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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Členové zastupitelstva byli seznámeni s postupem prací na rekonstrukci požárního domu na
Záhrabské a s budováním malého parkoviště v Sedlci. Hlavním bodem programu bylo pak
projednání a schválení textu přihlášky do celostátní soutěže Vesnice roku 1996. Konečným
vypracováním a podáním přihlášky včetně fotodokumentace byl pověřen starosta obce.
Zastupitelstvo se vyjadřovalo ke skládce stavebních odpadů v bývalém lomu Paraple a souhlasilo s
udělením pokuty provozovateli této skládky.
JEDNÁNÍ S PŘEDNOSTOU OKRESNÍHO ÚŘADU
Autobusová doprava, současný rozvoj obce a její finanční hospodaření, dále pak rozvoj cestovního
ruchu, to budou témata jednání zástupců obce s přednostou okresního úřadu Františkem Malým,
které se uskuteční počátkem srpna. Od tohoto jednání si také slibujeme pomoc okresního úřadu při
řešení současných nejpalčivějších problémů Svatého Jana pod Skalou.
DALŠÍ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ S ŘEDITELSTVÍM VPŠ
Již poněkolikáté se sejdou představitelé obce a Svatojánské nadace na společných jednáních s
ředitelstvím Vyšší pedagogické školy, aby projednali možnosti další spolupráce. Ta je dosud, až na
malé výjimky, zcela nedostatečná. Škola zatím nemůže žít svým normálním životem, neboť v areálu
budovy probíhají rozsáhlé rekonstrukční práce, které silně omezují předpokládaný rozsah její
činnosti. Kvalita spolupráce školy s obcí byla také ovlivněna prvním rokem její činnosti, který
probíhal ve znamení počátečních potíží spojených se zavedením školy.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
SPRÁVA NADACE ZASEDALA
Zasedání správy nadace soustředilo pozornost na přípravu koncertů, a současně byl hodnocen průběh
minulých akcí. "Z každé chyby, kterých bylo v organizování kulturních akcí poměrně dost je třeba si
vzít ponaučení a pro příště se jich pokud možno vyvarovat", zdůraznil na zasedání předseda nadace.
I přes některé nedostatky však velmi ocenil snahu členů a kladně hodnotil spolupráci s obcí. Jak
vyplynulo z jednání, získávání finančních prostředků zůstává i nadále v pořadí priorit na čelném
místě, protože probíhající práce na památkách vyžadují další a další peníze.
I O PRÁZDNINÁCH JE ZPŘÍSTUPNĚN KOSTEL
Značný zájem o prohlídku našeho kostela ze strany domácích i zahraničních turistů přiměl správu
nadace k zajištění průvodcovských služeb o prázdninách. Tato činnost je nanejvýš potřebná, neboť
návštěvníci obce přijíždějí právě za poznáním místních památek. Středem zájmu návštěvníků zůstává
i nadále kostel Narození sv. Jana Křtitele a Ivanova jeskyně, která je dle hodnocení odborníků
skutečným evropským unikátem. Pro Svatojánskou nadaci se návštěvnost přímo odráží i v jejích
příjmech, které vůbec nejsou zanedbatelné, a které jsou využívány na další údržbu památek.
NOVÉ ZÁBRADLÍ NA CESTĚ KE KŘÍŽKU
Nově opravené zábradlí a nové informační tabule u naučné stezky ocení všichni návštěvníci Svatého
Jana, kteří se vydají na náročný výstup ke křížku. Nejzdařileji je opraven úsek prudkého stoupání,
kde na jílovém povrchu cesty obnovili ochránci přírody schody se zábradlím, které turistům
usnadňují výstup i sestup. Z pohledu bezpečnosti návštěvníků, ale i vzhledem k ochraně přírody je
důležité a účelné i nové zábradlí na samém hřbetu skalní stěny.

INFORMACE O SVATOJÁNSKÝCH PRAMENECH
Nová informační tabule bude umístěna poblíž studánky u kostela a návštěvníci obce se zde budou
moci seznámit s důležitými informacemi o svatojánských pramenech. Informace to budou zaručeně
dobré, neboť vycházejí z dlouhodobého pozorování a měření. Pracovní skupina, která se měřením
zabývá, sleduje u pramenů především jejich vydatnost, teplotu ale také kvalitu vody. Potěšitelné jsou
výsledky posledních měření, které signalizují snížení dusičnanů v této jinak velmi dobré vodě.
