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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO se v měsíci září sešlo na dvou řádných zasedáních. Jedním z
významných bodů těchto zasedání bylo projednání připomínek a námětů občanů k připravovanému
projektu našeho sídelního útvaru. Tento nesnadný úkol, před který bylo zastupitelstvo obce
postaveno, by měl sloužit jako podkladový materiál pro konečnou podobu tohoto projektu.
ODPRODEJ DOMU č.18 je záležitost, kterou se zastupitelstvo obce zabývá již dva roky. Nyní se
zdá, že bude celý problém konečně dořešen a ideální poloviny tohoto domu budou odprodány jeho
nájemníkům. Nemovitost zakoupil obecní úřad již v roce 1992 od Agropodniku Beroun v zájmu
stabilizace obyvatel v obci.
ČÁST ŠKOLNÍ BUDOVY byla pronajata a vznikne zde výtvarný ateliér. Také školní byt změní
nájemce , ale i ten bude vzhledem k úvahám o možném odprodeji budovy, pronajat pouze dočasně.
ROZVOJ OBCE
PLYNOFIKACE OBCE je závislá především na vyjádření Ministerstva životního prostředí. Toto
ministerstvo nám však zatím neodpovědělo na naši žádost v této věci. Pokud bude odpověď kladná
mělo by se současně s plynofikací začít i s pokládkou veřejného vodovodu. V případě zamítavého
stanoviska bude obec nucena hledat jiné cesty, které povedou k naplnění těchto záměrů.
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ budou i nadále v popředí zájmu obecního úřadu. Upřednostněna bude
úprava prostor v historickém jádru obce v okolí kostela a kláštera. V rámci Programu obnovy obce
nechá obecní úřad zpracovat projekt, který bude zaměřen právě na tuto oblast. Postupným
naplňováním tohoto projektu by se měl obraz veřejných prostranství během několika let očividně
změnit.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NA ZÁHRABSKÉ je již opravováno a současně zde jsou stará
nevyhovující tělesa nahrazována moderními výbojkami s podstatně nižší spotřebou energie. Spolu s
částečnou opravou přístupové komunikace se jedná o první příspěvky obce této osadě.
PROJEKT NA BYTOVOU JEDNOTKU, která bude zřízena v přízemí obecního domu na
Záhrabské, je již zpracováván. O finanční příspěvek na přestavbu domu požádáme okresní úřad. Po
dokončení stavebních úprav bude byt pronajat k trvalému bydlení. Osada tak získá další tolik
potřebné trvale žijící obyvatele, budova pak po mnoha letech nového správce.
TELEFONNÍCH STANIC je v naší obci v poměru k počtu obyvatel dostatek. Co však v naší obci
stále chybí je veřejná telefonní stanice. Právě o ni jsme požádali ředitelství berounského Telecomu.
Stanice by měla být umístěna ve spodní části obce, aby byla přístupná i návštěvníkům Sv. Jana.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VYŠŠÍ PEDAGOGICKÉ ŠKOLY bylo v měsíci září událostí číslo
jedna. Slavnost proběhla 2. září za přítomnosti celé řady představitelů vlády, ministerstev, a
Poslanecké sněmovny. Nechyběli zde ani zástupci okresního a školského úřadu z Berouna. V úvodu
slavnosti se konala v kostele sv. Jana Křtitele mše svatá, jejímž hlavním celebrantem byl biskup
Lobkowicz. Další program oslav probíhal v hudebně školy, kde měli přítomní možnost vyslechnout

slavnostní projevy, po nichž následoval koncert. Prohlídkou areálu školy byla oficiální část oslav
ukončena. Večer u táboráku, který připravila obec spolu se Svatojánskou nadací, vhodně vyplnil
zbývající část dne. Dobrou pohodu celého večera dokonale navodila country skupina Brzdaři. Milým
překvapením pro všechny byla přítomnost nových studentek, které tak měly poprvé možnost
nahlédnout do svatojánského společenského dění. Tak se tento večer nestal pouze příjemnou tečkou
za končícími prázdninami, ale byl současně důstojným přivítáním nového školního roku.
OSLAVA NA ZÁHRABSKÉ, která se konala v předvečer posledního zářijového víkendu, přilákala
snad všechny místní osadníky. Byla to zřejmě největší společenská událost v této osadě za celou
dobu její historie a vskutku předčila všechna očekávání. I tento večer zpříjemnila country hudba a k
obohacení programu přispěl i cestovatel Míla Urban, jehož tatřička, zvyklá na prašné cesty Aljašky,
dojela na Záhrabskou po vlastní ose. Dobrou náladu kazilo snad jen chladné podzimní počasí. I s ním
však pořadatelé počítali a tak příjemně vytopená společenská místnost v prvním patře hasičárny
lákala k posezení.Věřme, že podobné akce se i zde stanou tradicí a přispějí tak k obohacení
společenského a kulturního života této osady.
