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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Veřejné zasedání zastupitelstva, které se konalo v pátek 28. srpna v budově obecního úřadu se
setkalo s mimořádným zájmem občanů. Není divu, neboť se blíží listopadové komunální volby a
kandidáti do nového zastupitelstva mají podat kandidátní lístky již za několik dnů. Z průběhu jednání
vyplynulo, že svatojánští mají upřímný zájem o další trvání obce a jejím dalším rozvoji. V další části
programu zasedání se hovořilo o finanční situaci obce a o zamýšleném prodeji restaurace. Vzhledem
k závažnosti a složitosti problematiky bylo dohodnuto, že obecní úřad vypracuje podrobnou finanční
zprávu, která bude občanům v nejbližší době předložena. Poté bude uspořádáno místní referendum, z
něhož by mělo vzejít řešení této situace.
ODPOVĚDNOST MÁ POUZE ZASTUPITELSTVO
Za finanční situace obcí nesou ze zákona plnou odpovědnost výhradně obecní zastupitelstva. Proto je
pouze na nich, jakou cestu zvolí k udržení platbyschopnosti svých obcí. Naše obec se bohužel
vlivem nepředvídaných okolností do platební neschopnosti zvolna dostává. Přesto je na tom ale z
pohledu objemu obecního majetku velmi dobře a za poslední dvě volební období se ještě podařilo
tento majetek navýšit téměř o 10 milionů korun. Je pravda, že většina majetku obce je momentálně
neprodejná (smlouvy, podmínky státních dotací a pod.) a k prodeji se dnes nabízí pouze část školní
budovy, ve které obec vybudovala novou restauraci. Tuto situaci podrobně zhodnotila i Česká
spořitelna při poskytování našeho úvěru a na školní budovu uvalila zástavní právo. To mimo jiné
znamená, že při platební neschopnosti obce může spořitelna budovu za odhadní cenu odprodat.
Obtížnému rozhodování zastupitelstva proto jistě přispěje i názor občanů, který vzejde z obecního
referenda.
VEŘEJNÁ SCHŮZE NA ZÁHRABSKÉ
Konec volebního období a potřeba řešit současné problémy - to jsou hlavní důvody předčasného
podzimního setkání s osadníky. To je plánováno na sobotu 26. září a začátek bude v 18 hodin. Konat
se bude v budově bývalé hasičárny.
STAVEBNÍCI POZOR !
Veškeré záležitosti související se stavební činností v rámci naší obce, přebírá s účinností od 1. září
1998 příslušné oddělení Městského úřadu BEROUN.
ZAJÍMAVOSTI
BAROKNÍ MŘÍŽE JSOU OPRAVENY
Na své původní místo, do skalního kostela Panny Marie, se po náročné restauraci vrátily tři barokní
kované mříže. Jedna z mříží je umístěna před oltářem Panny Marie, druhá pak chrání legendární
kámen, na kterém jsou údajné otisky poustevníkových chodidel a kolen. Třetí mříž vymezuje prostor
Ivanova hrobu. Tyto mříže jsou nejen opraveny, ale i důkladně ochráněny před další korozí, která
jim ve velmi vlhkém prostředí jeskyně hrozí. Díky iniciativě památkářů se tak podařilo zachránit
další svatojánskou památku. Na opravě se finančně podílela také Svatojánská nadace. Další
podrobnosti týkající se původu a osudu mříží přineseme v některém z příštích Svatojánků.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
NEJSTARŠÍ ZPRÁVY O ŠKOLE SVATO - JANSKÉ

Čas založení školy ve Sv. Janě pod Skalou nelze s určitostí udati. Dávná starověkost a nepokoje ve
vlasti naší, zejména pak válka někdy třicetiletá všecko ztrávily, cožby snad mohlo dáti poučení o
minulosti, jakož i o vystavení a zachování první školy Svato - Janské. A byvši pátráno po pamětních
knihách v obecním, pak ve farním a i v býv. vrchnostenském archivu v době pozdější založených,
ani těchto ani nějakých rukopisův neb spisův tištěných zdejší první školy se týkajících nenalezeno.
