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INFORMACE Z OBCE
TRVALÉ PROBLÉMY s nedostatkem finančních prostředků nemá pouze naše obec, ale jsou
všeobecné. S geniálním řešením přichází nový zákon, který převádí část daní od právnických osob
přímo do obecních pokladen. Jedinou podmínkou je, aby sídlo příslušné firmy bylo v té obci, která
daně požaduje. Reakce našeho obecního úřadu byla okamžitá a jednání v tomto směru byla zahájena
se Škodou Plzeň a s ČKD Praha. Věříme, že obě firmy pochopí naši tíživou situaci a svá sídla do
naší obce brzy přemístí.
JIŽ DOKONČENÁ kabelová televize je sice pro obyvatele obce přínosem, ale svým způsobem
odvádí jejich pozornost, hlavně díky americkým seriálům, od dění v obci. Zastupitelstvo rozhodlo
tudíž o vybudování obecního rozhlasu, který však bude mít tu zvláštnost, že bude ve stereofonním
provedení. Toto opatření si vynutila sama povaha demokracie, neboť občané nemají býti
informováni jednostranně. Právě stereofonní obecní rozhlas totiž umožňuje, aby v něm současně
promlouvali k občanům zástupci pravice i levice. Když se z jednoho reproduktoru bude například
ozývat hlas nabádající k účasti na prvomájové manifestaci, může současně druhý reproduktor tuto
akci občanům rozmlouVat. Lidé se pak mohou naprosto svobodně rozhodnout jak se zachovají.
VYPÍNÁNÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ v pozdních nočních hodinách jsme až donedávna
považovali za určitou úsporu finančních prostředků. Jelikož se toto opatření stalo předmětem

posměšků občanů z okolních obcí, přijalo zastupitelstvo obce rázné opatření. Od nového roku bude
veřejné osvětlení svítit ve všech částech obce i za bílého dne. Ušetří se tím za drahé fotobuňky a
všechna svítidla budou tímto opatřením neustále pod kontrolou. Pokud by spotřeba energie příliš
zatěžovala obecní pokladnu, budou s rozvodnými závody zahájena jednání o odstranění elektroměrů.
NOVÁ RESTAURACE ve Svatém Janě ještě není zcela dokončena, ale už dnes je zcela jasné, že
protivínským pivem nedokáže v žádném případě
konkurovat již zaběhnuté restauraci hostímské.
Vzniklou situaci nemůže zachránit ani
skutečnost, že svatojánská restaurace má
mnohem vkusněji zařízený interiér. Poté co se
hostinský v Hostímě seznámil s obsluhou
velkých kamen a teplota v lokále se občas
přibližuje teplotě pokojové, zvýšila se zde i
návštěvnost. Konkurenční boj by snad mohl
uklidnit návrh starých členů dohlížecího výboru
Jednoty, kteří zastávají ten názor, že když má
jedna restaurace otevřeno má mít druhá zavřeno
a když má ta druhá otevřeno, tak ta první by měla mít zavřeno.
ZÁHRABSKÁ
PO MNOHA A MNOHA URGENCÍCH dodala fa "TELECOM " ve spolupráci se sesterskou fy
"KOUŘOKOM " veřejný kouřový hlásič, který smluvenými
kouřovými signály dokáže přivolat pomoc. Je to významný
přínos pro obyvatele odloučené osady Záhrabská. Slibovaný
telefonní automat je pro značnou odlehlost této osady ( 1 km
od Vráže a 1,5 km od osady Lištice - v obou místech jsou
telefonní rozvody) zatím v nedohlednu. Použití kouřového
hlásiče je pro veřejnost sice zdarma, avšak spolehlivě funguje
pouze za předpokladu, že jsou ve všech okolních domech
uhašena kamna. Mohlo by se totiž snadno stát, že namísto volané sanitky přijede vozidlo pohřební
služby. Podobný hlásič, ovšem s větším výkonem přislíbila stejná firma i do Sv. Jana pod Skalou,
kde veřejný telefonní automat také chybí. Zde problém s kouřícími kamny brzy odpadne a to v
souvislosti s připravovanou plynofikací.
O TOM JAK REAGUJE obecní úřad na požadavky občanů se můžeme přesvědčit na následujícím
příkladu. Na základě připomínky jedné z chatařek, budou důležitá rozcestí na
Záhrabské vybavena světelnou signalizací a budou vyznačeny přechody pro zvěř.