ZAJÍMAVOSTI
NA VYŠŠÍ PEDAGOGICKÉ ŠKOLE studuje od 4. září celkem 47 děvčat a 3 chlapci. Již v průběhu
měsíce září jsme měli možnost zaznamenat čilý ruch v okolí kláštera. Studenti se pozvolna zapojují
do života v obci a v některých případech již nabízí svoji pomocnou ruku při zvelebování obce.
SETKÁNÍ OBČANŮ HOSTÍMA s představiteli města Berouna, bude prvním setkáním svého druhu
od posledních komunálních voleb. Jednat se má především o současných problémech této odlehlé
části města. Na programu bude i připravovaný projekt sídelního útvaru, který by měl mít pro
budoucnost Hostíma zásadní význam. Právě na městském zastupitelstvu bude záležet, jakou
konečnou podobu projekt získá a jaké změny toto místo v budoucnu čekají.
JEDINOU ORGANIZACÍ, která již řadu let působí v Hostímě je svaz důchodců. Celá léta se s
obdivuhodnou pravidelností týden co týden scházejí v budově bývalého občanského výboru
hostímské důchodkyně, aby si vzájemně porozprávěly, aby oslavily jmeniny a životní jubilea,
případně zavzpomínaly na ty, které již mezi ně chodit nemohou. V současné době se jich shází 13 a
nejstarším dvěma je úctyhodných 85 roků. Tato setkání však nejsou jejich jedinou aktivitou. Svojí
prací na úpravě okolí domků a mnohdy i na veřejných prostranstvích dokazují, že jim není lhostejný
vzhled tohoto krásného místa. Náležitou pozornost věnují i spolu- práci s městským úřadem v
Berouně.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
LIKVIDACE DOMOVNÍHO ODPADU je již delší dobu vážným problémem, který se snaží obecní
úřad řešit. Stále se zvyšující poplatky za skládkování netříděného odpadu byly důvodem k zakoupení
nových kontejnerů na sklo a na umělé hmoty. Občané tak mohou tyto druhy odpadů ukládat do
těchto nových nádob. Velké kontejnery by měly sloužit pouze k ukládání nezbytně nutných odpadů,
které nelze dávat do popelnic. Nedodržování těchto zásad povede jen k dalšímu zvyšování poplatků.
K problematice likvidace domovního odpadu, obdrží občané samostatný dopis.
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU proběhne v sobotu 7. října. Žádáme všechny občany, aby na tento den
připravili nepotřebný železný odpad před své domy a chaty ( sběr železa bude v tento den i na
Záhrabské). V měsíci listopadu připravujeme v obci sběr textilu a papíru.

Na měsíc říjen jsou plánovány tyto akce:
7. října .................. Sběr železného šrotu

13. října v 18 hodin ....... Zasedání obecního zastupitelstva
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Poděkování svatojánku nepatří tentokrát občanu naší obce, ale jednomu z místních chalupářů, panu
Vladislavu Klanerovi. Ten vždy ochotně svojí pomocí přispívá, bez nároku na odměnu, k téměř
bezporuchovému provozu veřejného osvětlení v obci.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
SPOLEČNÉ ZASEDÁNÍ obecního zastupitelstva se správou Svatojánské nadace se netěšilo
velkému zájmu veřejnosti. Přesto bylo toto setkání velmi užitečné a byla zde projednána celá řada
aktuálních témat. Podstatné je, že spolupráce obce s nadací nabývá na kvalitě, což nejlépe
dokumentuje celá řada společně organizovaných akcí. Na závěr tohoto zasedání předal starosta obce
všem přítomným členům správy nadace svůj osobní dopis s poděkováním za práci,kterou
Svatojánská nadace pro obec vykonala.
MINISTERSTVO KULTURY NEPOSKYTLO finanční příspěvek na opravu sousoší v kapli sv.
Kříže, na němž byly právě dokončeny restaurátorské práce. Začátkem října bude toto dílo za účasti
pracovníků památkového ústavu předáno. Na doporučení ministerstva jsme o příspěvek požádali
Okresní úřad Beroun. Práce na dokončení oprav interiéru mají pokračovat tak, aby byly dokončeny
do poutní slavnosti v příštím roce. Právě při této příležitosti by měla být kaple sv. Kříže slavnostně
vysvěcena.
