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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
SMLOUVA O PRONÁJMU RESTAURACE BYLA PODEPSÁNA
Na dobu 15 roků byla pronajata hotelová část bývalé školní budovy ve Svatém Janě. Smlouva
zavazuje nájemce vybavit již dokončenou restauraci potřebným zařízením a do 31. března příštího
roku dokončit a zprovoznit také ubytovací část budovy. Na celou část budovy, která bude sloužit k
podnikatelským účelům má nájemce smluvně zajištěno předkupní právo.
RESTAURACE DOKONČENA
Po kolaudaci restaurace, která proběhla v úterý 26. května, se v pátek 29. května v 18 hodin konalo
slavnostní zahájení jejího provozu. V současné době se stále dokončuje venkovní terasa a některé
další drobné úpravy. V červnu bude také započato s rekonstrukcí zbývajících prostor budovy.
VPŠ NABÍDLA POMOC
Ředitelství Vyšší pedagogické školy nabízí významnou pomoc, kterou přivítají zejména návštěvníci
obce. Jedná se o možnost využívat nově vybudované sociální zařízení v přízemí školy. Před
dokončením je výstavba nové školní prodejny, ve které budou mít možnost nákupu základních
potravin i místní občané.
DRUHÉ SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI KONGREGACE
V návaznosti na jednání, které se uskutečnilo v loňském roce, se sešli zástupci obce s představiteli
Kongregace školských bratří. Na jednání byli přizváni také zástupci VPŠ a Pražského arcibiskupství.
Obecní úřad vede tato jednání ve snaze najít společnou cestu při řešení celé řady problémů
souvisejících s rozvojem obce.
ZAJÍMAVOSTI
PROMOCE VE SVATÉM JANĚ
První absolventky Vyšší pedagogické školy zakončí svoje studium ve Svatém Janě slavnostními
promocemi. Ty by se měly konat počátkem července.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
Když dne 28.června 1914 skončena byla zdejší poutní slavnost, přišla náhle odpoledne k 5.h. hrozná
zpráva, že Jeho c. a k. Výsost nejjasnější následník trůnu Arcivévoda František Ferdinand a Jeho
jasná choť, Její Výsost Žofie, vévodkyně z Hohenbergů, zákeřně zavražděni byli v Sarajevě, hl.
městě v Bosně. - Slavné zádušní služby Boží konány byly ve zdejším farním chrámu Páně na pokoj
duší jejich dne 3. července 1914.
Doslovný opis z farní kroniky zdejší "LIBER MEMORABILIVM"
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU RESTAURACE
V pátek 29. května se v 18 hodin uskutečnilo slavnostní zahájení provozu nově vybudované
restaurace v naší obci. Na tuto událost jsme pozvali zástupce okresního a městského úřadu, několik
starostů okolních obcí a zástupce všech firem, které se na výstavbě podíleli. Čestnými hosty byli
zástupci Ministerstva pro místní rozvoj v čele s ing. RAKOUŠEM. Právě toto ministerstvo mělo
hlavní podíl na rekonstrukci budovy, neboť jeho prostřednictvím jsme na celou akci obdrželi státní

dotace z Programu obnovy venkova. Pracovníci ministerstva se tak na místě přesvědčili, jak bylo se
státní dotací naloženo. Zajímali se také o nové byty a některé si měli možnost prohlédnout. Na
slavnostní zahájení byli pozváni také všichni občané naší obce a tak se zde sešlo přes 150 lidí.
Většina se pak zúčastnila i neoficiálního zahájení, které proběhlo o den později. Program obou
příjemných večerů obohatila svým vystoupením country kapela PABĚRKY.
DEN MATEK JSME OSLAVILI
V pátek 15. května se v budově obecního úřadu konala oslava Dne matek, které se zúčastnila valná
většina svatojánských žen. Příjemná atmosféra vládla po celou dobu setkání, které bylo obohaceno
prohlídkou nově dokončené restaurace. Její dobrou úrovní byli všichni mile překvapeni.
DĚTSKÝ DEN SE VYDAŘIL
Krásný slunečný den přivítal více jak třicet dětí na letošním svatojánském dětském dni. Nejrůznější
soutěže a hry byly doplněny malou střelnicí. Pro děti bylo kromě řady pěkných cen připraveno i
malé občerstvení s opékáním špekáčků. Po skončení oslavy si šla většina dětí ochutnat výbornou
zmrzlinu do nové restaurace. Za pomoc při organizování celé akce děkujeme.
