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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Se současnou obecní problematikou a s nejbližšími plány obce se přišli občané seznámit na podzimní
veřejné zasedání, které se vůbec poprvé konalo v novém sídle obecního úřadu ve Sv. Janě p. Skalou.
Kromě zprávy o finančním hospodaření byly na programu informace o postupu prací na
rekonstruované školní budově a o dalších rozpracovaných akcích. Zasedání se zúčastnilo na 30
občanů.
OBECNÍ DŮM KONEČNĚ PRODÁN
Dům č. 18 ve Sv. Janě, který až doposud vlastnila obec, byl po mnoha odkladech prodán. Přízemí
domu s polovinou pozemku bylo prodáno mladé rodině k trvalému bydlení a horní polovina domu
jeho současným nájemníkům. Finanční prostředky, získané prodejem nemovitosti budou v plném
rozsahu použity na výstavbu nové restaurace.
PŮJČOVÁNÍ KNIH ZATÍM NENÍ MOŽNÉ
Vzhledem k přetrvávající nemoci paní knihovnice, bude obecní knihovna otevřena pro veřejnost až
počátkem příštího roku. Připomínáme, že knihovna je přestěhována do prostor obecního úřadu ve
staré svatojánské škole.
ZAJÍMAVOSTI
VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA
V neděli dne 30.11.1997 v odpoledních hodinách přivítal kostel Narození sv. Jana Křtitele velmi
vzácnou návštěvu. Kostel a jeho okolí si přijel prohlédnout nejstarší žijící "památkář" ČR univ. prof.
Dr. Hugo ROKYTA, který 24. listopadu oslavil své 85. narozeniny. Do Svatého Jana přijel v
doprovodu ředitele Rakouské školy v Praze pana profesora Ludwiga SOMMERA, kterému pan
profesor Rokyta, jako vynikající znalec českých památek, české historie a Českého krasu, poutavě
líčil historii Svatého Jana p.Sk. Pan profesor slíbil také svou účast na besedě s občany.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
POPRVÉ V NOVÉM
Prostory staré svatojánské školy, kam byl přestěhován obecní úřad, byly poprvé využity veřejností.
Stalo se tak u příležitosti předání budovy obci. Akce byla vhodně spojena s oslavou významného
životního jubilea pana Emila KÁRY a zúčastnilo se jí téměř 50 občanů.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Adventní doba, kterou nám kromě jiného už tradičně připomínají rozzářené vánoční stromky na
veřejných prostranstvích, bude u nás letos obohacena o mikulášskou nadílku. Tu pro naše nejmenší
připravil obecní úřad na pátek 5. prosince v budově obecního úřadu. Pozvány jsou děti z naší obce,
ze sousedního Hostíma a děti chalupářů.
KONCERTY I NA SKLONKU ROKU
Svatojánské koncerty si v povědomí lidí získaly dobré jméno a proto není divu, že jsou stále více
navštěvovány. Jejich pořádání má dalekosáhlý význam a to především z hlediska kulturní a duchovní
obnovy, která tolik utrpěla v období nedávno minulém. Organisátoři všech těchto akcí Obecní úřad
spolu se Svatojánskou nadací mají společně největší zásluhu na tom, že se ve svatojánském kostele

