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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Členové obecního zastupitelstva obdrželi k prostudování podklady pro přípravu rozpočtu obce pro rok
1997. Seznam plánovaných akcí, které by měly být dalším příspěvkem k naplňování programu
obnovy obce, počítá zatím s výdaji 600 000 korun. K této částce se připojují ještě další stále se
zvyšující výdaje za elektrickou energii, za likvidaci odpadů, poplatky za pojištění, za režii obecního
úřadu a údržbu obce, za kulturu a další drobnější výdaje.
ARCHITEKTI PŘIBLÍŽÍ NAVRŽENÝ ÚZEMNÍ PLÁN
Zastupitelstvo obce se sešlo také 25. října, aby projednalo přípravu podzimního veřejného zasedání,
jehož součástí bude setkání se zpracovateli konceptu územního plánu naší obce. Setkání se uskuteční
1. listopadu od 18 hodin ve svatojánské škole. Vzhledem k důležitosti projednávané problematiky
doporučujeme občanům, aby se tohoto setkání zúčastnili.
PŘIJALI NAŠE POZVÁNÍ
Na návštěvu naší obce přijeli někteří pracovníci Okresního úřadu Beroun, v čele s jeho přednostou p.
Františkem Malým. Návštěva se uskutečnila 29. října a hosté si po oficiálním přijetí na obecním úřadu
prohlédli celou obec. Pan přednosta se pochvalně vyjádřil k naší účasti v celostátní soutěži VESNICE
ROKU 96 a podrobně si prostudoval naši přihlášku do této soutěže. Ocenil množství vykonané práce
a účelné využívání finančních prostředků. Velká pozornost byla věnována návrhu územního plánu a
dokončeným akcím programu obnovy obce. Na pořadu byly i způsoby likvidace odpadů a další
kroky, kterými obec přispívá ke zlepšování životního prostředí. Hosté ocenili také rychlost a kvalitu,
se kterou jsou obnovovány zdejší památky a zvláště vyzdvihli úroveň kulturního a společenského
života obce, která je důsledkem dobré spolupráce obecního úřadu se Svatojánskou nadací. Dobrým
dojmem zapůsobily upravené domy a některé chalupy, udržovaná veřejná prostranství s posekanými
trávníky a květinovou výzdobou. Přestože návštěvu provázelo nepříliš pěkné počasí, odjížděli
pracovníci okresního úřadu spokojeni a také poučeni, neboť ne ve všech obcích se mohou setkat s tak
všestranným rozvojem, který Svatý Jan pod Skalou v posledních letech zaznamenal. Na tomto rozvoji
má také nemalou zásluhu právě okresní úřad, který každoročně naší malé obci finančně přispívá.
NA ZÁHRABSKÉ DOŠLO KE ZMĚNĚ
Z osobních důvodů odstoupil od zamýšleného pronájmu nového obecního bytu na Záhrabské pan
Hnízdil a zastupitelstvo schválilo pronájem tohoto bytu manželům Senftovým, kteří budou současně
pověřeni správcovstvím celého areálu.
ZAJÍMAVOSTI
DAR OBCI
V těsné blízkosti kříže na svatojánské skále se mohou návštěvníci tohoto místa setkat se zajímavou
novinkou. Po kladném vyjádření správy CHKO byl na skále osazen jeden metr vysoký pečlivě
opracovaný pískovcový monolit, na němž je vytesáno několik veršů. Autorem celého díla je pan
Marek KUBÁSEK, mladý berounský výtvarník a milovník naší obce , který svůj monolit daroval obci
Svatý Jan pod Skalou. Panu Kubáskovi patří za tento dar naše upřímné poděkování.
OSADA ZÁHRABSKÁ SE DOČKÁ TELEFONU
Výkopové práce, spojené s pokládkou telefonního kabelu, ztížily přístup do osady, protože část
kabelové trasy je v těsné blízkosti přístupové cesty. Tuto nepříjemnost však osadníci rádi omluví,
protože se po mnoha letech konečně dočkají telefonů. Zájem o telefon je velký a tak TELECOM

zavádí přípojky i do mnoha chat. Doufejme, že se na Záhrabské podaří i instalace veřejné telefonní
stanice.