Nemoha tudíž určitých nejstarších zpráv o založení její podati, naříkati musím jako všichni letopisci
nad nedostatkem k tomu potřebných listin a nad temnými ději předešlých století, i spokojiti se
musím v ohledu tomto toliko ústním podáním některých posud žíjících pamětníkův zdejších, ovšem
jen na dobu pozdější se vztahujícím.
Tito pamětníci pak tvrdí, že nejprve domu čís.p.3,jenž za trvání kláštera Svato - Janského původně k
obývání pro hospodářského správce vystaven a určen byl, později po zrušení kláštera, tedy po
r.1790, dle všeho ještě za panování císaře Josefa II., jakož hned za času majitele statku Svato Janského hraběte Jana Kristiana Sveerts - Sporka a prvního světského kněze faráře Coelestina
Hostovského co první školy bylo užito.
Když tato stará škola r 1720 za velmi nedostatečnou uznána byla (záleželať toliko v jedné velmi
skrovné škol. světnici a v jedné menší ještě světnici pro obydlí učitele určené) přešla pak během času
prodejem v majetnost rozličných osob, následujícího roku 1821 hned druhého to roku po nastoupení
na statek Svato - Janský nové nové majitelky paní Valburgy z Lacknerů, později provdané
Bergerové, která od Jachyma rytíře ze Schirndinku statek zdejší byla odkoupila, stavěna nynější
jednopatrová dosti úpravná školní budova jejíž stavba Pražským stavitelem Havlem za přispění
vrchnosti Svato - Janské a Karlštejnské (této přispěním za přiškolenou obec Srbsko) společným
dodáváním bezplatného staviva, za dalšího přispění c.k. českého náboženského fondu placením totiž
mzdy řemeslníkům a bezplatnými povozy k dodávání potřebných stavebních hmot od býv.
poddaných z obcí: Sv.Jan pod Skalou, Hostím, Sedlec, Bubovice poskytnutými již roku 1822
náležitě provedena i ukončena byla. Byvši pak ještě toho roku za času Kraj. hejtmana pana Prokopa
rytíře Platzera, velikého příznivce škol, od Strahovského praelata pana P.Pfeifra slavně vysvěcena, k
účelu svému odevzdána byla.
Ještě třeba zmíniti se o lité desce v průčelí nade vchodem budovy školní zasazené, již v ceně 150 zl.
pozdější majetník statku Svato - Janského pan Maxmilián Berger byl daroval a kterou profesor
Svoboda z malostranského gymnasium v Praze staročeským významným výrokem : "Bůh co velí,
bližním co dlužno, co vlasti a králi, ten naučí tebe dům, vděk tedy mládeži doň !" s letopočtem 1822
opatřil.
DOSLOVNÝ OPIS Z NEJSTARŠÍ SVATOJÁNSKÉ ŠKOLNÍ KRONIKY (1878 - 1916)
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
SLAVNOST U OBNOVENÉHO KŘÍŽE
Na rozhraní katastrů obce Bubovice a Sv. Jana, v místě ze kterého vedou cesty do Hostíma,
Loděnice, Sv. Jana, Bubovic a na Paraple nebo samotu Boubová, stával velký kamenný kříž. Tato
památka však nepřečkala období minulého režimu a z vápencového kříže zde zůstal jen poškozený a
křovím zarostlý podstavec s vytesaným nápisem. O nápravu tohoto stavu se přičinila Svatojánská
nadace, která ve spolupráci s obcemi Sv. Jan a Bubovice obnovila toto památné místo. Právě tady se
bude konat v sobotu 12. září církevní slavnost, které se zúčastní občané obou obcí. Pro zájemce bude
zorganizován skupinový odchod od svatojánského kostela ve 14.15 hodin. Začátek slavnosti je v 15
hodin a pro ty, kteří se na místo nemohou dostavit pěšky, bude v tento den výjimečně povolen vjezd
osobními automobily od Bubovic. Po ukončení slavnosti se ve svatojánském kostele koná malý
koncert.