KONTEJNERY NEJSOU URČENY K UKLÁDÁNÍ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Stále častěji jsou v kontejnerech vidět odpady, které na skládku rozhodně nepatří a obecní úřad bude
při zjištění viníka ukládat za tyto přestupky pokuty. Stavební odpady, eternit, autobaterie a
monočlánky, zářivky a obrazovky, uhynulá zvířata, barvy a veškerý kovový odpad, to je výčet
alespoň některých odpadů, pro které nejsou kontejnery určeny. Upozorňujeme, že nejbližší skládka
stavebních odpadů je v bývalém lomu Paraple a likvidaci nebezpečných odpadů organizuje bezplatně
několikrát do roka město Beroun.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Téměř všichni osadníci ze Záhrabské zaplatili mimořádný příspěvek ve výši 100 korun na zlepšení
životního prostředí v osadě. Naše dnešní poděkování patří proto nejen všem těm, kteří pochopili a
podpořili snahu obce, ale také panu Františku Polreichovi, který se vybíraní tohoto příspěvku
ochotně ujal a předal do obecní pokladny téměř devět tisíc korun.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
" Jelikož roku 1913 panovalo chladné a deštivé léto, a následkem toho zdejší lázně a lázeňská
restaurace špatně navštěvovány byly, dal majitel lázní pan Jaroslav Čermák, dne 7.září 1913 vyvěsit
návěští, že lázně až do 10.května 1914 zůstanou uzavřeny.
Vyhláška ta zněla:
Kde kdo, každý odjel k
moři,
personál tu dumal v hoři;
proto sebrali jsme saky
paky
a odjeli k moři taky ! "
Doslovný opis z farní kroniky zdejší "LIBER MEMORABILIVM"
PROGRAM OBNOVY OBCE
Obecní zastupitelstvo schválilo na svém zasedání konaném v pátek 19. července 1996 text přihlášky
pro soutěž Vesnice roku 1996. Jako příloha musí být k přihlášce dodán i Místní program obnovy.
Právě text tohoto programu, který byl vypracován v roce 1993, si chceme prostřednictvím
Svatojánku připomenout. Můžeme tak s odstupem času posoudit, jak se daří obnovu naší obce
naplňovat.
a) Obnova myšlení a přístupu obyvatel k obci je základním prvkem celé obnovy a spočívá v
postupném příkladném působení nositelů myšlenky obnovy obce tak, aby každý jednotlivý prvek
obnovy byl jasným přínosem pro obyvatele. Tento dobrý příklad a viditelný efekt pomáhá získávat
pro myšlenku obnovy další a další občany. Cílem tohoto snažení se pak stává skutečná sounáležitost
obyvatel s obcí a jejich hrdost na příslušnost ke své obci.
b) Zabydlení obce je velmi důležitým bodem obnovy, neboť jen zabydlená obec dokáže žít svým
normálním životem. Život na vesnici byl vždy spojen s určitou harmonií a tato harmonie byla silně
narušena právě vylidněním obcí. Dnešní situace je neutěšená a není lehké ji rychle vyřešit. Více jak
polovina usedlostí je využívána pouze k rekreaci a v nejlepším případě se stává trvale užívanou

obyvateli v důchodovém věku. Myšlenka obnovy obce v této otázce spočívá v opětném využívání
těchto usedlostí k trvalému bydlení. V tomto ohledu bude nejvíce záležet na daňové politice státu a
na jeho přístupu k obnově venkova.
c) Soužití s chalupáři a možné využití jejich možností a schopností, je aktuálním problémem všech
obcí. K tomu je zapotřebí poskytovat chalupářům všechny dostupné výhody života na vesnici,
kterými se mohou těšit i její stálí obyvatelé. Poskytování těhto výhod ovlivní celkový přístup těchto
obyvatel měst k obci a v mnoha případech bude jejich rozhodování o místě jejich trvalého pobytu
snadnější.
d) Obnova kulturního života v obci je významným příspěvkem pro její obyvatele. V případě naší
obce i pro celé široké okolí, neboť svatojánský kostel je současně vynikajícím koncertním místem.
Právě pořádáním koncertů a besed s populárními osobnostmi je nutno obohacovat život na vesnici. V
této oblasti bude obec úzce spolupracovat se Svatojánskou nadací, která kromě obnovy památek,
organizuje tyto kulturní akce.
e) K obnově tradic je nutno vzpomenout zejména obnovu Svatojánských poutí, oslav Dne matek a
Dne dětí. Tyto tradice je nutné obnovit a postupně obohatit tradicemi novými. Mohou jimi být
například oslavy konce roku, oslavy různých výročí a pod. V neposlední řadě půjde i obnovu tradice
školství, která má v naší obci hluboké kořeny. Tato oblast zahrnuje i obnovu spolkové činnosti.
f) Obnova památek je pro naši obec úkolem nejnáročnějším, neboť se na jejím území nachází celkem
14 chráněných objektů. Je nesporné, že vznik Svatojánské nadace bude významnou pomocí při
zajišťování tohoto důležitého bodu obnovy obce. I zde bude nutné stanovit priority a postupovat v
úzké spolupráci s památkovým ústavem.