LETOŠNÍ PRVNÍ KONCERT
Polský dětský pěvecký soubor STEHLÍCI, který navštívil naši obec a představil se na velmi pěkném
koncertu ve svatojánském kostele, byl první tělesem, které u nás v letošním roce vystupovalo. Umění
dětí z tohoto souboru už mohli ocenit posluchači v mnoha zemích světa a přednes jednotlivých
skladeb byl skutečně dokonalý. Dlouhotrvajícím potleskem to ocenili i svatojánští, když se s dětmi
na závěr koncertu loučili.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V OBCI BUDE NOVÁ ČISTIČKA
Jedním z významných úkolů, před jehož řešení je postaven obecní úřad, je výstavba nové čističky
odpadních vod (ČOV) u budovy bývalé školy. Ta by měla sloužit jak pro restauraci, tak pro nově
vybudované obecní byty. Typ ČOV byl už vybrán a v současné době je zadáno vypracování
projektové dokumentace. Přepad z čističky, na který bude napojena i povrchová voda, bude odveden
do přilehlého potoka.
SBĚR ŽELEZA A ÚKLID SKLÁDKY
Sběr železného šrotu, který proběhl v Sedlci a ve Sv. Janě, byl spojen s likvidací černé skládky v
těsné blízkosti hřbitova. V okolí kontejnerů je tak opět pořádek. Obecní úřad žádá občany, aby
odpady z domácností ukládali pouze do kontejnerů či popelnic. Pro skládkování starého železa je
vyhrazena místo v SEDLCI
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Poděkování Svatojánku patří tentokrát pracovníkům Berounského stavebního sdružení, kteří
věnovali všechno své úsilí na dostavbu nové svatojánské restaurace. Děkujeme jim za mimořádné
úsilí, se kterým k této akci přistoupili především v její závěrečné části, kdy mimo svoji pracovní
dobu pracovali i o sobotách a nedělích. Zasloužili se nejen o dodržení termínu otevření restaurace,
ale o vysokou kvalitu jimi odvedené práce.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
ČÁST KOSTELA JE UZAVŘENA
Havarijní výměr byl z důvodů narušených nosných prvků vyměřen na zadní část kostela. Zákaz
vstupu do vyhrazených prostor bude platit až do provedení nezbytných záchranných prací, se
kterými bude započato po obdržení nezbytného státního příspěvku. Toto opatření zkomplikuje život
nejen účastníkům bohoslužeb a organizátorům svatojánských koncertů, ale i návštěvníkům kostela.

PODAŘÍ SE ZACHRÁNIT SOCHU
Poté, co se po mnoha letech podařilo provést záchranné práce na barokních mřížích ze skalního
kostela Panny Marie, pokračuje Památkový ústav Středních Čech v dalších aktivitách. Byl
vypracován návrh na restaurování sochy ležícího poustevníka IVANA. Návrh však předpokládá, že
se do původních prostor kostela navrátí pouze kopie této památky.
NA MĚSÍC ČERVEN PŘIPRAVUJEME
13. června ..............zasedání obecního zastupitelstva - Obecní úřad v 18 hodin
14. června ..............zasedání správy Svatojánské nadace - Obecní úřad v 18 hodin
19. a 20. června .....Volby do parlamentu ČR - Obecní úřad
- Pá - 14.00 - 22.00 hod, So - 7.00 - 14.00 hodin
27. a 28. června .....poutní slavnost
PROGRAM POUTNÍ SLAVNOSTI
Sobota 27. června
od 13.30 - 17.00 hodin zahraje dechová hudba BEROUNSKÁ ŠESTKA
od 18.00 hodin začíná COUNTRY VEČER U TÁBORÁKU k poslechu i tanci zahrají BRZDAŘI
Neděle 28. Června
Poutní bohoslužby v kostele Narození sv. Jana Křtitele - začínají v 8.00 a v 10.00 hodin
VOLBY 98´
Ve Svatém Janě proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky stejně jako
v celé republice v pátek 19. června a v sobotu 20. června. Volební místnost bude připravena na
obecním úřadě ve Svatém Janě a pro voliče bude otevřena v pátek od 14 do 22 hodin, a v sobotu od 7
do 14 hodin. Vyhláška s podrobnostmi o způsobu konání voleb je k shlédnutí na všech informačních
tabulích v obci. Výsledky voleb budou následně zveřejněny.

