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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Upozornění občanům
upozorňujeme naše občany a rekreanty, kteří ještě nezaplatili obecnímu úřadu místní poplatek za
likvidaci komunálního odpadu na letošní rok, že splatnost tohoto poplatku byla k 31. březnu 2002.
Vzhledem k tomu, že tyto poplatky jsou v letošním roce novinkou, byl obecní úřad dosud
benevolentní a nepřistoupil zatím k sankcím. Prosíme, proto všechny dosud neplatící občany, aby
poplatek uhradili nejpozději do konce měsíce července 2002. Po tomto termínu bude těm, kteří
nezaplatili, zaslán platební výměr na tento poplatek a dále platební výměr na penále, které bude činit
50 % z dlužné částky. Připomínáme, že výše poplatku činí 250,- Kč na 1 rok a osobu hlášenou
k trvalému pobytu v naší obci (tuto povinnost mají i děti – poplatek za ně platí zákonný zástupce),
nebo 250,- Kč na 1 rekreační objekt a rok, v němž není nikdo přihlášen k trvalému pobytu.
Zaplatit lze v pokladně obecního úřadu nebo složenkou či převodním příkazem
na nové číslo účtu 178157718/0300, variabilní symbol 1337xxx, kde xxx je číslo obývané
nemovitosti. Závěrem chceme upozornit, že tyto poplatky a penále bude obec v případě
nezaplacení důsledně vymáhat, a to i třeba soudní cestou!
PROGRAM OBNOVY VESNICE
Posílení elektrifikace obce a úprava kaštanové aleje
V uplynulém měsíci bylo v horní části obce Sv. Jan posíleno elektrické vedení zřízením nového
transformátoru vedle hřbitova. V současnosti probíhá kolaudační řízení a revize nových rozvodů.
Propojení nového vedení se stávající sítí se pravděpodobně dočkáme ještě do prázdnin. Při
příležitosti brigády před poutí byla také upravena a vyřezána kaštanová alej vedoucí od amfiteátru ke
hřbitovní kapli. Nerovný a bahnitý povrch, který zde zůstal po těžkých strojích pokládajících do
země elektrické vedení, byl vyrovnán a úhledně vysypán drobným štěrkem.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Nové stojany na kola
V souvislosti s rozmachem turistického ruchu a snahou obce podpořit rozvoj ekologických a méně
zatěžujících způsobů dopravy, budou v obci instalovány stojany na jízdní kola. Stojan v obci máme
zatím jediný u hotelu Obecná škola, ale další naléhavá potřeba vznikla zejména v okolí kostela a
studánky svatého Ivana.
ZAJÍMAVOSTI
Otevření dalšího úseku Svatojakubské stezky
15. června byla z podnětu Klubu českých turistů slavnostně otevřena další část Svatojakubské
stezky. Ta prochází celou Evropou a spojuje místa, ve kterých jsou kostely zasvěcené Sv. Jakubovi.
Takovým místem je i město Beroun a díky této skutečnosti se součástí nově otevřeného úseku stezky
stala i nejstarší značená turistická trasa Vojty Náprstka z Berouna přes Svatý Jan pod Skalou do
Karlštejna. O velkém zájmu o tuto akci svědčí i zápis z kontrolního stanoviště, které měli
organizátoři umístěno u Pramene sv. Ivana ve Svatém Janu. Tímto kontrolním stanovištěm prošlo
180 turistů, kteří po výstupu na vyhlídku U kříže pokračovali přes Bubovické vodopády na Karlštejn.
Turistické známky
Svatý Jan pod Skalou byl zařazen do seznamu míst, kde se budou prodávat dřevěné turistické
známky. Jejich monopolní výrobce nejprve přislíbil, že první známky dodá do konce května, pak ale
posunul termín o měsíc později. Můžeme tedy očekávat, že o prázdninových měsících už budou i ve
Svatém Janě turistické známky v prodeji. V současnosti je turistům potvrzována návštěva obce do
osobního „vandrbuchu“ otiskem razítka sv. Ivana.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Dnešní poděkování Svatojánku patří našemu duchovnímu otci P. Michaelu Špilarovi, který z naší
farnosti k 1. červenci odchází. Jako kněz ve Svatojánské farnosti působil přes 5 let - od února 1997,
přičemž již nějakou dobu před tím pedagogicky a výchovně působil ve zdejší VOPŠ. Nyní bude
našemu kostelíku i škole dosazen nový mladý kněz. I přes některé neshody s farníky, zejména ve
souvislosti s působením Svatojánské společnosti ve zdejším kostele, nám na něj zůstane krásná, do
širokého okolí zářící připomínka jeho působení ve Sv. Janě - nově opravená střecha kostela a nový
kříž na Svatojánské skále
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Svatojánská pouť
Zpravidla bývá tato pouť až o posledním víkendu v červnu. Letos připadá svátek svatého Jana
Křtitele na pondělí, a tak se svatojánská pouť slaví v předvečer tohoto svátku už 23. června. Jako v
předchozích letech, i letos připravila obec s farností zajímavý program. V sobotu bude již od rána v
Sedlci probíhat fotbalový turnaj. Po obědě začne na návsi vyhrávat dechovka a budou probíhat
zajímavé pouťové soutěže. Večer se pak v přírodním amfiteátru pod kaplí svatého Kříže zapálí velký
táborák a začne vyhrávat kapela k poslechu i tanci. Na tuto událost se tradičně schází několik stovek
návštěvníků.