Aby semafory nepůsobily v lesním prostředí příliš rušivě, budou červená i
oranžová světla nahrazena zelenými. Křižovatky tak nebudou nikoho zbytečně
zdržovat a provoz na nich se značně zrychlí. Tento nápad si samozřejmě
nenecháme jen pro sebe, ale nabídneme jej i jiným chatovým osadám.
VELKOLEPÁ OSLAVA znovupřipojení Záhrabské ke Svatému Janu se sice již
konala, ale k symbolickému předání klíčů od této osady již zřejmě nedojde.
Proslýchá se totiž, že již dnes některé vrážské radní mrzí, že se Záhrabské tak lehce vzdali, neboť
občané Vráže nyní nemají kam odkládat nepotřebný domovní odpad. Černá skládka nad vrážským
hřbitovem ještě sice není zcela zaplněna, ale dnes se již nachází na svatojánském území. Obecní úřad
Vráž je ztrátou Záhrabské postaven před naléhavý problém, zajistit nové místo pro nepovolené
skládkování. Naší snahou bude samozřejmě vrážským při řešení tohoto úkolu pomáhat. Proto jim
tabulku s nápisem skládka zakázána, která zůstala u staré skládky brzy vrátíme.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

DOMOVNÍ ODPAD je v Hostímě ukládán téměř výhradně do nepravidelně přistavovaného
kontejneru, neboť za popelnice se musí platit. Výhodou tohoto systému je obrovská kapacita
kontejneru. Vždy když je naplněn, stačí jej na návsi zapálit a odpad lze ukládat znovu. Obdobná
ekologická a pro občany úsporná opatření se připravují i v okolních obcích.
ANI VE SV. JANĚ NENÍ problematika s odpady dokonale vyřešena. Obavy z pomluv z
nadměrného požívání alkoholických nápojů, stále nutí některé občany ukládat láhve pečlivě ukryté v
krabicích do velkých kontejnerů. Kontejnery na sklo jsou pak nevyužity a jejich naplnění se zbytečně
prodlužuje. Dalším problémem jsou obecní popelnice na veřejných prostranstvích, do nichž je
rafinovaně ukládán odpad z některých sociálně slabších domácností.
MÍSTNÍ SKUPINA ochránců životního prostředí ve Sv. Janě, uspořádala manifestační pochod za
snížení hladiny hluku ve svatojánském údolí. Na deset minut zabránili tito aktivisté přístup na věž
kostela, aby znemožnili zvoníkovi rozeznít zvony. Na malou chvíli se jim také podařilo zastavit
věžní hodiny. Přestože akce trvala dlouho do noci, nepovedlo se odchytit výra velkého, který
nerespektuje dodržování nočního klidu a svým hlubokým dunivým houkáním již dlouho obtěžuje
obyvatele Sv. Jana.
INFORMACE Z HOSTÍMA
NOVÁ JADERNÁ ELEKTRÁRNA má být po dokončení Temelína postavena nad soutokem
Kačáku a Berounky. Zásoby jaderného paliva uloženého v lokalitě osady Kozel v lomu Alkazar se
odhadují na několik desítek let. Právě název osady Kozel je předmětem sporů o jméno nové
elektrárny. Vzhledem k jejímu mezinárodnímu významu se odborníci přiklánějí spíše k názvu
Hostím. Je to vcelku přirozené, neboť Hostím se nachází díky nedalekému Karlštejnu na
mezinárodní trase Burgensstrase a je tudíž všeobecně znám. Zamýšlená výstavba elektrárny také
vnesla světlo do dlouho nezodpovězené otázky, proč berounská radnice tak vehementně bránila
spojení Hostíma se Sv. Janem. Dnes je již zcela jasné, že v Berouně o projektu dávno věděli a
nemínili přijít o očekávané zisky plynoucí z provozu elektrárny.
KABELOVÁ TELEVIZE pro Hostím je sice navržena, ale malý zájem ze strany občanů tento
projekt brzdí. Jistou vinu na vzniklé situaci má zcela určitě nevalná kvalita programů, které televizní
společnosti divákům nabízejí. Opomeneme-li jazykovou bariéru, která brání ve sledování satelitních
programů, je daleko vážnějším problémem přesvědčit budoucí účastníky kabelového rozvodu o tom,
že mohou ze svých střech sundat mnohdy drahé antény. Obecní úřad ve Sv. Janě proto připravuje v
rámci pomoci sousedním obcím jednu společenskou místnost vybavenou televizorem. Tato služba
bude především pro občany Hostíma, kteří zde pak mohou zdarma sledovat ty programy, které
nemohou doma přijímat.
