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VESNICE ROKU 1999
Poté, co se naše obec přihlásila do celostátní soutěže Vesnice roku, navštívila Sv. Jan komise Spolku
pro obnovu venkova, aby zhodnotila a porovnala údaje, které jsme do přihlášky uvedly. Po téměř
tříhodinové prohlídce komise konstatovala, že právě tato obec má jedinečnou naději na získání
letošního titulu. Oceněn byl zejména všestranný a nevídaný rozvoj, který zde nastal po pádu
minulého režimu. Přesto bylo zástupcům obce dáno jasně na vědomí, jaké práce je třeba dokončit do
poloviny září, kdy obec navštíví komise z Ministerstva pro místní rozvoj, která bude mít v
rozhodování o nejlepších obcích konečné slovo. Na základě těchto připomínek se na spoluobčany
obracíme zvláštním dopisem.
POMOC OKRESNÍHO ÚŘADU
O výsledku předchozího hodnocení v soutěži Vesnice roku a o požadavcích komise Spolku pro
obnovu venkova, jsme informovali přednostu Okresního úřadu Beroun ing. Zdeňka Štětinu. Ten po
zvážení všech okolností přislíbil obci Svatý Jan pod Skalou mimořádnou dotaci na dokončení
některých rozpracovaných akcí.
BRIGÁDA
Úklid obce, to bude hlavní náplní brigády, kterou organizuje obec ve všech třech místních částech.
Ve Sv. Janě budou práce probíhat zejména v okolí hřbitova, obou kaplí a v okolí silnice a potoka. V
Sedlci bude upraveno okolí čekárny a náves. Na Záhrabské by mělo být okolí přístupové cesty
zbaveno náletových porostů.
BUDEME TOPIT PLYNEM ?
Na návrh projektantů informovala naše obec město Beroun o záměru plynofikovat Sv. Jan a Sedlec a
to v souvislosti s možnou plynofikací Hostíma. Reakce byla okamžitá a odbor výstavby městského
úřadu již připravuje veškeré podklady, které budou při konečném rozhodování o plynofikaci této
městské části zajímat zastupitelstvo města. Svatému Janu by případná spolupráce na této akci velmi
pomohla, a to nejen ve spojení s předpokládanými výdaji, ale především v jednáních se Středočeskou
plynárenskou a.s., která bude budoucím provozovatelem naší plynové sítě.
POMOHOU OMEZENÍ VJEZDU ?
Do uličky od sousoší na prostranství za bývalou farou a na cestu okolo klášterní zdi (po dohodě s
VPOŠ), bude v nejbližší době zamezen vjezd motorovým vozidlům. Stále častěji se setkáváme s
případy, kdy neukáznění řidiči parkují v uličce u fary, omezují zde průjezd a v nočních hodinách
hlukem obtěžují občany obce. Po cestě okolo klášterní zdi zase bezostyšně jezdí někteří řidiči až na
prostranství přírodního amfiteátru pod kaplí.
ZAJÍMAVOSTI
NOVÝ ZVON
Někdejší svatojánský "poustevník" bratr ANDĚL HOMOLA, nechal ve zvonařské dílně v Brodku u
Přerova zhotovit nový zvon pro hřbitovní kapli sv. Maxmiliána. Ten je v současné době vystaven v
kostele před náhrobkem poustevníka IVANA. Slavnostní svěcení nového zvonu se uskuteční s
největší pravděpodobností v neděli 26. září 1999. Termín bude včas upřesněn.

