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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Konalo se 23. ledna a jednalo se zejména o finanční situaci obce, která úzce souvisí s prodejem
obecního majetku a s rekonstrukcí školy. Důležitým bodem programu byla otázka dokončení
výstavby nových bytů a projednán byl systém spoluúčasti nájemníků.
OBECNÍ MAJETEK
Poté co Katastrální úřad zpracoval do digitální podoby veškeré údaje týkající se území naší obce,
byly vytvořeny podmínky pro získání uceleného pohledu na obecní majetek. Zástupci obce proto
vedou intenzívní jednání a po získání potřebných údajů bude provedena identifikace jednotlivých
pozemků a staveb. Katastrální mapa, na níž bude obecní majetek označen, bude k nahlédnutí na
obecním úřadě.
JEDNÁNÍ O RESTAURACI
Se zástupci společnosti, která projevila zájem o provozování naší nově budované restaurace, jednali
v sobotu 5. ledna představitelé obce a Svatojánské nadace. I když bylo toto jednání předběžné,
ukázalo se jako velmi potřebné a to především z pohledu budoucích nájemců. Na základě jejich
požadavků zaznamená změny i stávající projekt. Největší změna je vyvolána požadavkem na zvýšení
ubytovací kapacity z 26 na 40 lůžek. Pro obec je důležitý příslib členů společnosti o finanční
spoluúčasti na dokončení celé akce.
SVATOJÁNSKÁ STRÁNKA V BEROUNSKÉM DENÍKU ČTVRTLETNĚ
Zástupci obce a Svatojánské nadace se shodli v názoru, že Svatojánská stránka, která až dosud
vycházela v Berounském deníku každou poslední sobotu v měsíci, bude vycházet pouze čtvrtletně. K
tomuto kroku přistupujeme zejména pro značnou časovou náročnost, se kterou byla příprava
jednotlivých stránek spojena. Čtenáři a zejména pak přátelé Svatého Jana p. Skalou však nebudou o
zprávy z naší obce ochuzeni. Pravidelné aktuality ze života ve Sv. Janě budeme průběžně zařazovat
na stránky Berounského deníku. Na naši Svatojánskou stránku se můžete těšit vždy v poslední
sobotu každého čtvrtletí.
SVATOJÁNEK DO PÁTÉHO ROKU
Rok 1998 je již pátým rokem života našeho Svatojánku, který si za dobu své existence získal
značnou oblibu a to nejen u obyvatel naší obce. Snažíme se v něm přinášet co možná nejširší pohled
ze všech oblastí života Sv. Jana, Sedlce i Záhrabské. Ve Svatojánku je v celé své šíři zachyceno i
postupné naplňování programu obnovy obce. Proto můžeme považovat za velmi důležitou i tu
skutečnost, že náš zpravodaj slouží jako dobrý podklad pro zpracovávanou kroniku obce.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
To, že kulturní a společenský život je v naší obci na velmi dobré úrovni, svědčí výčet událostí za
uplynulý rok. Svědčí mimo jiné i o tom, že ocenění Modrou stuhou v soutěži Vesnice roku nebylo
náhodné. Za pozornost jistě stojí ta skutečnost, že veškeré níže uvedené akce jsou zajišťovány
občany obce a členy správy Svatojánské nadace zcela dobrovolně a bez nároku na honorář.

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
V UPLYNULÉM ROCE 1997

31. ledna - setkání občanů se starostou obce
15. února - výroční veřejné zasedání správy Svatojánské nadace
20. února - převzetí Modré stuhy Vesnice roku 96
28. března - setkání s osadníky na Záhrabské
5. dubna - Velikonoční koncert
30. dubna - pálení čarodějnic
9. května - oslava Dne matek
24. května - koncert pěveckého sboru Pedagogické školy z Berouna
31. května - oslava Dne dětí
21. června - koncert chrámového sboru (USA)
28. června - poutní slavnost - Berounská šestka, Brzdaři a country večer u táboráku
29. června - poutní slavnost
30. června - setkání s abiturienty býv. učitelského ústavu
5. července - koncert chrám. sboru s orchestrem (USA)
30. července - country večer na Záhrabské - Brzdaři
16. srpna - koncert - Pražské barokní trio
14. září - slavnost svěcení kaple sv. Kříže
14. září - koncert - Spirituál kvintet
11. října - koncert - kladenský chrámový sbor
1. listopadu - koncert - recitál Ireny Budweiserové
28. listopadu - podzimní veř. zasedání obecního zastupitelstva
29. listopadu - Adventní koncert - Květuše Ernestová
5. prosince - mikulášská nadílka
23. prosince - Vánoční koncert- pěvecký sbor Slavoš
31. prosince - oslava konce roku
ZAJÍMAVOSTI
VÝROČÍ ŠKOLY
Letos uplynulo právě 60 roků od doby, kdy bylo rozhodnuto o výstavbě nové svatojánské školy.
Vypracováním projektu byl pověřen architekt BERTLÍK z Jánské. Po nezbytných administrativních
krocích bylo na jaře roku 1939 se stavbou započato, aby mohl být v září téhož roku zahájen v nové
budově provoz. Proč bylo rozhodnuto o stavbě školy v tak malé obci a jaké překážky stály této
myšlence v cestě, o tom všem jsme se dočetli v obecním archivu.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PROBĚHLO DŮLEŽITÉ JEDNÁNÍ SE SPRÁVOU CHKO
Jednání na Správě chráněné krajinné oblasti Český kras v Karlštejně, mělo za cíl vyřešit hned
několik pro naši obec dosti zásadních otázek. Jednalo se především o nabídce odprodeje obecních
lesů, o budoucnosti objektů v bývalém lomu Paraple a o možnosti vybudování další naučné stezky v
okolí Svatého Jana. Projednávána byla i problematika konceptu našeho územního plánu, k němuž
musí ochranáři vydat závazné stanovisko.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
VICHŘICE PORAZILA KŘÍŽ 1902
Dne 30. března 1902, právě v Hodu Božím Velikonočním asi k jedné hodině odpoledne, rozpoutala
se divá vichřice po okolí - s deštěm a sněhem - , která porazila kříž na nejvyšší skále nad údolím Sv.
Janským stojící, který ten - dřevěný - 14 let větru a dešti vzdoroval. Zástupce dědiců + p. Bergrových
p. Hubert šl. z Weise dal však ochotně nový dřevěný kříž zříditi a sice tesařem ze Selce, zvaným