PŘESTOŽE NAPROSTÁ většina občanů Hostíma se cítí být měšťany, signály pocházející z
informačních zdrojů blízkých našemu zpravodaji nasvědčují tomu, že si někteří jeho obyvatelé přejí
samostatnou obec.Po neúspěšném tahu Sv. Jana před třemi lety, kdy se Svatojánští chtěli lstivě
Hostíma zmocnit ( jejich záměr zmařila dobře zorganizovaná petiční akce ), přichází tato zpráva jako
blesk z čistého nebe. Překvapeni zůstanou jistě i berounští radní, kteří až dosud odevzdaně
hostímským důvěřovali. Při letošních oslavách VŘSR bylo prý totiž možno za některými okny v
Hostímě vidět nápisy "Dost bylo Berouna ".
PROGRAM OBNOVY VESNICE
Protože Program obnovy vesnice je podmíněn dostatkem finančních prostředků, požádal obecní úřad
o obnovení provozu ve vápencovém lomu Paraple. Nejnovější vědecké výzkumy totiž přinesly na
světlo světa zcela neočekávané poznatky. Nejkvalitnější a tudíž nejlépe placenou surovinou pro
výrobu cementu a vápna jsou krápníky. Krasová oblast lomu Paraple se tudíž nabízí jako jedinečný
zdroj příjmů pro Sv. Jan pod Skalou. Ochránci přírody ani ekologická aktivita Děti duhy proti

tomuto záměru nic nenamítají, neboť se alespoň zbaví otravných jeskyňářů, jejichž záměrem bylo
zpřístupnit zde jeskynní komplex podobný Macoše.
PLYNOFIKACE OBCE Svatý Jan pod Skalou se setkává u místních obyvatel s nedůvěrou. Složitost
obsluhy plynových kotlů a dalších zařízení je pro venkovské občany náročná. Obyvatelé Hostíma,
který je součástí města Berouna se nabízí, že bude-li plyn zaveden nejprve k nim, postupně pak
občany Svatého Jana do problematiky obsluhy zasvětí. Přivítali bychom, kdyby podobná aktivita
vznikla v Hostímě v případě veřejného vodovodu. Jako protislužbu slibují svatojánští, že naučí
hostímské obsluhovat TV přijímače napojené na kabelovou televizi.
PROGRAM OBNOVY HOSTÍMA nesou s nelibostí občané Svatého Jana a zdá se, že začínají
hostímským závidět. Mnozí dnes litují, že naše obec není také součástí okresního města a jeho
výsady se Sv. Jana tudíž nedotknou. Ke změně názoru je nepřiměje ani ta skutečnost, že díky
Hostímu budou mít do města mnohem blíže než dosud. Veškeré snahy ze strany svatojánských
přeměnit Hostím zpět na vesnici zatím vyznívají naprázdno. Obáváme se, že situaci nezmění ani
připravovaná stížnost adresovaná správě CHKO, jejíž obsah je zaměřen především na předpokládané
rušení klidu v národní rezervaci, neboť hluk, který sebou přináší městský život je všeobecně znám.
SAMOSTATNOU KAPITOLOU obnovy městské části Hostím je rekonstrukce místního kina.
Architekti se sice dopustili přehmatu, když zapomněli rozšířit hlediště a širší bude pouze prostor, v
němž je umístěno plátno. Na druhou stranu se však bude jednat o vůbec první biograf s otáčivým
plátnem. Po špatných zkušenostech s otáčivým hledištěm, které zaznamenali v Českém Krumlově,
byla zvolena právě tato nová varianta. Divák prostě v nezajímavých částech filmu zmáčkne jeden
jediný knoflík, plátno se otočí a může tak sledovat úplně jiný film. Ještě jednu prioritu bude mít díky
liknavosti projektantů toto kino. Stará školní kamna, která až dosud zabezpečovala teplotu v sále
byla bez náhrady vyřazena. To znemožňuje jeho zimní provoz a Hostím tak bude mít jako jediný v
republice zastřešené letní kino. Jsme přesvědčeni, že tyto novinky nalákají do Hostíma i občany naší
obce a že přispějí k obnovení vzájemného soužití.
