. Do
konce roku uspořádá nadace ještě několik kulturních akcí, o kterých budeme včas informovat.
NOVÁ BROŽURA o památkách Sv. Jana p. Skalou, vydaná naší nadací, je v prodeji v kostele
nebo u p. Káry. Cena této zdařilé publikace je 20 Kč.
Nejdůležitější akce v měsíci červenci a srpnu
16.7. zasedání Správy nadace - Sedlec v 18. hod.
30.7. koncert St. Doležala - kostel v 17. hod.
5.8. zasedání Obecního zastupitelstva - Sedlec v 18.hod.
20.8. zasedání Správy nadace - Sedlec v 17. hod.
26.8. zasedání Obecního zastupitelstva - Sedlec v 18.hod.
Proběhne setkání zástupců města Berouna a Sv. Jana s občany Hostíma, na kterém bude pojednávána
otázka územního plánu a možného odloučení Hostíma od Berouna. Termín tohoto setkání včas
oznámíme.
OBECNÍ KNIHOVNA ve Sv. Janě - půjčovní doba: úterý 17 - 18 hodin
ORDINAČNÍ HODINY ZDRAVOTNÍHO ZAŘÍZENÍ v Loděnici:
MUDr. Šárka Konečná, praktický lékař pro dospělé - tel.962 102
pondělí, úterý, středa, pátek 7 - 13 hodin
čtvrtek 7 - 13 hodin
13 - 15 hodin pro dojíždějící(Mezouň)
15 - 17 hodin pro pracující
MUDr. Lada Marešová, praktický lékař pro děti a dorost
tel.962 246
pondělí,středa,pátek 7.30 - 12 hodin
úterý 14.30 - 18 hodin
čtvrtek 7.30 - 12 hodin
14.00 - 16.30 poradna pro kojence
MUDr. Simona Tesařová, zubní lékař - tel.962 253
pondělí až pátek, vždy od 8 do 13 hodin
MUDr. Hana Burešová, gynekolog - tel. 962 246
úterý 9 - 14.30