SLAVNOSTNÍ ZVONĚNÍ
V den výročí vzniku samostatného československého státu (1918), se stejně jako v loňském roce
rozezněly ve svatojánském údolí zvony, aby nám tuto událost připomněly. Letošní zvonění bylo však
bohatší, neboť se k tónům čtyřech zvonů přidal i hlas nového zvonu, který byl nedávno instalován pod
samý vrchol věže kostela. Je dobře, že si tato nová a hezká tradice nachází svůj prostor ve
svatojánském dění a nezbývá než si přát, aby se do budoucna zachovala.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
Oprava věžních hodin v roce 1902
Dne 4. května 1902 byly věžní hodiny zdejší důkladně opraveny. Po 16. roků stály již, neboť byly
pokaženy. Teprve z jara 1902 usneseno, by pořádány byly divadelní hry ve Sv. Janě pod Skalou, ve
prospěch opravy Kostelních hodin. Tím způsobem získáno celkem 15 zl. 56 kr. Jelikož však ujednáno
bylo, že za správu se dá 20 zlatých, proto zdejší farář přidal sám ještě 4 zlaté, 44kr. Hodiny ty, jak
shledáno, zhotoveny byly roku 1726 od Václava Neumana z Prahy. S dovolením pana ředitele zdejší
továrny Rudolfa Wagnera opravil je však z jara roku 1902 dovedný tovární zámečník Antonín Klener
ze Sv. Jána p. Skalou. Obec Svatojanská p. Skalou byla požádána, by přispěla ročně nějakým darem
pro kostelníka, který je musí denně natahovati. Hodiny mají krásný zvuk, který se daleko rozléhá po
údolí Svato Janském.
Doslovný opis z farní kroniky zdejší "LIBER MEMORABILIVM"
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Tentokrát Svatojánek upřímně děkuje panu MARKU KUBÁSKOVI a to nejen za dar, který v podobě
pískovcového monolitu věnoval obci Svatý Jan pod Skalou, ale za nemalé oběti, které souvisely jak se
samotnou výrobou monolitu, tak s jeho instalováním na skále u křížku. Přejeme autorovi tohoto díla,
aby dokázal s nadhledem čelit i prvním neuváženým kritickým reakcím, které tento jeho počin
provázejí.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
KAPLE ČEKÁ NA PAMÁTKÁŘE
Na vyjádření pracovníků památkového ústavu čekají mistři malířští, kteří mají svojí prací ukončit
několikaletou rekonstrukci kaple sv. Kříže. Po zdařilém díle restaurátorů, kteří dokončují restaurování
stropní fresky se bude jednat o poslední akci související s opravou této památky.
NOVÉ INFORMAČNÍ TABULE
U hřbitovní kaple a u kaple sv. Kříže byly instalovány nové informační tabule, které návštěvníky
stručně seznamují s historií těchto památek. Tabule jsou stejné jako u našeho kostela a pro
Svatojánskou nadaci je zdarma vyrobila jedna teplická firma. Stojany na tabule zhotovil pan Václav
Šalda a o jejich zabudování se postarali Michal a Martin Šedivých.
Společenský život v obci
ZAZPÍVAJÍ NÁM BRAZILCI
Po velmi úspěšném koncertu anglického pěveckého souboru, který se nám představil v neděli 20.
října, budeme mít jedinečnou možnost přivítat ve svatojánském kostele pěvecký sbor z daleké
BRAZÍLIE. Tento soubor přijel do naší republiky na mezinárodní festival sborového zpěvu, který se
koná v prvních listopadových dnech v Praze. U nás Brazilci zazpívají v sobotu 2. listopadu. Začátek
koncertu je tentokrát v 15 hodin.
SVATÝ VÁCLAV V SEDLCI
Na památném buku v Sedlci se zásluhou pana Šaldy a Jiřího Ševčíka ml. objevil zcela nový obraz sv.

Václava. Nahradil tak starý silně poškozený obrázek tohoto českého patrona, který zdobil toto místo
od roku 1956. Jak slíbili oba jmenovaní, bude podobný obraz s Pannou Marií instalován v brzké době
také U dubu na Záhrabské.
NA MĚSÍC LISTOPAD PŘIPRAVUJEME
1. listopadu Podzimní veřejné zasedání zastupitelstva obce a setkání s architekty škola v 18 hodin
2. listopadu Koncert brazilského pěveckého sboru
kostel v 15 hodin
2. listopadu Zasedání Svatojánské nadace
škola v 16.30 hodin
15.-16. listopadu- volby do Senátu
budova obecního úřadu
22. listopadu Zasedání zastupitelstva obce
SEDLEC v 18 hodin
PROGRAM OBNOVY OBCE
BUDE NAŠE OBEC PLYNOFIKOVÁNA?