ZAJÍMAVOSTI
V pořadí již druhou hlubokoúdolní rozhlednu v republice bude mít právě naše obec. Využijeme té
skutečnosti, že ze Sv. Jana není skutečně nikam vidět. Myšlenku postavit rozhlednu uvítají
především ti návštěvníci obce, kterým zdravotní stav nedovoluje náročný výstup ke Kříži. O
podobný projekt projevilo zájem i zastupitelstvo města Berouna. V rozpočtu na příští rok uvolnilo
finanční prostředky pro tento účel. Je zřejmé, že chtějí konkurenční rozhlednu, která by měla stát v
Hostímě. Dalo se očekávat, že rozhledna v údolí vyvolá zájem našich čtenářů. Na tento ohlas musela
reagovat i redakce Svatojánku a připravila proto zvláštní článek, který bude uveřejněn 3O. prosince v
silvestrovské Svatojánské stránce Berounského deníku.
SVATOJÁNEK byl inspirací pro mnoho obecních úřadů na našem okrese. Mnohé obce začaly s
vydáváním svého časopisu i když jak vidno mají často problémy s jejich názvy. Např." TRUBEC" je
název časopisu vydávaného Obecním úřadem obce Trubín. Pro nezasvěcené je také zajímavý název
zpravodaje "CHRUSTOŠ", který vydává Obecní úřad Chrustenice. Ani bubovický "BUBÁK" s
koněpruským zpravodajem výstižně nazvaným "KRÁPNÍK", nemohou však názvu našeho
zpravodaje konkurovat.
NOVOU AUTOBUSOVOU ČEKÁRNU v naší obci nám závidí všichni v okolí. Není také divu,
když lidé například v sousedním Hostímě musí postávat v neútulné plechové čekárně. Protože však
zde jsou dvě čekárny, mají oproti naší obci tu výhodu, že když autobus dlouho nejede mohou jít
čekat do druhé ovšem stejně nevkusné čekárny. Ve spolupráci s městským úřadem však hostímští
tuto situaci v dohledné době změní, protože firma FERDOS, která v Hostímě zajišťuje dopravu jezdí
tak přesně, že na její mikrobusy se nemusí vůbec čekat. Obě čekárny, které byly stejně stavěny pro
provoz velkých autobusů tedy z Hostíma brzy zmizí.

NEBÝVALÉ MNOŽSTVÍ zpěvného ptactva se před nástupem letošní zimy objevilo ve Svatém
Janě. Některá pozorování potvrzují, že i ty druhy ptáků, které již tradičně opouštěly před zimou naše
území v obci zůstaly. Podle provedených ornitologických průzkumů bylo zjištěno, že ptáci se za
potravou stahují na zaplevelené pozemky klášterní zahrady a živí se semeny těchto plevelů. Tato
skutečnost dokládá, jak prozíravé bylo zrušení zahrádek na těchto pozemcích. Počáteční neochota
občanů zrušit zahrádky již opadla, neboť dnes dávají přednost poslechu ptačího zpěvu před často
úmorným zahrádkařením.
DLOUHO UTAJOVANÉ místo údajného keltského hradiště nad Svatým Janem bylo pro svoji
bezvýznamnost konečně odtajněno. Podle průzkumu nalezených kameninových střepů se zjistilo, že
pocházejí z minulého století, kdy na tomto místě svedli nelítostný boj hrnčíři z berounské Zavadilky
a ze slovenské Spišské Nové Vsi. Z množství nalezených slovenských střepů se všeobecně usuzuje,
že bitvu vyhráli Berouňáci. To nakonec dokládá i skutečnost, že ještě dlouhou dobu v provozování
svého řemesla na Zavadilce pokračovali. Pro úplnost dodáváme, že zápisy z dobových kronik, které
připomínaly tuto bitvu, byly skartovány v roce 1969 u příležitosti vyhlášení Československé
federace. Jak se nám podařilo zjistit s odtajněním údajného hradiště stále nesouhlasí berounské
archeologické centrum, které má na tomto místě vybudovánu základnu.
Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Vážení čtenáři. Redakce zpravodaje "Svatojánek" došla k závěru, že vás již nikdy nebude zatěžovat
složitou a mnohdy nejasnou historií Sv.Jana, a že se bude soustředit pouze na budoucnost. Právě
budoucnost bývá neprávem opomíjena a občané pak nemohou být připraveni např. ke vstupu naší
republiky do Evropské unie. Není třeba zdůrazňovat, jak důležitou úlohu při evropské integraci
sehrávají právě malé obce. Sv. Jan nechce a ani nemůže být v tomto směru pozadu a své občany na
život ve sjednocené Evropě dobře připraví.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
SVATOJÁNSKÁ NADACE se po zaplacení veškerých dluhů zabývala na svém výročním zasedání
myšlenkou, jak co nejefektivněji dosáhnout nových dluhů. Ani setkání s podnikateli nepřineslo v
tomto směru očekávaný výsledek, neboť žádný z pozvaných podnikatelů neprozradil, jak svých
dluhů docílil.
PAMÁTKOVÝ ÚSTAV Středních Čech již delší čas sleduje s obavami osud Mariánského sousoší
ve Sv. Janě. Tato památka, jejíž ústřední postavu, sochu Panny Marie, nechal strhnout bývalý
církevní tajemník, je vskutku ohrožena. Socha poustevníka je silně nakloněna a hrozí její zřícení.
Památkáři přesto věří, že se světci podaří překonat všechny známé fyzikální zákony a že vydrží v
této pozici ještě několik let. Doufají, že by tato vyjímečnost mohla přilákat tisíce lidí, kteří by
přinesli do Sv. Jana množství peněz, za něž by mohla být dokončena oprava hradu Karlštejna a
dalších památek v okolí.
PETICI s podpisovými archy na záchranu zdi okolo svatojánského kláštera, obdržela Svatojánská
nadace od okresního výboru KSČM. V petici jsou zdůrazněny nemalé oběti, se kterými byla zeď
budována a význam této stavby padesátých let pro samotnou obec. Pomáhala prý i samotným
trestancům, neboť nebyli vystaveni nemístným pohledům místních obyvatel. V závěru petice se
uvádí, že nikdo ze členů nechápe, jak může ještě dnes ona zeď někomu vadit, když z ní byly
odstraněny ostnaté dráty a že památka takového formátu, jakou svatojánský klášter bezesporu je, si
zeď určitě zaslouží.
JEDNÁNÍ na Ministerstvu kultury svolané okresním úřadem, proběhlo za účasti zástupců
Památkového ústavu Středních Čech, Správy CHKO a členů Svatojánské nadace. Jednání bylo
zaměřeno především na možnost získání státních prostředků pro příští rok. Celková níže těchto
prostředků nebyla ministerstvem upřesněna, ale podle předběžných informací má být dále ponížena.

PŘESTOŽE DNES JIŽ existují zajímavé a méně zajímavé měny, Svatojánská nadace se tyto rozdíly
snaží odstranit a veškeré příspěvky na obnovu památek jsou vybírány do jedné kasičky. Tímto
krokem se naše nadace jako vůbec první, přibližuje myšlence jednotné evropské měny. Větší
problémy nastávají pouze v případech, kdy se v pokladně objeví americké dolary nebo japonské
jeny. Už dnes tak začínáme vnímat, že ani evropská měna nebude v budoucnu postačující a daleko
lepší by byla jednotná měna celosvětová.
ZCELA NOVOU AKTIVITOU na poli kulturně vzdělávacím se může pochlubit právě naše nadace.
Touto novou činností bude pořádání odborných přednášek. Časová tíseň však neumožňuje pořádat
přednášky samostatně a budou konány vždy při koncertech. Témata koncertů a přednášek budou
volena tak, aby se vhodně doplňovala. Např. hudbu starých mistrů bude provázet přednáška o
archeologii a naopak hudbu moderní doplní přednáška o inflaci. Posluchači toto opatření jistě ocení,
neboť si za jednu návštěvu odnesou ze Sv. Jana hned dva zážitky. Dosud však není vyjasněna otázka,
jak zdvojnásobit dobrovolné vstupné.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU PATŘÍ TENTOKRÁT VŠEM, KTEŘÍ MĚLI TU TRPĚLIVOST,
POCHOPENÍ A SMYSL PRO HUMOR A DOČETLI NÁŠ ZPRAVODAJ AŽ DO KONCE.

Upozornění vydavatele:
Všechny příspěvky, které jsou obsahem tomto vydání Svatojánku, nejsou ověřeny.
Pokud by vám přesto některé z nich připomínaly realitu, jedná se o podobnost čistě
náhodnou. Rozmnožovat tuto přílohu je možné pouze v případě, projeví-li o ni
někdo zájem.