g) Modernizace obce je nutnou složkou obnovy a bude spočívat v postupném budování jednotlivých
druhů sítí, komunikací, veřejných úprav atd. I v této oblasti bude nutno postupovat podle předem
schválených projektů tak, aby jednotlivé akce na sebe co možná nejúčelněji navazovaly.
h) Služby a občanskou vybavenost zavádět v obci podle daných potřeb v návaznosti na její celkový
rozvoj, úměrně k počtu obyvatel a s ohledem na rozvoj turistického ruchu.
i) Životní prostředí v obci by se mělo trvale zlepšovat. Bude zavedena likvidace tříděných odpadů, z
obce budou odstraněny veškeré černé skládky a současný druh paliv by měl být nahrazen palivy
ekologickými.
j) Svatý Jan pod Skalou a jeho historická část nebude oblastí nové zástavby. S výstavbou nových
rodinných domků se naopak uvažuje v Sedlci, kde je k tomuto účelu předurčena celá řada pozemků.
V zájmu obce je také likvidace současného provozu drůbežárny na jejímž místě by také mohla
vzniknout nová zástavba.
Vzhledem k množství a různorodosti záměrů, kterými je obnova obce podmíněna, přihlásí se naše
obec do celostátního programu obnovy venkova a prostřednictvím Okresního úřadu v Berouně bude
vybrána projekční firma, která zabezpečí vypracování plánu tohoto sídelního útvaru. Tímto bude i
zabezpečena podmínka získávání státních prostředků na jednotlivé akce obnovy obce. Naší snahou
bude, aby se součástí projektu sídelního útvaru stala i osada Hostím, která je přirozenou částí této
vzácné přírodní lokality. V tomto směru budou zahájena jednání s Městským úřadem v Berouně, pod
jehož správu Hostím v současné době patří.
dne 14. prosince 1993 vypracovali: Jiří Ševčík & ing. Václav Šalda
starosrta zástupce starosty
NA MĚSÍC SRPEN PŘIPRAVUJEME
9. srpna .......zasedání zastupitelstva obce
SEDLEC - začátek v 18 hodin
10. srpna ......zasedání správy Svatojánské nadace
SEDLEC - začátek v 18 hodin
24. srpna ......Country večer u táboráku
Svatý Jan - začátek v 18 hodin
(v případě špatného počasí se koncert
přesouvá do sálu v hostimské restauraci)

31. srpna ......Country večer u táboráku - Brzdaři
Záhrabská - začátek v 18 hodin
(v případě špatného počasí se nekoná)
1. září............koncert skupiny SPIRITUÁL KVINTET
kostel - začátek v 15 hodin
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Prázdninový koncert studentského chrámového sboru z Londýna byl jedinečným zážitkem pro
všechny , kteří 13. července zaplnili svatojánský kostel a přišli se zaposlouchat do melodií starých
evropských mistrů. Nadšení posluchačů a radost mladých umělců z vřelého přijetí - taková byla
atmosféra v pořadí už 23. koncertu, pořádaného Svatojánskou nadací a obecním úřadem. I tentokrát
svědčila vysoká návštěvnost o tom, že si svatojánské koncerty získaly a stále získávají návštěvníky, a
že myšlenka pořádat tyto koncerty našla své opodstatnění. Pořadatele samozřejmě nejvíce těší
skutečnost, že se mezi posluchači objevuje stále více obyvatel Svatého Jana a Hostíma. Vždyť
jedním z důvodů pořádání koncertů bylo právě obohacení místního kulturního života.
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
V sobotu 24. srpna se bude konat ve Svatém Janě Country večer u táboráku, na kterém měla
vystoupit se svojí skupinou zpěvačka Hana Lounová. Protože však nedošlo s hudebníky k pro nás
přijatelné dohodě, na místo této skupiny (jak bylo původně oznámeno) se podařilo obecnímu úřadu
zajistit vystoupení skupiny BRZDAŘI, kteří zde s velkým ohlasem vystupovali již minule. Začátek
je plánován na 18. hodinu. Připraveny budou tradiční špekáčky a občerstvení. Podobná akce
proběhne o týden později na Záhrabské, kde přislíbili účast také brzdaři Brzdaři. I tady je zajištěno
občerstvení a začátek je plánován na 18. hodinu. Budete-li mít čas a bude-li připravovaným akcím
přát počasí, přijďte, jste srdečně zváni.
OPĚT SPIRITUÁL KVINTET
Už potřetí zavítá do naší obce známá skupina Spirituál kvintet, aby nás potěšila svým uměním.
Tentokrát však bude koncert z programových důvodů v neděli 1. září od 15.00 hodin. Stejně jako v
loňském roce bude cena vstupenky 50 korun pro dospělé a 20 korun pro děti. Toto opatření je pouze
organizační nutností a pro ostatní koncerty bude vstupné i nadále dobrovolné.