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
V obecním areálu na Záhrabské se již po několikáté konal večer u táboráku, který je vždy vhodnou
příležitostí k setkání osadníků u příležitosti konce prázdnin. K dobré náladě přispěla nám všem
známá skupina BRZDAŘI, která ve stylu country rozezněla doslova celou osadu. Je škoda, že
proměnlivé počasí odradilo od příchodu na Záhrabskou hodně lidí. Přesto se jich tam sešlo téměř sto

a strávili zde příjemný večer.
PRAŽŠTÍ POZOUNÉŘI VE SV. JANĚ
V sobotu 22. srpna se konal další z řady zajímavých koncertů ve Svatojánském kostele. Tento
koncert byl poněkud neobvyklý. Šestice Pražských pozounérů se předvedla již při příchodu
návštěvníků koncertu na prostranství před kostelem, kde jakoby na uvítanou přivítala návštěvníky
stylovými starými renesančními a barokními entrádami. Poté se umělci odebrali do jeskyně sv.
Ivana. Po odehrání několika skladeb už celý koncert plynule pokračoval v hlavní lodi kostela.
Příjemným zpestřením bylo i poutavé průvodní slovo pana Bohuslava Rattaye, který návštěvníkům
přiblížil někdy i velice pozoruhodný původ a osud jednotlivých skladeb.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PRVNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Obecní úřad zorganizoval první sběr nebezpečného odpadu ve všech třech osadách obce. Množství
starých barev, pneumatik, autobaterií, televizorů a monočlánků plnilo pozvolna tři nákladní auta z
Technických služeb Beroun. Mnoho lidí však stihlo od vyhlášení akce "uložit" tento druh odpadů na
skládku železa do Sedlce a na černou skládku u Vráže. Nezbývalo tedy, než naložit více jak 30
pneumatik a několik vyřazených televizorů za jejichž likvidaci zaplatí obec nemalé prostředky.
SBĚR ŽELEZA NA ZÁHRABSKÉ
Sběr nepotřebného železa a ostatních kovů organizuje Obecní úřad na Záhrabské v sobotu 26. září.
Výtěžek z této akce bude použit na dokončení hřiště, případně na zakoupení sportovních potřeb.
Žádáme proto osadníky, aby připravily na toto sobotní dopoledne staré železo na cesty před svoje
chaty a domy. Žádáme také o případnou pomoc. Akce je plánovaná na stejný den, jako místní
veřejná schůze.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Poděkování Svatojánku dnes patří členům společnosti Barbora (asi 25 členů), kteří se zasloužili o
otevření důlního skanzenu v bývalém lomu Paraple. Postarali se tím o vytvoření další pozoruhodné
kulturněhistorické památky na území Svatojánské obce.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
ZASEDÁNÍ SPRÁVY NADACE
Vytvoření zákonných podmínek, které umožní další trvání Svatojánské nadace, bylo i tentokrát
hlavním bodem programu jednání její správy. Složitost problematiky vyžaduje mnoho úsilí od
některých členů nadace. Předpokládá se ještě daleko těsnější spolupráce této organizace s obcí,
především z hlediska majetkového vstupu obce do Svatojánské nadace. Na programu byla i příprava
koncertu Spirituál kvintetu. Ten, pokud se uskuteční, může letos navštívit pouze omezený počet
posluchačů a to s ohledem na uzavřenou část kostela.
NA MĚSÍC ZÁŘÍ PŘIPRAVUJEME
12. září ......slavnost u obnoveného kříže na rozcestí u Bubovic - začátek v 15 hodin
12. září ......zasedání správy Svatojánské nadace - obecní úřad - začátek v 18 hodin
18. září ......zasedání obecního zastupitelstva - obecní úřad - začátek v 18 hodin
26. září ......sběr železa na Záhrabské - dopoledne
26. září ......veřejná schůze na Záhrabské - býv. hasičárna - začátek v 18 hodin