V neděli je poutní slavnost v kostele. Ráno v 8 hodin bude sloužena ranní mše svatá, která bývá
tradičně stále navštěvována poutníky z Příbrami a Dobříše. Tato tradice ranních mší pro vzdálené
poutníky přetrvává z minulosti. Dříve se tyto ranní mše sloužily hlavně proto, aby se mohli tito
poutníci včas vrátit domů. V minulosti, kdy o poutích Sv. Jan navštěvovalo až 5000 poutníku,
probíhaly církevní obřady již od soboty. Protože většina poutníků neměla kde nocovat, byl pro ně
připraven program i během noci v kostele. Dnes, v době autobusů a automobilů již toho není
zapotřebí a poutníků už zde také není tolik, co dříve. Hlavní poutní mše začíná v 10 hodin, na tu
přijíždějí hlavně poutníci z Berouna a dalších okolních míst. Někteří návštěvníci tvrdí, že na

svatojánskou pouť vždycky prší. Není to pravda, prší sice často, ale ne vždycky. Zato je ale vždycky
teplo a někdy už rostou houby. Čím více prší, tím více rostou. Mnoho poutníků, převážně mladší a
střední generace, i dnes přichází ke sv. Janu a Ivanu o poutích pěšky i ze vzdálenějších míst. Jak je
vidět, tak ani vrtošivé červnové počasí je neodradí.
Konec školního roku
V sobotu 29. června bude ve Svatojánské koleji opět slavnostní den. Pro jeden ročník studentů bude
tento den posledním dnem školy. Studenti sem přicházejí ze všech koutů země a tak se ráno začnou
sjíždět jejich rodiče, sourozenci a přátelé ze široka daleka, aby byli svědky milé slavnosti. Po
náročném tříletém studiu, vybaveni potřebnými odbornými znalostmi, budou promováni a propuštěni
ze školy. Nastoupí na místa učitelů a učitelek v mateřských a základních školách. Pak se tu a tam do
Svatého Jana vrátí, aby se tu setkali se svými spolužáky a aby zavzpomínali na veselá studentská
léta. Přejme svatojánským absolventům, aby se jim v jejich budoucím povolání dařilo a aby si stále
uchovávali vzpomínku na léta strávená v zapadlé vísce v srdci Čech.
POZVÁNKA NA KONCERTY
29. září loňského roku se měl konat ve svatojánském kostele mimořádný koncert v rámci
celostátního projektu "Sláva Čechie barokní". Pro nemoc interpretů však byl na poslední chvíli
zrušen. Jedním z hudebníků je pan Miloslav Študent, který má ke Sv. Janu pod Skalou vřelý vztah,
neboť zde často přebývá ve chaloupce po své mamince u mostu vedle OÚ. Jeho zálibou bylo v
minulých letech pátrání po hudebních dílech jednoho z někdejších Svatojánských benediktinů
převora Ivana Jelínka. Ten byl mimo jiné jedním z našich nejvýznamnějších barokních skladatelů
pro loutnu. Na koncertě zazní kromě jiného právě znovuobjevené skladby Ivana Jelínka. Koncert
barokní Čechie se uskuteční 27.července ve Sv. Janě. Srdečně Vás tímto zveme.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ SPOLEČNOSTI
Výstava v kapli sv. Maxmiliána
Po třech letech byla obnovena a částečně doplněna stálá expozice starých pohlednic a fotografií v
kapli sv. Maxmiliána. Staré exponáty v kapli utrpěly zejména intenzivním slunečním zářením a
klimatickými podmínkami. Protože otevírání výstavy o víkendech není možné, zpřístupňujeme jí
veřejnosti jen při výjimečných příležitostech. Samozřejmě, že takovou příležitostí je i svatojánská
pouť. Výstava bude o pouti otevřena v sobotu i v neděli.
PŘIPRAVUJEME
22. a 23. června – svatojánská pouť – viz. program na této straně
29. června – zasedání správní rady Svatojánské společnosti - 18 hodin na obecním úřadě
27. července – proběhne odložený koncert Barokní Čechie - čas bude upřesněn.