podařilo uspořádal již 40 koncertů duchovní hudby. Mnohé z nich měly také vynikající uměleckou
úroveň. Již tradičně oblíbené jsou adventní a vánoční koncerty a tak nemohou chybět ani letos.
Adventní koncert se konal poslední listopadovou sobotu, vánoční koncert je plánován na úterý 23.
prosince od 17. hodin. Na něm přivítáme jako každoročně berounský pěvecký soubor SLAVOŠ,
který nám navodí vánoční atmosféru známými českými koledami.
41. KONCERT VE SVATÉM JANĚ POD SKALOU
Dne 29. listopadu se konal v kostele Narození Svatého Jana Křtitele ve Svatém Janě pod Skalou již
41. koncert pořádaný obcí a Svatojánskou nadací. Hlavní protagonistkou byla zpěvačka paní Květuše
ERNESTOVÁ ze Žebráka, která po úvodní skladbě "Veni Sancte Spiritus" zazpívala díla
vynikajících skladatelů barokní hudby J.S. Bacha a G.F. Händela. Na varhany ji doprovázely její
mladé kolegyně Jitka Puchmeltrová a Pavlína Ptáková, které také samy sólově přednesly především
Bachovy skladby. Koncert byl velmi hezký. Stal se vynikajícím příspěvkem nejen k zahájení
adventu a církevního roku, ale také k ukončení Desetiletí duchovní obnovy vyhlášenému pražským
kardinálem Tomáškem v r.1987.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V NĚKTERÝCH DNECH SE V ÚDOLÍ NEDÁ DÝCHAT
Kvalita ovzduší ve svatojánské kotlině, obzvláště nyní v topné sezóně, se stále zhoršuje. Zásluhu na
tom má především spalování méně kvalitních paliv. V současném období, kdy je téměř každý dům v
obci vybaven kotlem na tuhá paliva, není naděje na zlepšení situace. Tu u nás snad nejvíce
komplikují dva největší zdroje znečištění, kterými jsou kotelny bývalého kláštera a domu č. 16.
Velkým přínosem bude plynofikace rekonstruované budovy bývalé obecní školy a slibné jsou i
záměry některých občanů vytápět své rodinné domky plynem.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
Socha sv. Ivana v Klášteře na nádvoří
Dne 26. srpna 1916 byla sem převezena socha sv. Ivana, poustevníka, která stála asi od roku 1715 u
cesty vedoucí z Loděnice k Sv. Janu p. Skalou nedaleko bývalé Nové hospody Sv. Janské (nynější
viadukt) péčí a nákladem ctihodných p. bratra Anselma Manzera, ředitele Školských Bratří u Sv.
Jana p. Sk. a prozatímně umístěna na zdejším nádvoří klášterním. Socha jest ve velice sešlém stavu a
bude po důkladné opravě na vhodném místě postavena.
Doslovný opis z farní kroniky zdejší "LIBER MEMORABILIVM"
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Obecní úřad děkuje všem spoluobčanům, kteří v letošním nelehkém roce přispěli při obnově naší
obce. Děkujeme i za podporu, kterou občané vyjadřují při uskutečňování záměrů místního programu
obnovy.
BLAHOPŘEJEME
Významných životních výročí se v nadcházejících dnech dožívají hned dva členové správy
Svatojánské nadace. Ing. Bohumil Ševčík, zakládající člen Svatojánské nadace, její hospodář a
neúnavný průvodce ve svatojánském kostele, se dne 1. ledna 1998 dožije šedesáti let.
20.prosince 1997 oslaví na Záhrabské "kulatou" padesátku jeden z mladších členů správy
Svatojánské nadace pan Petr Špička, poctivý pracant, organizátor a neúnavný popularizátor Svatého
Jana pod Skalou.
Oběma oslavencům rádi přejeme plné zdraví, klidnou mysl, spokojenost v životě i v práci a mnoho
chuti do práce ve prospěch nás všech a Svatého Jana pod Skalou především.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE

ZASEDÁNÍ SPRÁVY NADACE
V sobotu 29.listopadu 1997 se konalo další řádné zasedání správy Svatojánské nadace. Kromě běžné
agendy se členové správy nadace poprvé seznámili se zněním nedávno schváleného zákona o
nadacích a nadačních fondech (zákon č. 227/97 ze dne 3.9.1997), jehož účinnost začíná dnem
1.1.1998. Nadace nebo nadační fond jsou podle znění tohoto zákona účelová sdružení majetku
zřízená a vzniklá pro dosahování obecně prospěšných cílů jako jsou rozvoj duchovních hodnot, ale
také ochrana kulturních památek a j. Svatojánská nadace, tak jako všechny jiné, bude muset v
průběhu roku 1998 uspořádat své právní vztahy ve smyslu tohoto zákona, ale především bude muset
vyhovět ustanovení § 3 odst. 4 zákona 227/1997 Sb., který ustanovuje, že "celková hodnota
nadačního jmění nesmí být nižší než 500 000 korun a po dobu trvání nadace se nesmí snížit pod tuto
hodnotu". Bylo dohodnuto, že otázka nadačního jmění bude řešena ve spolupráci s obecním úřadem
Svatý Jan pod Skalou.
NA MĚSÍC PROSINEC PŘIPRAVUJEME
5. prosince .......Mikulášská nadílka
obecní úřad, začátek v 17 hodin
19. prosince .......zasedání obecního zastupitelstva
obecní úřad v 17 hodin
23. prosince .......Vánoční koncert
kostel v 17 hodin
27. prosince .......zasedání správy Svatojánské nadace
obecní úřad v 16 hodin
31. prosince .......oslava konce roku Silvestr 97
obecní úřad v 18 hodin
POZVÁNKA NA KONCERT
Dne 23. prosince, v předvečer Štědrého dne, se bude konat ve Svatojánském kostele tradiční vánoční
koncert. V 17 hodin vystoupí s pořadem českých koled a Rybovou mší "Hej Mistře" berounský
smíšený pěvecký sbor "Slavoš". Koncert bude jistě důstojným zakončením adventní doby. Také se
stane velice vhodným zahájením oslav Kristova narození a vánočních svátků. Nenechte si ujít tuto
tradiční příležitost k prožití hezkých chvil, přijďte si polaskat a rozehřát dušičku i srdéčko k
betlémským jesličkám, přijďte si zazpívat koledy. Můžete při tom také osobně popřát mnoha svým
známým, kteří stejně jako každoročně přijdou také.

Obecní zastupitelstvo obce Svatý Jan pod Skalou a správa Svatojánské nadace přejí
všem občanům a příznivcům naší obce radostné prožití vánočních svátků a šťastný
nový rok 1998

