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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ROZPOČET PRO LETOŠNÍ ROK BYL SCHVÁLEN
Více jak tři miliony korun projde v letošním roce obecní pokladnou. Největší podíl na tomto
množství má nákladná rekonstrukce školy. Nemalou částku pak tvoří skupina výdajů na samotnou
režii chodu obce. Nové investice budou připadat v úvahu pouze za předpokladu, že obdržíme
žádanou státní dotaci z Programu obnovy vesnice. Počítáme také s částečným zlepšením daňových
příjmů a to v souvislosti s nárůstem počtu stálých obyvatel.
JARNÍ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat 18. dubna od 18 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu. Po jeho ukončení budou mít občané možnost prohlédnout si nově dokončenou
restauraci. Po prohlídce bude následovat slavnost u příležitosti dokončení 1. etapy rekonstrukce
bývalé školy. Na celou akci zveme srdečně všechny spoluobčany.
NA ZÁHRABSKÉ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL
I když je obecní areál na Záhrabské pronajat již od loňského srpna zdá se, že některým osadníkům
tato informace stále uniká. Proto se starosta obce před začátkem nové rekreační sezóny obrátil na
všechny obyvatele osady s dopisem, ve kterém jsou přiblížena pravidla odběru vody ze zdejší obecní
studny a pravidla pro využívání nově budovaného provizorního hřiště.
ZAJÍMAVOSTI
TURISTIKA
Oslavy berounských turistů se nepřímo dotýkají i naší obce. Jednou z akcí, která v rámci těchto oslav
proběhne, bude i turistický pochod po nejstarší značené stezce v Čechách, která vede z Berouna přes
Sv. Jan do Karlštejna. U svatojánského kostela bude turistům kontrolovat a příležitostným razítkem
potvrzovat návštěvu sám poustevník IVAN.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
OBRAZ SV. IVANA U STUDÁNKY
Dne 8.října 1916 byl podepsaným farářem posvěcen obraz sv. Ivana ve studánce. Obraz ten jest
vymalován umělcem z Vídně dle vzoru starého obrazu, nacházejícího se ve zdejší faře (na chodbě).
Potom posvěcena byla starobylá socha sv. Ivana, která od r. 1719 stála u Loděnic, na nádvoří
klášterním. Obraz i socha opravená zřízeny byly nákladem Školských Bratří, ke cti a chvále sv.
Ivana ! Studující zdejšího učitelského ústavu přednesli při obřadech církevních dva sbory, a sice:
zapěli sbor "hospodine na výsosti" od Maláta a "Zpívej duše Pánu žalmy" od Maláta. Jakub Duffek
farář
Doslovný opis z farní kroniky zdejší "LIBER MEMORABILIVM"
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
SETKÁNÍ S OSADNÍKY
Již třetí rok je osada Záhrabská opět nedílnou součástí naší obce. To, že na ni obecní úřad
nezapomíná je více než zřejmé a osadníci si tuto skutečnost pochvalují. Největším přínosem byla
zásadní oprava přístupové komunikace a obnova veřejného osvětlení. Také rekonstrukce bývalého
požárního domu má pro osadu nemalý přínos, neboť zde vznikla provozovna s občerstvením. Obec