Šurda, který jej také dne 23. dubna 1902 dopoledne za pomoci zedníka Škvora ze Sv. Jana p. Skalou
znovu postavil. Kéž hlásá nově vztyčený kříž - tělo Páně jest plechové - dalekému okolí, že zbožný
poutník blíží se k posvátnému poutnímu místu sv. Ivana, posvěcenému tolika modlitbami našeho
prvního Českého poustevníka ! Dne 25. dubna 1902 dopoledne posvětil zdejší farář Jakub Duffek
nově postavený kříž úplně soukromě, aby se snad při větším návalu nějaké neštěstí nepřihodilo.
Doslovný opis z farní kroniky zdejší "LIBER MEMORABILIVM"
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Petr Mitig, Pavel Radechovský, Daniel Šantora a Petr Potočka si zaslouží naše dnešní
poděkování za účinnou pomoc při stěhování obecního úřadu a skladu civilní obrany.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ VÝROČNÍ ZASEDÁNÍ SVATOJÁNSKÉ NADACE
Veřejné výroční zasedání správy Svatojánské nadace se bude konat v sobotu 14. února 1998 od 15
hodin v budově obecního úřadu ve Svatém Janě p. Skalou. Na programu bude nejen hodnocení
činnosti nadace za uplynulý rok, ale připravovat se bude plán práce pro rok letošní. Nemalým
problémem bude i projednání nového zákona o nadacích. Na jednání jsou pozváni zástupci
památkářů, církve a orgánů státní správy.
PROGRAM OBNOVY OBCE
Hlavním tematem naplňování obnovy obce zůstává pro letošní rok dokončení celkové rekonstrukce
bývalé školy a úprava jejího okolí. Tato náročná ale nutná akce bude mít pro nejbližší období dopad
na ostatní plánované úkoly v naší obci. Naše pozornost by se měla tudíž soustředit na drobnější a
méně finančně náročné akce, které si budeme schopni zajistit z větší části svými vlastními silami.
Snad nejdůležitější bude vybudování veřejných WC v prostorách požární zbrojnice. Tento objekt,
který již delší dobu slouží pouze jako skladiště, beztoho vyžaduje nutnou opravu. Dokončení by se
měly dočkat také obě rozdělané akce v Sedlci a dokončení se dočká nově budované hřiště v obecním
areálu na Záhrabské.
PŘEDPOKLADEM JE DOBRÉ VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ
Přestože pro nás minulý rok nebyl v soutěži VESNICE ROKU tak úspěšný jako rok 1996, vyjádřila
hodnotící komise této soutěže naší obci poděkování za nevšední přístup k obnově vesnice. I když
naše účast v letošním ročníku ještě není jistá, měli bychom se společně snažit o to, aby se nejen
vzhled obce, ale především její vnitřní život neustále zlepšoval. Stále větší důraz by však měl být
kladen na kvalitu vzájemného soužití, neboť bez něj by se i ze sebelepší obce vytratilo to
nejpodstatnější. Jaké se ono soužití bude vyvíjet, to skutečně záleží jen a jen na nás a snahou
každého by mělo být přispět svou měrou k jeho zkvalitňování.
NA MĚSÍC ÚNOR PŘIPRAVUJEME
14. února .....výroční zasedání správy Svatojánské nadace - obecní úřad od 15 hodin
20. února .....zasedání obecního zastupitelstva - obecní úřad od 18 hodin

