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Rok 1996 - třetí rok vydávání Svatojánku.
Už do třetího roku vstupujeme se Svatojánkem a počáteční nejistota a pochyby o jeho
budoucnosti jsou tytam. Obavy z toho, že v tak malé obci jakou je Svatý Jan pod Skalou
nebude o čem psát se rozplynuly a jak vidíte, Svatojánek přináší stále nové a nové
informace. A jakoby to ještě nestačilo, zrodila se jeho mladší sestra " Svatojánská
stránka ", která pravidelně jednou měsíčně informuje čtenáře Berounského deníku o naší
obci. Je až s podivem, co všechno se u nás každý měsíc odehrává. Svatojánek vše
zaznamenává, sleduje pozorně toto dění a seznamuje občany s rozvojem obce. Aniž
bychom si to z počátku uvědomovali, informace ze současného života Sv. Jana pod
Skalou budou prostřednictvím tohoto zpravodaje zachovány i pro budoucnost, neboť
každý výtisk Svatojánku je zakládán do Okresního archivu. Nejzajímavější informace
přebírá okresní i celostátní tisk. Tato okolnost je pro nás sama o sobě závazkem a
všechny příspěvky, které Svatojánek přináší musí být podloženy realitou a zároveň musí
být objektivní. Výjimku tvoří pouze mimořádná Silvestrovská příloha Svatojánku, která je
psána v silvestrovském duchu a snaží se humorným způsobem poukázat na některé
události v obci a okolí. V současné době vydáváme 150 výtisků Svatojánku a je na přání
zasílán také do nejrůznějších koutů naší vlasti. Přispívá tedy významnou měrou i k
propagaci obce Svatý Jan pod Skalou.
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO vstupuje do nového roku s nelehkým úkolem, kterým je naplnění
záměrů plynofikovat naši obec a současně provést pokládku rozvodů obecního vodovodu. Usnesení
zastupitelstva z loňského roku obě tyto akce doporučila k realizaci a jak v případě plynofikace, tak i
v případě veřejného vodovodu proběhla už celá řada jednání. Byla podána žádost na plynárny a
objednán je i tzv. generel, po kterém by měl následovat samotný projekt plynofikace. Začátkem roku
budou provedeny i průzkumy vodních zdrojů jak ve Sv. Janě tak i v Sedlci. Tyto průzkumy ukáží,
zda bude obec zásobována z jednoho či dvou zdrojů pitné vody. Jednání byla a jsou vedena i s
berounskou radnicí, neboť s plynofikací Sv. Jana úzce souvisí i plynofikace Hostíma.
ROZPOČET NA ROK 1996 i plán práce pro tento rok budou do jisté míry ovlivněny výsledky
jednání o připravované plynofikaci obce. Základní úkoly pro rok 1996 budou však projednány už na
lednovém zasedání obecního zastupitelstva. Letos poprvé bude do obecního rozpočtu zahrnuta jak ve
stránce příjmové, tak výdajové i osada Záhrabská, jejíž zástupci budou na zasedání zastupitelstva
obce pravidelně zváni.
DŮLEŽITÁ JEDNÁNÍ se uskuteční v měsíci lednu i ve věci možného pronájmu školní budovy, o
kterou projevilo zájem Ministerstvo školství prostřednictvím Školského úřadu Beroun. Těchto
jednání by se měl zúčastnit i ministr vlády ČR pan Igor Němec.
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA byla tentokrát provázena skutečnou zimní atmosférou. Dětské oči
naplněny obavami z čertova počínání se rozzářily v okamžiku, kdy svatý Mikuláš začal rozdávat
tolik očekávané dárky. Letos poprvé zavítal Mikuláš také na Záhrabskou a zdejší děti měly možnost
vidět na vlastní oči opravdového čerta. Všech 19 dětí v naší obci dostalo mikulášskou nadílku a

