Svatojánek
Červen 1999
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA.
Uskuteční se v pátek 18. června a na programu jednání bude kromě přípravy poutní slavnosti,
projednání konceptu územního plánu. Pravidelným bodem programu jednání zastupitelstva je také
informace o činnosti Svatojánské nadace.
PŘEDEVŠÍM VZHLED OBCE BUDE ZÁRUKOU ÚSPĚCHU.
V souvislosti s přihlášením obce do letošního ročníku celostátní soutěže VESNICE ROKU 1999,
žádáme všechny spoluobčany, aby věnovali zvýšenou pozornost úpravám svých domů a jejich okolí.
Současně žádáme o pomoc při udržování pořádku a údržbě veřejných ploch. Za pochopení a pomoc
děkujeme.
PRODEJ LESA
Poté co byla podepsána smlouva o převodu lesního pozemku mezi Lesy České republiky a obcí
Svatý Jan p. Skalou, rozhodlo obecní zastupitelstvo o tom, že obec si část tohoto pozemku ponechá i
nadále v majetku. Dříve schválený prodej lesa Správě CHKO Český kras se proto poněkud oddálí.
Nejprve je totiž nutné pozemek rozdělit a zaměřit. Před vlastním prodejem musí ještě následovat
vypracování znaleckého posudku, kterým bude stanovena cena prodávaného majetku.
HOSPODAŘENÍ OBCE
Zatím probíhá podle schváleného rozpočtu. S pochopením a s podáním pomocné ruky jsme se i letos
setkali na Okresním úřadu v Berouně. Ten nám pomohl s umořením úroků z půjčky, kterou má obec
u České spořitelny. I přes tuto pomoc budou výdaje obce v letošním roce velmi omezené.
PROBLÉMY S TELEVIZÍ
V minulém měsíci jsme měli možnost několikrát se rozzlobit nad tím, že nám nejde některý z
programů na kabelové televizi. Hlavní závada byla na přijímací stanici v Sedlci na bloku pro příjem
TV Prima. Příslušný technik Primu přeladil na kanál Novy, protože TV Novu můžeme naladit i na
druhé frekvenci. Po opravě příslušného dílu uvedl vše do původního stavu. Další závada se velmi
nepravidelně objevuje na TV Nova 1. kanál. Technikovi se zatím nepodařilo zjistit příčinu poruchy a
proto doporučujeme sledování tohoto programu na kanálu č. 10.
ZAJÍMAVOSTI
MÁME NOVÝ KŘÍŽ NA SVATOJÁNSKÉ SKÁLE
V sobotu 22. května byl na svatojánské skále vztyčen nový kříž. Stalo se tak především zásluhou
farního úřadu, který celou akci zajišťoval. Nový, pět metrů vysoký kříž z dubového dřeva, byl na
vrchol skály vynesen několika dobrovolníky. Teprve na vrcholu byl smontován a poté vztyčen. Pro
úplnost dodáváme, že nový kříž má stejné rozměry jako jeho předchůdce, jehož zbytky byly
odstraněny 1. ledna tohoto roku. Po půlročním čekání se tedy svatojánská skála dočkala své nové
dominanty. Celá akce byla zakončena krátkou bohoslužbou.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
DĚTSKÝ DEN
Tradiční Dětský den se letos konal 5. června. Celou jeho organisaci zajišťoval pan Pavel