ROZŠIŘUJEME VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Bezpečnostní důvody a připomínky občanů přiměly obec k rozšíření veřejného osvětlení na
Záhrabské a ve Sv. Janě. Zatímco na Záhrabské přibyla nová svítidla v ulici Na výsluní a před
domem č. 108, ve Sv. Janě se objevila dvě nová svítidla na budově obecního úřadu. K nim přibudou
další tři, která mají zajistit osvětlení prostranství před novou restaurací.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
COUNTRY NA ZÁHRABSKÉ
Pěkné počasí, velká návštěvnost, dobrá pohoda a malá účast osadníků Záhrabské, to byly hlavní
znaky tradičního country večera, který se zde konal v sobotu 31. července. Oblíbení Brzdaři vydrželi
tentokrát u svých nástrojů až do druhé hodiny ranní a spolu s nimi odcházela v tuto pozdní dobu i
většina přítomných. Je škoda, že právě osadníci, pro které se tyto akce hlavně pořádají, zůstávají v
ulitách svých chat a společenského dění se nezúčastňují.
ANGLIČTÍ STUDENTI ZAZPÍVALI
Podruhé v krátkém čase se ve svatojánském kostele představili angličtí studenti, aby návštěvníkům
svatojánských koncertů ukázali, že se i ve vyspělé Anglii mládež zabývá ušlechtilým posláním v
podobě sborového zpěvu. Vysoká úroveň obou koncertů svědčí především o kvalitě přednesených
skladeb, které mnohdy i po mnoha stoletích dokáží zaujmout dnešní mladé lidi. Jsme upřímně rádi,
že se právě Sv. Jan pod Skalou stal místem mezinárodního kulturního dění, které se může v mnohém
stát dobrým příkladem pro naše mladé lidi.
ZÁŘIJOVÉ OSLAVY
18. září v 15 hodin, to je termín a čas, na který bylo naplánováno zahájení oslav u příležitosti 150.
výročí dostavby kaple sv. Maxmiliána na svatojánském hřbitově. Oslavy fanfárami zahájí Pražští
pozounéři, po kterých bude následovat slavnostní projev a vystoupení pozvaných členů Národního
divadla v Praze. Následovat bude položení věnce u hrobky rodiny Bergerovy a program na hřbitově
ukončí opět pozounéři. Přibližně od 16. hodiny bude slavnost pokračovat koncertem v kostele Nar.
sv. Jana Křtitele. Na oslavu srdečně zveme všechny spoluobčany.

Pozvánka na koncert
Koncert známé skupiny Spirituál kvintet, která se v našem kostele představila již třikrát, je plánován
na neděli 5. září. Začátek koncertu byl vzhledem k nedělnímu termínu zvolen na 15. hodinu.
Podrobnější informace získáte z plakátů.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
BEZOHLEDNOST
Nepsaný zákon o dodržování klidu o nedělích a svátcích, stále porušují někteří naši spoluobčané,
nejčastěji však chataři a chalupáři. Připomínáme, že tato bezohlednost silně narušuje vzájemné
soužití a stále častěji vyvolává neřešitelné a zcela zbytečné sousedské spory.
POKUTA DO 50 000 KORUN
Bude Obecními úřady Vráž a Sv. Jan pod Skalou nekompromisně uložena každému, kdo bude
přistižen při ukládání odpadu na černých skládkách. Toto opatření přijaly obě obce poté, co se na
jejich katastrálních územích začaly černé sládky opět objevovat. V této souvislosti připomínáme, že
obec vlastní velkoobjemové kontejnery, do kterých je možné nepohodlný odpad vždy uložit.
EKOLOGIE PŘEDEVŠÍM !
Několik desítek pytlů s nejrůznějším odpadem bylo před koncem července spáleno na ohništi v
přírodním amfiteátru pod kaplí. Odpad pocházel z Vyšší pedagogické odborné školy, kde je jedním z
předmětů ekologie. Že by příklad studentům ? Vzhledem k prázdninovému období snad ne.

NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
Oprava Sousoší
V měsíci červnu roku 1906 byly důkladně opraveny starobylé sochy: Neposkvrněné početí P. Marie,
sv. Jana Křtitele, a blahoslaveného Ivana, které se nacházejí na silnici, k Hostímu vedoucí. Farář
pořádal na ten účel sbírky, které vynesly celkem 29 zl. 55 kr., ostatní náklad, a sice 19 zl. 05 kr.,
zaplatil farář sám ! Jakub Duffek farář
Doslovný opis z farní kroniky zdejší - LIBRE MEMORABILIVM
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
VÝROČÍ KAPLE SV. MAXMILIÁNA
Přípravou oslav ke 150 výročí dostavby hřbitovní kaple a plánováním další kulturní činnosti se
zabývalo zasedání správy Svatojánské nadace. Řešen byl i problém s financováním opravy sochy sv.
Ivana ze skalního kostela. Důležitým bodem jednání bylo i poděkování těm mladým, kteří se svojí
účastí podíleli na přípravě a zajišťování poutní slavnosti.
PROGRAM OBNOVY OBCE
ČEKÁRNA V SEDLCI SE DOČKÁ OPRAVY
Sedlovou střechu, dřevěné štíty a nové omítky, taková by měla být nová autobusová čekárna v
Sedlci. Na tuto akci je pro letošní rok přislíbena dotace z Programu obnovy vesnice. S opravou
čekárny bude započato ihned po obdržení státního příspěvku.
REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE
Finanční pomoc, kterou obci poskytne okresní úřad, využijeme především na rekonstrukci požární
zbrojnice ve Sv. Janě. S tou bude započato začátkem září a celá akce by neměla trvat déle než tři
týdny.
ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ U SOCH
Alespoň částečná úprava veřejného prostranství bude provedena poté, co se podaří odstranit
poškozené sousoší. Úprava jistě přispěje nejen ke zlepšení vzhledu tohoto místa v centru obce, ale
současně odstraní problém s neřízeným parkováním a zamezí otáčení automobilů.

Na měsíc srpen připravujeme :
20. srpna ...... zasedání obecního zastupitelstva
obecní úřad v 18.30 hodin
28. srpna ...... brigáda na úklid obce
sraz v 8 hodin
28. srpna ...... zasedání správy Svatojánské nadace
po brigádě
OBEC SVATÝ JAN POD SKALOU
Vážení spoluobčané.
Již jsme vás informovali o tom, že je naše obec přihlášena do letošního ročníku celostátní soutěže
Vesnice roku. Samotné hodnocení přihlášených obcí probíhá ve dvou etapách, z nichž onu první
jsme právě absolvovali. Obstáli jsme velmi dobře a naše obec byla zařazena do užšího výběru
nejlepších vesnic. O konečných výsledcích však bude rozhodovat odborná komise, složená ze
zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Spolku pro obnovu venkova a představitelů obcí, které
získaly titul Vesnice roku v minulých ročnících soutěže. Tato komise navštíví naši obec v polovině
září.

Na základě této skutečnosti se obecní zastupitelstvo obrací na vás všechny s prosbou o pomoc při
zvelebování obce. Jedná se především o zvýšenou pozornost o údržbu a úpravu vašich domů a jejich
okolí, o pomoc při údržbě veřejných ploch, zejména pak v okolí silnice a potoka. Práce, na které
stačíte mohou být prováděny průběžně, práce které vyžadují větší úsilí bude organizovat obecní úřad
prostřednictvím brigád. První z těchto brigád bude v samotném závěru prázdnin 28. srpna. Sraz
účastníků ve všech třech částech obce bude v 8 hodin. Ve Sv. Janě a v Sedlci na návsi, na Záhrabské
u transformátoru.
Věříme, že nám všem bude záležet na tom, abychom v soutěži obstáli co možná nejlépe. Vždyť svojí
obec rozvíjíme a zvelebujeme především pro sebe. V případě našeho úspěchu, bude důležité nejen to,
že můžeme obdržet významnou státní dotaci, ale zejména to, že se i tak malá obec jakou je Sv. Jan
stane dobrým příkladem ostatním obcím v celé naší republice.
Za pochopení a vaši případnou pomoc předem děkujeme.
Zastupitelstvo obce
Svatý Jan pod Skalou