na osadníky nezapomíná a kromě společenských akcí jsou zde pořádána i pravidelná setkání s
osadníky. To letošní se konalo v pátek 3. dubna od 18 hodin v místním obecním domě. Ve stejný den
zde byl zahájen letošní provoz malé restaurace.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
S velkým zájmem přijali občané nabídku obecního úřadu na prohlídku nově dokončených bytových
jednotek. Během tří hodin si přišla nové byty prohlédnout většina občanů. Nešetřili slovy uznání a v
očích některých bylo možno pozorovat slzy dojetí. A jaké byly ohlasy budoucích nájemníků ? Byli
upřímně rádi, že se mohli o svoji radost z nových bytů s někým podělit.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
JARNÍ ÚKLID
V naší obci se již stalo dobrým zvykem, že s příchodem jara přispívají občané ke zvelebení obce
úklidem a údržbou okolí svých domů. S úklidem ostatních veřejných ploch to bývá složitější a proto
se obecní úřad obrací na všechny občany o pomoc při zajištění jarního úklidu. Jedná se především o
místa, na která se nejvíce soustředí pozornost návštěvníků obce. Obec, která zapůsobí dobrým
dojmem je vždy tou nejlepší vizitkou svých obyvatel.
NOVÁ ČISTIČKA ZNEPŘÍJEMŇUJE OBČANŮM ŽIVOT
Vzhledem k narůstajícímu počtu stížností svatojánských občanů na silný zápach pocházející z nově
vybudované čističky odpadních vod v bývalé klášterní zahradě, se obrací obecní úřad s tímto
problémem na příslušné orgány státní správy. Uvědomujeme si důležitost nové čističky, ale
znepříjemňovat život místním obyvatelům nesmí. Věříme, že jak Referát životního prostředí
Okresního úřadu v Berouně, tak Okresní hygienická stanice pomohou tento naléhavý problém
vyřešit.
PENÍZE ZA STARÉ ŽELEZO
Stavební odpad, který se nahromadil u rekonstruované školy postupně likvidují samy stavební firmy.
Odvoz železného šrotu ze starého ústředního topení objednal obecní úřad a na obecní konto přibylo
více jak 15 tisíc korun. Odvezena bude také skládka železa SEDLCE a pravidelný sběr bude
zorganizován i na ZÁHRABSKÉ. Utržené peníze budou použity na nákup sportovních potřeb pro
naši mládež.
ZA UKLÁDÁNÍ ODPADŮ MIMO VYHRAZENÁ MÍSTA HROZÍ POKUTA
Opětovně upozorňujeme, že pro skládku železného šrotu je celoročně vyhrazeno místo u kontejneru
v SEDLCI. Ukládání železa u svatojánského hřbitova je nepřípustné a může být pokutováno. Vysoké
pokuty hrozí i za zakládání černých skládek na celém katastru naší obce.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Děkujeme všem občanům, kterým není lhostejný vzhled naší obce a kteří se podílejí na jarním úklidu
veřejných prostranství a okolí svých domů.
BLAHOPŘEJEME
K narození prvorozeného syna ONDŘEJE, blahopřejeme manželům Šantorovým. Malý Ondra se po
nastěhování do nového bytu v bývalé škole stane nejmladším občánkem Sv. Jana pod Skalou.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
ZÁCHRANNÉ PRÁCE
Správa Svatojánské nadace projednala na svém posledním zasedání otázku silně poškozeného
Sousoší Panny Marie ve Sv. Janě. Je pravděpodobné, že část prostředků nadace bude věnována na
záchranu této památky a dvě nejvíce postižené sochy budou převezeny do ateliérů. Podobný osud
čeká i na sochu poustevníka IVANA. Ta má sice svoje místo v našem skalním kostele, ale je natolik

poškozena, že musela být dočasně umístěna v prostorách Vyšší pedagogické školy.
ZÁJEMCŮ O NAŠE PAMÁTKY PŘIBÝVÁ
Nejméně deset zájezdů z celé naší vlasti je objednáno na letošní duben. Je to další jasný signál o tom,
že zájem o naši obec narůstá. Je jen škoda, že se doposud nepodařilo zajistit stálého průvodce, který
by návštěvníkům pomohl naplnit jejich očekávání, spojená s návštěvou tohoto místa.
NA MĚSÍC DUBEN PŘIPRAVUJEME
18. 4. .....veřejné zasedání obecního zastupitelstva Obecní úřad v 18 hodin
30. 4. .....Pálení čarodějnic v SEDLCI a na ZÁHRABSKÉ

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
Zelený čtvrtek a Velký pátek v 18 hodin
Bílá sobota ve 21.30 hodin
Hod Boží velikonoční v 8 hodin
( všechny bohoslužby se konají v kostele Nar. sv. Jana Křtitele)