Jednání, kterého se spolu se zástupcem naší obce zúčastnili i starostové Loděnice, Vráže a Chrustenic,
mělo za cíl možnost společného postupu při plynofikaci těchto obcí. Přesto i nadále zůstává otevřená
otázka plynofikace Sedlce a Svatého Jana a především způsob financování této akce. Jednou z
možností, jak získat potřebné množství peněz, je dlouhodobý pronájem školní budovy. K tomuto
kroku však zatím obec nemůže přistoupit, neboť nemá k dispozici potřebné náhradní prostory. Právě
navržený územní plán tuto situaci alespoň z části řeší a pokud bude schválen stane se možnost
plynofikace reálnější.
OPRAVA KOMUNIKACE
Pokud dovolí počasí, bude ještě letos obnovena přístupová komunikace na Záhrabskou. Dohodu o
tom uzavře v nejbližší době obec s firmou SIBE, která bude práce provádět. Finančně by se na celé
akci měli podle příslibu podílet spolu s naší obcí především fa. EUROTEL a město Beroun. Situaci
zde zatím komplikuje pokládka telefonního kabelu. Ta by však měla být v nejbližší době ukončena.
PARKOVIŠTĚ JEŠTĚ LETOS
Dalšími pracemi se pokračovalo na výstavbě malého parkoviště v Sedlci. V jeho těsné blízkosti byly
odstraněny náletové porosty a byl položen kabel na veřejné osvětlení. Mezi parkoviště a přilehlou
zahradu bude v nejbližší době instalován dřevěný plot a povrch parkoviště bude ošetřen drtí. K
úplnému dokončení této akce bude chybět pouze vybudování opěrné kamenné zídky, která bude
postavena na jaře příštího roku.
Seznamujeme s Územním plánem - 1.
Protože se všichni občané nemají možnost seznámit s textovou částí návrhu územního plánu, budeme
od tohoto vydání Svatojánku přinášet zajímavé výňatky z tohoto dokumentu.
Zásady urbanistické koncepce návrhu - ing. arch. Petr Vávra.
Urbanistická koncepce návrhu vychází z přírodních, technických a kulturně historických souvislostí,
které jsou rozhodující. Vedle nich je však třeba akceptovat dnešní potřeby obyvatel a potenciálních
zájemců o usazení se v sídle, atraktivním především vynikajícím přírodním prostředím a relativně
zachovalými architektonickými kvalitami zástavby. Vedle nutné koordinace zájmů ochrany přírody,
nemovitých památek a potřeb rozvoje sídla, je předmětem návrhu regenerace a důraz na adekvátní
využití stávajícího domovního fondu a dále návrh nových ploch pro obytnou a smíšenou výstavbu v
intencích závěrů předchozí kapitoly a v souladu s požadavky obce jako prostředku pro alespoň
stabilizaci obyvatelstva. Jsou zde tedy vytypovány plochy, doporučené k dostavbě resp. plošné
přestavbě a doplnění prostorové a funkční struktury sídla, nabízející jak kvalitní podmínky pro zdravé

bydlení, tak možnosti podnikání. V této oblasti je návrh koncipován jako maximální nabídka
rozvojových ploch - jde zde tedy o limitní výhledovou hranici možností rozvoje sídelního útvaru. Z
funkčního hlediska je patrná rostlá a logická segregace jednotlivých částí sídla včetně sousední
Hostimi, která je v návrhu ještě posílena - jestliže přirozeným kulturně společenským centrem je
vlastní Svatý Jan pod Skalou jako jedinečný kulturní a přírodní fenomén, pak bydlení je lokalizováno
a dále rozvíjeno v Sedlci a komerční vybavenost (veřejné stravování a ubytování, služby) v Hostími,
která leží na hlavní přístupové trase od Berouna. Závěrem lze vyslovit obecně platný požadavek na
optimální využití stávajícího bytového fondu pro funkce trvalého bydlení, případně rekreační funkce s
potenciální možností bydlení a dále přidělování pozemků pro výstavbu především pro obyvatele obce
či podnikatelské subjekty se sídlem v obci, kteří svou činností budou do budoucna přinášet peníze do
rozpočtu obce. Kromě návrhu adjustace ploch je v územním plánu jako komplexní územně plánovací
dokumentaci zakotveno doplnění zařízení technické infrastruktury jako nutné podmínky pro rozvoj
obce a celého řešeného území.