KULTURNÍ ŽIVOT
SPIRITUÁL KVINTET koncertoval v naší obci již podruhé a je stalým magnetem pro příznivce
tohoto žánru. Téměř 500 prodaných vstupenek tuto skutečnost jen potvrzuje. To, že se i "Spirituálu"
ve Sv. Janě líbí, je očividné. Splnili také svůj příslib z loňského roku o zahájení tradice svých
koncertů v našem kostele. Potěšitelné je zvláště to, že výtěžek z příštího koncertu, který bude opět za
rok, chtějí členové této skupiny věnovat na obnovu památek obce. Myšlenka předprodeje vstupenek
se ukázala jako dobrá a pomohla jak pořadatelům tak i samotným návštěvníkům koncertu.
Svatojánská nadace děkuje všem, kteří pomohli při náročné přípravě a organizování této akce.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
Průzkumy a rozbory, které tvoří nedílnou součást projektu byly odeslány všem zainteresovaným k
vyjádření. Spolu s připomínkami obecního úřadu budou jednotlivá vyjádření tvořit podklad pro
konečnou podobu projektu. Pro nás je snad nejpodstatnější vyčlenění nových stavebních ploch pro
rodinné domky. Připravovaná dokumentace nezapomíná ani na plynové a vodovodní rozvody a na
likvidaci odpadních vod. Nezanedbatelnou změnou je i nově navrhovaná hranice Národní rezervace,
která by měla vyčlenit z území rezervace zastavěné části obce. Po dokončení projektu bude vhodné i
nadále spolupracovat s projektanty a s jejich pomocí pak řešit jednotlivé části programu obnovy
obce. Důraz by měl být přitom kladen především na detaily venkovské architektury a na pomoc při
řešení úprav veřejných prostranství. Zkušenosti z obcí, kde POV již probíhá, ukazují, že se
spolupráce s architekty vyplácí a je zárukou dobrého výsledku.
Samostatnou kapitolou v Programu obnovy jsou památky. Pro naši obec je tato oblast zvlášť
aktuální, neboť právě místní památky tvoří dominantu tohoto místa. Nejsme obcí, která by si na
nedostatek památkově chráněných objektů mohla stěžovat. Zdaleka ne všechny tyto objekty jsou
však v odpovídajícím stavu a některé jako například sousoší Panny Marie, nebo budova fary jsou ve
stavu doslova havarijním. Na postupném zvelebování památek se významnou měrou podílí
Svatojánská nadace, které se podařilo v poměrně krátkém časovém období vykonat obdivuhodné
množství práce. Ani obec nenechává památky svému osudu a každoročně uvolňuje prostředky ze
svého rozpočtu i do této oblasti. Před dokončením je oprava hřbitovní kaple a v příštím roce bude

započato s náročnou opravou Mariánského sousoší. Náležitou pozornost je třeba věnovat i okolí
památkových objektů. Také zde má své nezastupitelné místo citlivá ruka architektů, podle jejichž
pokynů budeme při těchto úpravách postupovat.
V oblasti památkové péče jsme v Programu obnovy zatím nejdál a je potěšitelné, že občané si této
skutečnosti váží. Nejlépe to snad vyjadřují udržováním čistoty a pořádku v okolí opraveného kostela,
studánky či hřbitova. Začínáme být na svoji obec hrdí a to je ten nejlepší vstup do onoho nedávno
ještě neznámého Programu obnovy vesnice.
Vzpomínka
Když jsme vás před časem informovali o připravovaném pořadu České televize, který byl v rámci
pořadů Lapidárium natáčen v naší obci, nikdo z nás netušil, že jeho hlavní protagonista, velký
milovník svatojánského údolí, spisovatel František Nepil, se prostřednictvím tohoto pořadu přišel se
Svatým Janem pod Skalou navždy rozloučit. Jeho vyznání k tomuto místu zaznělo z jeho úst i z jeho
knih mnohokrát a stvrzoval je častými návštěvami naší obce. Byl jedním z lidí, kteří neskrývali
upřímné potěšení nad obnovou zdejších památek a svým dílem k jejich obnově i přispíval. Se srdcem
otevřeným přijížděl vždy mezi nás a s humorem jemu vlastním vždy navodil neopakovatelnou
atmosféru těchto setkání. Žel, připravovaná podzimní beseda s tímto vzácným člověkem se již nikdy
neuskuteční. Setkávat s ním se však můžeme i nadále a to prostřednictvím jeho jedinečného
spisovatelského díla, tak blízkého nám všem. Na mistra Františka Nepila, dobrosrdečného a
moudrého člověka budeme vždy s úctou a láskou vzpomínat.