povětšinou slíbily, že už budou hodné jak doma, tak i ve škole.
PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU a rozloučení se s rokem starým se u nás stává tradicí. Také letos jsme
se sešli před svatojánským kostelem, abychom si při miniohňostroji popřáli a připili na všechno
dobré v nastupujícím novém roce. Krátce po půlnoci se svatojánské údolí zalilo tóny zvonů, které
všem připomněly nástup nového roku. Podobná akce byla letos poprvé také na Záhrabské, kde se k
přípitku sešli místní obyvatelé s chataři.
KDYŽ MILUJETE MUŽE, je název nové knihy od spisovatelky Terezy Boučkové. Svatojánek tuto
událost zaznamenává především proto, že Tereza Boučková je občankou naší obce a žije se svojí
rodinou na Záhrabské, kde také knihu napsala. Slavnostní křest nové knihy se konal 8. prosince v
Památníku národního písemnictví v Praze a byla na něm přítomna celá řada významných osobností.
Součástí slavnosti bylo i autorčino čtení, které bylo přiléhavě doplněno zpěvem Ireny Budweiserové
a kytarou Jana Žáčka.
VÁNOČNÍ A PŘEDVÁNOČNÍ DOBA byla ve Svatém Janě vyplněna celou řadou krásných akcí a
ti, kdo se jich zúčastnili, jistě nelitovali. Již tradiční vánoční koncert berounského souboru Slavoš,
který se podařilo uspořádat den před Štědrým dnem, byl poslední kulturní akcí loňského roku.
Předcházely mu adventní koncert v refektáři bývalého kláštera a vánoční besídka studentů Vyšší
pedagogické školy. Také setkání s podnikateli a s představiteli státní správy, které připravila
Svatojánská nadace, bylo provázeno vánočním duchem. Výzdobu veřejných prostranství zajistil
obecní úřad a mnoho oken rodinných domků zdobila vánoční světla.
SPOLUORGANIZÁTOREM SVATOJÁNSKÝCH KONCERTŮ je již tradičně obecní úřad a se
Svatojánskou nadací tak významně přispívá k obohacení kulturního života obce. Nejinak tomu bylo i
v případě vánočního koncertu smíšeného pěveckého souboru Slavoš z Berouna, který vždy o
Vánocích do Sv. Jana zajíždí, aby svým vystoupením přispěl k navození vánoční pohody. Ani
chladné prostředí kostela neodradilo návštěvníky koncertu, kteří se k nám sjeli ze širokého okolí.
Dlouhotrvajícím potleskem posluchači ocenili nejen umění souboru vedeného Dr. Lemonem, ale i tu
skutečnost, že zpěváci a hudebníci vystupují bez nároku na honorář.
SILVESTR NA ZÁHRABSKÉ, tedy jeho oslava, se až do poslední chvíle odkládala, neboť už delší
dobu trvající velké mrazy dokonale podchladily i budovu hasičské zbrojnice. Právě zde je totiž
jediná společenská místnost v této osadě. I v tomto případě se však ukázalo, že zdejší obyvatelé
dokáží táhnout za jeden provaz a nakonec se vše podařilo. Už od soboty se v celé budově topilo
dřevem, které připravili chlapi. Ženy celý dům uklidily a slavnostně vyzdobily. Každý, kdo sem na
silvestrovský večer přišel, přinesl něco k snědku i pití. Zpěv a tanec přerušilo jen půlnoční
odpalování petard a světlic. Oslavovat bylo vskutku co, neboť právě o půlnoci vstoupila v platnost
smlouva o připojení Záhrabské ke Svatému Janu pod Skalou. Všichni, kteří na Záhrabské Silvestra
slavili, si odnášeli příjemný zážitek.
ZAJÍMAVOSTI
Letošní zima se ohlásila poměrně brzy a její vrtochy nejvíce potrápily obyvatele Záhrabské. Několik
dní na přelomu listopadu a prosince se teplota pohybovala okolo nuly a drobné mrholení zde
vytvořilo na všech cestách ledový povrch. To jako by ještě nestačilo a na zledovatělé cesty napadl
sníh. I na této mimořádné situaci se ukázala obětavost a solidárnost zdejších osadníků, kteří věnovali
mnoho hodin práce na obnovení sjízdnosti zdejších komunikací.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
SKLÁDKA STAVEBNÍCH SUTÍ v bývalém lomu Paraple, k jejímuž provozu se vyjadřoval v
povolovacím řízení i náš obecní úřad, byla Okresním úřadem Beroun sice povolena, ovšem k jejímu
provozu byly stanoveny velmi přísné podmínky. Nyní je zřejmé, že tyto podmínky jsou