Radechovský, člen obecního zastupitelstva. Pro asi 20 zúčastněných dětí byla připravena celá řada
soutěží, drobné ceny a občerstvení. Překvapení připravil dětem pan Emil Kára, který přinesl několik
vlastnoručně malovaných obrázků na dřevě. O tom, že se vše vydařilo, svědčila skutečnost, že se
dětem jen těžce odcházelo domů.
OSLAVA DNE MATEK
Také oslava tohoto svátku má v naší obci bohatou tradici. Na té letošní se sešla většina
svatojánských žen. Starosta obce na setkání připomněl význam svátku matek a poděkoval ženám za
jejich obětavou práci jak v rodinách, tak při obnově obce. V příjemném prostředí pak probíhala živá
diskuse a na závěr byla každé ženě předána květina a malá pozornost od dětí z berounské mateřské
školy. Milé dárky od dětí pro svatojánské maminky zajišťuje každoročně paní Milada Paurová.
VÝSTAVA V KAPLI
Součástí oslav 150. výročí dostavby Kaple sv. Maxmiliána a součástí svatojánské poutní slavnosti,
bude výstava dobových pohlednic naší obce. Ta se připravuje právě v interiéru kaple a slavnostní
vernisáž se uskuteční v sobotu 26. května v 10.30 hodin. Srdečně zveme všechny spoluobčany na
prohlídku této zajímavé výstavy, která nám přibližuje vývoj obce za posledních sto let. Její shlédnutí
všem vřele doporučujeme.
STUDENTI POPRVÉ VEŘEJNĚ
V závěru května se v přírodním amfiteátru nad parkem konalo zajímavé představení. V podání
studentů Vyšší pedagogické školy mohli diváci shlédnout moderně zpracovaný muzikál Balada o sv.
Ivanovi. O úspěchu představení nelze pochybovat a nám nezbývá než se těšit na další veřejné
vystoupení studentů.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Červen je měsíc, který má nejdelší dny a nejkratší noci ze všech měsíců v roce. V přírodě odkvétají
poslední jarní květiny, většina zvířat a ptáků již vyvedla svá mláďata, v lesích dozrávají jahody,
sbíráme první houby - zkrátka začíná léto. Od půli června také začínají rybáři lovit dravce, kteří byli
půl roku hájení. V době před svatojánskou poutí vylétávají z vlhkých mechových skrýší svatojánské
mušky a na skalách se stříbří "vousy svatého Ivana". Tato dříve velice hojná rostlina, milující sucho
a teplo vápencových skal, je dnes bohužel velikou vzácností a ve volné přírodě na ní narazíte jen
velikou náhodou. V minulosti patřívala neodmyslitelně k svatojánským poutím, kde se Ivanovy
vousy prodávaly usušené a nejčastěji obarvené do mnoha odstínů. Možná i to přispělo k vymizení
této rostliny z našeho okolí. Dnes patří Kavil peřitý (botanický název pro vousy sv. Ivana) mezi
nejvíce chráněné a také nejvíce ohrožené rostliny v Čechách. Trhání Kavilu je dnes již přísně
zakázané. Nechme tedy poslední trsy vousů přírodě, aby z našich skal nezmizely natrvalo.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
Dne 16. června 1901 zúčastnila se mládež školy naší slavného přivítání Jeho Veličenstva císaře a
krále na Karlštejně, když milostivý panovník na své cestě po Čechách i památný hrad tento navštívil.
Doslovný opis z nejstarší Svatojánské školní kroniky (1878 - 1916)
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Dnešní naše poděkování patří Jiřímu Ševčíkovi ml. a to za přípravu a realizaci první svatojánské
veřejné výstavy. Ta nám, v podobě počítačově zpracovaných dobových pohlednic, umožní
nahlédnout do vývoje obce od r. 1898.
PROGRAM OBNOVY OBCE
OPĚT JE TU SOUTĚŽ VESNICE ROKU

Po dvou letech se naše obec opět přihlásila do celostátní soutěže Vesnice roku. Zpracovali jsme
příslušné dotazníky a přihláška spolu s vybranými fotografiemi byla zaslána k posouzení Obecnímu
úřadu ve Svatém Janu nad Malší. Tato jihočeská obec, jako vítěz loňského ročníku, byla
Ministerstvem pro místní rozvoj pověřena organizací ročníku letošního.
DOTACE
Z dotací, o které jsme žádali z Programu obnovy venkova (POV) máme podle informací z
Ministerstva pro místní rozvoj potvrzenu pouze jednu. Tato skutečnost je odrazem nejen celkové
finanční situace státu, ale stále se zvyšujícím počtem obcí, které se do POV přihlašují.
BLAHOPŘEJEME
Redakce Svatojánku blahopřeje manželům Horešovským k narození dcerky Terezky. Pro naši
společnost a zvláště pak pro naši malou obec je každý nový občánek velkým přínosem. vzácností. Je
proto potěšitelné, že Terezka je již druhé dítě, které se letos v květnu ve Svatém Janě narodilo.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
ZASEDÁNÍ SPRÁVY NADACE
Přípravou poutní slavnosti a zajištěním organizace některých letošních koncertů se zabývalo
zasedání správy Svatojánské nadace. S potěšením byla přijata zpráva o počátku restaurování sochy
sv. Ivana a největšího svatojánského obrazu. Na opravě obou památek se nadace bude podílet
přibližně 10% celkových finančních nákladů.
SPOLUPRÁCE S OBCÍ STÁLE ZŘETELNĚJŠÍ
Pravidelná účast členů správy nadace na zasedáních obecního zastupitelstva velmi prospívá
společným snahám o obnovu Sv. Jana p. Skalou. Podrobné informace o činnosti nadace se tak
přímočaře dostávají na správné místo a v každém případě se tak musí zlepšit vzájemná spolupráce.
PRAŽŠTÍ POZOUNÉŘI VE SV. JANU P. SKALOU
Takový bude název nového kompaktního disku, který bude touto uměleckou skupinou od 18. do 20.
června nahráván v našem kostele. Protože se hudebníci zřekli nároku na honorář, může být celý
výtěžek z prodeje CD věnován na obnovu svatojánských památek.

Na měsíc červen připravujeme :
18. června ...zasedání zastupitelstva obecní úřad v 18.30
19. června ...brigáda na přípravu pouti
náves v 9 hodin
26. a 27. června - poutní slavnost
PROGRAM POUTNÍ SLAVNOSTI:
SOBOTA
10.30 - zahájení výstavy "Historie Sv.Jana p.Skalou na dobových pohlednicích" - kaple
sv.Maxmiliána
13.30 - Everysmiling Liberty (rockové oratorium na slova Judy Makabejského) - Kostel sv. Jana
křtitele
15.00 - Berounská šestka - dechovka
19.00 - Country večer u táboráku
hrají BRZDAŘI. Vstupné 30.- Korun
NEDĚLE
8.00 - mše svatá
10.00 - slavnostní poutní mše svatá

