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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ÚZEMNÍ PLÁN PŘIJAT
Se dvěma připomínkami byl přijat územní plán pro obec Svatý Jan p. Skalou. Tím se tento dokument
stává závazným a obec s ním může nakládat jako se základním vodítkem pro její další rozvoj.
Připomínky budou zaslány zpracovateli územního plánu Ing. Petru Vávrovi.
KDY BUDEME PLYNOFIKOVAT
Druhým krokem, který učinila obec v přípravě plynofikace je podepsání smlouvy o dodání projektu
na tuto zřejmě největší plánovanou akci. Vypracování projektu urychlí již zpracovaný generel
plynofikace a schválený územní plán. Na měsíc září je plánováno setkání občanů s projektanty.
ÚČETNICVÍ PŘES POČÍTAČ
Obecní úřad zakoupil počítačový program, který umožňuje vedení a zpracování veškeré obecní
agendy. Ulehčení, zrychlení a zpřesnění práce, to by měly být jeho hlavní výhody. Počítačové
zpracování dat od nás vyžaduje od letošního roku i okresní úřad.

ZAJÍMAVOSTI - SVATOJÁNEK DO ŠESTÉHO ROKU
V červnu uplynulo pět roků od vydání prvního SVATOJÁNKU. Dnes vám přinášíme úvodník z onoho
červnového zpravodaje z roku 1994. Můžete posoudit jak se daří naplňovat tehdejší předsevzetí.
ÚVODNÍK ze Svatojánku - červen 1994
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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
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
POUTNÍ SLAVNOST
Krásné počasí provázelo oba dny svatojánské poutní slavnosti. I když musel být program časově
posunut, neboť ve Vyšší pedagogické škole probíhala slavnost předávání diplomů, návštěvníci pouti
mohli být spokojeni. Zatímco neděle patřila již tradičně církevním oslavám svátku narození sv. Jana
Křtitele, sobota měla letos program jak duchovní tak světský. Na pěkný odpolední sobotní koncert v
kostele navázalo vystoupení studentů s Baladou o sv. Ivanovi. V patnáct hodin se představila
dechová hudba Berounská šestka, kterou si na náves přišly poslechnout milovníci tohoto žánru z

celého okolí. V tu dobu už se v přírodním amfiteátru připravovalo všechno pro hlavní sobotní akci,
kterou se již tradičně stal country večer u táboráku se skupinou BRZDAŘI. O pohodlí a zábavu třech
stovek účastníků večera se tady postarala nejen tato oblíbená skupina, ale i tři stánky s občerstvením.
Se svou troškou do mlýna přišla i správa Svatojánská nadace s nabídkou vynikajících špekáčků.
Dlouho do noci trvala příjemná zábava a ani tentokrát zde nedošlo k žádnému incidentu. Jediným
stínem celé pouti se tak stává dopravou a zaparkovanými auty přetížená obec.
PRVNÍ VÝSTAVA MÁ ÚSPĚCH
Samostatnou akcí se o svatojánské pouti stala výstava dobových pohlednic ve hřbitovní kapli sv.
Maxmiliána, k příležitosti 150. výročí dostavby této památky. Výstava počítačově zpracovaných
pohlednic, fotografií a ostatních dokumentů, představuje vývoj obce od začátku století a setkává se s
nevšedním zájmem návštěvníků Sv. Jana. Vždyť jen za první dva dny jich sem přišlo téměř
dvěstěpadesát. Tento fakt přiměl pořadatele výstavy k jejímu prodloužení. Zájemci ji tak mohou
shlédnout až do konce září a to každou sobotu a neděli v době od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin.
Uspokojeni budou i případní zájemci o kopie vystavených exponátů, pro které chystáme možnost
objednání vytištění některých obrázků. Službu na výstavě budou střídavě zajišťovat paní Ing. Marta
Machová a pan Emil Kára.
TAKÉ V PŘIŠTÍM ROCE BUDE VÝSTAVA
Již dnes se začíná s přípravou další svatojánské výstavy, která by měla blíže představit památky Sv.
Jana pod Skalou. Budou vystaveny nejen fotografie dřívějšího a současného stavu všech
památkových objektů, ale především fotografie jednotlivých památek z jejich interiérů. Vernisáž
výstavy bude, stejně jako ona letošní, ve hřbitovní kapli u příležitosti svatojánské pouti, jako součást
programu oslav roku 2000.
COUNTRY VEČER NA ZÁHRABSKÉ
Koncem července, či počátkem září by se na Záhrabské měl uskutečnit podobný country večer, jaký
jsme prožili o pouti ve Sv. Janě. I tady zahrají k poslechu i tanci Brzdaři. Také na tuto akci jste
všichni srdečně zváni. Termín bude včas upřesněn na plakátech.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
LIKVIDACE POHOZENÝCH ODPADŮ
Od letošní zimy "zdobilo" silnici od Jánské až do Hostíma množství pohozených odpadů. Tuto
ukázku "kultury" některých našich spoluobčanů se rozhodli zlikvidovat Václav Rada, Pavel a Petr
Posovi spolu s Martinem Ouředníkem. V sobotu 3. července naplnily těmito odpady celý přívěs a
odvezli do kontejnerů.
KONTEJNERY NA ZÁHRABSKÉ
O tomto víkendu ( 9,10 a 11 července) budou na Záhrabskou přistaveny dva velkoobjemové
kontejnery na domovní odpad. Ve vlastním zájmu proto žádáme všechny obyvatele Záhrabské, aby
do kontejnerů nedávali zahradní odpad ( listí, větve, tráva , zemina apod.) z důvodů přeplňování.
Dále vás žádáme, nenechávejte odpady vedle plných kontejnerů, protože po jejich odvezení tam
zůstanou. Jeden kontejner bude umístěn u býv. hasičárny, druhý umístíme dole naproti bývalé
hájovně - na obvyklém místě.
CESTA NA ZÁHRABSKOU ZARŮSTÁ
Jak se zdá, nový asfaltový povrh cesty na Záhrabskou láká nejen k rychlé jízdě, ale i k jisté dávce
nebezpečí dobrodružství. Tím se stává samotný průjezd po této, dnes řádně křovím zarostlé
komunikaci. Že by ani majitelům, mnohdy drahých automobilů, nevadily větve zasahující do
vozovky ? Asi nevadí. Jinak by totiž vzali pilku či sekeru a šli by, tak jak bylo na Záhrabské
obvyklé, alespoň něčím přispět věci veřejné !

NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
* V neděli dně 22. června 1919 byla zde konána oslava Husova. Abiturienti zdejšího ústavu
učitelského postavili Husův balvan před ústavem. Bylo promluveno několik řečí o významu Husově.
Účastenství lidu bylo veliké.
* (1922) Husův Balvan se stává trnem v očí některých obyvatel jednoho domu. Byl už jednou
kamenován chovanci Joanea (žáci cvičné soukromé školy při účit. ústavu zdejším) v měsíci květnu
dokonce uražen kalich. A když obyvatelstvo se skládalo na výzdobu zahrádky, tu upravená zahrádka
posypána žíravou solí a rostliny zničeny.
Doslovný opis z nové Svatojánské školní kroniky (1916 - 1949)

Poděkování Svatojánku
Poděkování dnes patří všem mladým, kteří se aktivně
zapojili do přípravy poutní slavnosti a kteří zbavili
okolí silnice a potoka pohozených odpadů.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
ANGLIČANÉ NÁM ZAZPÍVALI
V úterý 6. července se konal ve svatojánském kostele další z řady koncertů plánovaných pro letošní
sezónu Svatojánskou nadací. Skutečnost, že byl volný den (státní svátek - památka mistra Jana
Husa), zlákala k návštěvě koncertu nezvykle mnoho návštěvníků. Pod vedením Robina Nelsona nám
zazpíval Anglický pěvecký smíšený sbor "The Choir of Marlborough Collegeů" složený ze samých
středoškoláků. Na programu byla vesměs duchovní hudba, která v tento památný den obzvláště
vynikala a na mnohé i mocně působila. Po skončení koncertu následovalo jako obvykle posezení a
občerstvení zpěváků v naší nové restauraci. Již jsme si zvykli, že všem účinkujícím cizincům, kteří
navštíví Svatý Jan poprvé, se zde líbí a odvážejí si pěknou vzpomínku na jeden z nejkrásnějších
okamžiků jejich cesty. Obzvláště neobyčejně působí i takové malé posezení s pořadateli a tito
Angličtí studenti nebyly žádnou výjimkou. Zbývá jen dodat, že tento koncert byl dojednán až po
vydání posledního červnového Svatojánku, takže jste měli možnost se o jeho konání dozvědět až z
vyvěšených plakátů.

Pozvánka na koncert
Abychom předešli podobné situaci, můžeme již dnes přislíbit další koncert. Bude se konat 1. srpna a
zazpívá nám opět podobný pěvecký sbor - rovněž z Velké Británie. Další podrobnosti - včetně času
konání - se vyjednávají a budou opět včas oznámeny prostřednictvím plakátů na obvyklých místech.

Na měsíc červenec připravujeme :
9. července .. zasedání zastupitelstva
obecní úřad v 18.30 hodin
31. července ...zasedání správy Svatojánské nadace
obecní úřad v 18 hodin
1. srpna……koncert anglického pěveckého sboru
kostel - podrobnosti sledujte na plakátech