provozovatelem skládky vážně narušovány a existují oprávněné obavy, že časem může dojít ke
znehodnocení vod ve svatojánských pramenech. Se stížností v této věci se proto obracíme na referát
životního prostředí okresního úřadu a současně budeme požadovat provedení rozborů skládkovaných
materiálů. Do doby prověření oprávněnosti naší stížnosti budeme trvat na pozastavení provozu
skládky.
PLÁNOVANÉ ROZŠÍŘENÍ těžebních oblastí mořinských lomů se sice přímo nedotýká naší obce,
ale naše obec bude proti tomuto záměru rozhodně protestovat. Ani v tomto případě neexistují žádné
záruky, které by dávaly jistotu, že těžební činnost v těsné blízkosti katastru Svatého Jana neovlivní
kvalitu spodních vod. Podle předběžných průzkumů směřuje přítok vod do pramene Ivanka právě do
oblastí zamýšlené těžební oblasti.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
i když poněkud opožděné, patří dnes scenáristce České televize paní Nývltové, která má největší
podíl na vzniku ojedinělého TV programu Lapidárium. Tento pořad televize natočila s mistrem
Františkem Nepilem právě ve Svatém Janě. Paní scenáristka dojíždí pravidelně na svojí chalupu do
Hostíma a ráda čte i náš zpravodaj.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
SETKÁNÍ S PODNIKATELI a s představiteli státní správy se konalo s laskavým svolením
ředitelství VPŠ v hudebně této školy. V pořadí již druhé setkání bylo provázeno vynikající
atmosférou a téměř padesát pozvaných hostů zde strávilo příjemný večer. Setkání byl účasten i
náměstek ministra kultury ing. Josef Svoboda, který ve svém vystoupení ocenil příkladnou práci
Svatojánské nadace a zároveň vyjádřil obdiv nad zdárně pokračující rekonstrukci bývalého kláštera. I
další řečníci nešetřili chválou a oceňovali změny, ke kterým v tak malé obci během posledních let
dochází. Z hostů bychom chtěli připomenout přednostu Okresního úřadu Beroun pana Františka
Malého, starostu města Berouna MUDr. Jiřího Bessera a ředitelku školského úřadu paní Věru
Sklenářovou. Pro správu Svatojánské nadace bylo toto setkání jedinečnou příležitostí k poděkování
všem podnikům, institucím a soukromým podnikatelům, za jejich pomoc při obnově svatojánských
památek.
LEDNOVÉ ZASEDÁNÍ správy nadace, které se uskuteční 27. ledna v budově obecního úřadu, bude
mít na programu projednání celé řady pro nadaci důležitých věcí. Kromě přípravy výročního
zasedání to bude i přijmutí nových členů Svatojánské nadace a příprava plánu práce pro rok 1996.
SE ZÁCHRANOU SOCHY sv. Ivana, jejíž celkový stav je žalostný a hrozí její zřícení, bude
započato na jaře letošního roku. Socha bude nejprve zajištěna proti pádu a po nutných záchranných
pracích by měla být převezena do restaurátorské dílny. Protože však cena opravy bude vysoká, není
zatím zcela jasné, kdy bude vlastní oprava provedena. Podobná akce se připravuje i s druhou sochou
sv. Jana Křtitele.

Varhany ze svatojánského kostela,
jejichž rozebrání a odvezení nařídil bývalý církevní tajemník, jsou v neutěšeném stavu uloženy na
faře v Lochovicích. Již delší čas usilujeme o jejich navrácení do Svatého Jana, aby na nich mohly být
zahájeny restaurátorské práce. Referát kultury na okresním úřadu v Berouně přislíbil potřebnou
pomoc při zajištění tohoto nelehkého úkolu. Svatojánské varhany byly vynikajícím nástrojem a
projevují o ně zájem naši přední varhanáři a organologové.

IV. konference nevládních a neziskových organizací v České republice.

Koncem minulého roku se konala v Benešově IV. konference "nadací". Hlavním tématem
konference bylo, kromě zhodnocení dosavadní činnosti nadací, seznámení a projednání dopadu
zákona o "Obecně prospěšných společnostech", do nichž hlavně nadace patří.

Připravovaný zákon, který by měl platit již v příštím roce, má za úkol zredukovat současný vysoký
počet nadací na skutečně činné nadace a zrušit "jako nadace", založené velmi často ke krytí
nerůznějších činností, jež se s posláním těchto organizací vůbec neslučují.
Pro Svatojánskou nadaci bude jediným obtížným úkolem prokázat majetek ve výši 500 000.- až
jeden milion korun. To je totiž podmínka, kterou bude zákon ukládat pro použití názvu nadace. Naše
nadace sice vytvořila za dobu své existence hodnoty za několik milionů korun, avšak na objektech
jiných majitelů. Přesto doufáme, že podmínku danou zákonem splníme, a že činnost Svatojánské
nadace, jejíž jméno je dnes dokonale zapsáno ve všeobecném povědomí, bude zachována.
NA MĚSÍC LEDEN PŘIPRAVUJEME
26. ledna v 18 hodin v Sedlci - zasedání obecního zastupitelstva
27. ledna ve 13.30 hodin v Sedlci - zasedání správy nadace

