Svatojánek
Červen 1994
1. VYDÁNÍ
Vážení přátelé.
Dostáváte do rukou 1.vydání zpravodaje SVATOJÁNEK, ve kterém bychom vás rádi informovali o
současném dění v naší obci. Aktuální informace o práci Obecního zastupitelstva a Svatojánské
nadace vám umožní nahlédnout do problémů, kterými obec žije. Budeme vás informovat o
usneseních obecního zastupitelstva z jednotlivých zasedání a o jejich plnění. Stejně tak o programu
práce Svatojánské nadace a o připravovaných kulturních akcích. Čas ukáže, jaký bude nejvhodnější
interval mezi jednotlivými vydáními Svatojánku. Naše představa vydávat tento zpravodaj jedenkrát
za dva měsíce bude zatím dodržována. Věříme, že SVATOJÁNEK přispěje k lepší informovanosti
jak o práci Obecního úřadu, tak o činnosti Svatojánské nadace.
Nejdůležitější akce v měsíci červnu.
3.6. zasedání obecního zastupitelstva
4.6. oslava Dne dětí v klášterní zahradě
4.6. zasedání správy Svatojánské nadace
18.6. brigáda ( úprava obce před poutní slavností )
18.6. přivítání účastníků jízdy veteránů z Prahy do Londýna
18.6. zasedání správy Svatojánské nadace
24.6. zasedání obecního zastupitelstva
25.6. zahájení poutní slavnosti - dechovka, táborák ...
26.6. poutní slavnost ( program bude zveřejněn )

Informace Obecního úřadu
Úřední hodiny - pátek 17-18 hod.
V současné době je zpracováván projekt na kabelovou televizi a je ve spolupráci s Okresním úřadem
připravováno zadání projektu na územní plán obce.
V sobotu 11.6.bude zahájen provoz ve stánku s občerstvením v klášterní zahradě. Otevřeno bude
vždy v pátek večer, v sobotu a v neděli celý den.
Obecním úřadem je trvale zajišťován odvoz odpadů, údržba hřbitova a údržba veřejných ploch.
Na přání obyvatel Sedlce není vypínáno veř. osvětlení mezi 23. a 4 hod. ranní a tato část obce je nyní
osvětlena po celou noc.
Odvoz odpadů: každý sudý týden vždy ve středu
Dovoz plynu: každý sudý týden vždy v úterý
Očkování psů proti vzteklině bude zajištěno v podzimních měsících.
Stálá expozice historie obce bude zřízena v kapli sv. Maxmiliána na místním hřbitově. Pro velké
množství jiných úkolů se však tato akce nepodaří zajistit do konce června. Expozici pro naši obec
připravilo Muzeum českého krasu Beroun nákladem cca 10 000.-Kč.

Od 1.července se stává nájemcem majetku Školských bratří ve Sv. Janě, tedy kláštera býv. fary,
č.p.16 včetně všech pozemků, které k těmto nemovitostem náleží, dr. Fellnerová. V naší obci bude
zřizovat vyšší pedagogickou školu a byla již jmenována ředitelkou této školy.
Autobusové spojení do naší obce bude zatím zajišťováno beze změn, díky dotacím které poskytuje
Okresní úřad.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
Pokračuje oprava kaple sv. Kříže. Bude provedeno zabroušení omítek a jejich nátěr. Po provedení
nátěru budou osazena okna a demontováno lešení. Bude započato s venkovními úpravami a na
severní straně bude instalováno zábradlí. V měsíci červnu bude započato s opravou sousoší v
interiéru kaple. Restauraci sousoší provede akad. sochař p. Váňa.
V polovině měsíce června bude rovněž započato s opravou věže kostela. Součástí opravy bude
instalace pozlaceného kříže a dvou nových ciferníků. Na tuto akci je podepsána smlouva a celkové
náklady dosáhnou 279 000.- Kč. Ciferníky hodin bude hradit z rozpočtu obce Obecní úřad. Na
opravenou věž budou vyzdviženy i oba nové zvony a do budoucna počítáme i s elektrickým
natahováním hodinového stroje. Oprava věže má být ukončena do konce srpna.
Činnost nadace se v měsíci červnu soustředí na přípravu poutní slavnosti, 25.a 26.6. Nejdůležitějším
úkolem je zajištění programu a zabezpečení pobytu členů chrámového sboru z Dolních Bojanovic.
Hlavní náplň práce nadace je obnova a zvelebování památek obce Svatý Jan pod Skalou. Tato
činnost byla od letošního roku rozšířena o zajišťování kulturních akcí v obci. V letošním roce
uspořádá nadace ještě několik koncertů a besedu s některou populární osobností našeho veřejného
života. Po velmi zdařilém koncertu pěveckého sboru Wadachi z Tokya bude následovat již koncem
července koncert další. O tomto koncertu budeme včas informovat.
O sobotách zajišťují členové nadace zpřístupnění kostela a jeskyně, ke spokojenosti návštěvníků
obce. S úspěchem se prodávají pohlednice, brožury i CD disky vydané nadací.
Zásluhou člena správy nadace ing. Josefa Ševčíka je do tisku připravena další, tentokrát však
obsáhlejší brožura o Sv. Janu p. Skalou. Měla by spatřit světlo světa ještě do svatojánské pouti.

