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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
OSADA ZÁHRABSKÁ je opět součástí Svatého Jana pod Skalou. Dohodu o této změně uzavřela
naše obec s obcí Vráž. K odloučení osady došlo v r. 1986, kdy tzv. integrací obcí došlo k právnímu
zániku obce Sv. Jan p. Skalou. Při této integraci stala se její větší část součástí obce Loděnice,avšak
osada Záhrabská připadla vzhledem ke své územní poloze k obci Vráž.
O VYUŽITÍ ŠKOLNÍ BUDOVY rozhodlo zastupitelstvo obce.Část prvního patra bude spolu se
školním bytem pronajata. Ostatní části budovy by měly zůstat v užívání obce a Svatojánské nadace.
Školní pozemek nebude předmětem pronájmu a zůstane i nadále ve správě obce. Do začátku topné
sezóny bude v budově provedena oprava ústředního topení.
ŽÁDOST o zařazení do seznamu příspěvků na obnovu památek pro rok 1996 zaslal náš obecní úřad
Okresnímu úřadu Beroun. Bylo požádáno o příspěvek na rekonstrukci levého schodiště u kaple sv.
Maxmiliána. Na tuto rekonstrukci byl vypracován projekt a předběžný rozpočet činí 1,8 milionu
korun. Připomínáme, že kaple je v majetku obce Sv. Jan pod Skalou a tuto finančně náročnou opravu
nelze hradit z obecního rozpočtu.
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ v naší obci působí již delší čas pouze formálně.Obecní
zastupitelstvo se zabývalo otázkou další existence tohoto sboru.Vzhledem ke všem okolnostem,které
souvisí s touto otázkou,bylo rozhodnuto o zrušení sboru dobrovolných hasičů. Malý počet obyvatel a
snadná dostupnost obce pro požární sbory z Berouna a Loděnice, to byly dva hlavní důvody, které
přiměly obecní úřad k tomuto kroku.
ROZVOJ A OBNOVA OBCE
PO PŘIPOJENÍ ZÁHRABSKÉ k naší obci bude započato s prvními kroky obnovy této osady. Nutná
je oprava přístupové komunikace a modernizace veřejného osvětlení. Současně budou zahájeny
práce na úpravě obecního pozemku u hasičárny. Ve výhledu je i přestavba samotné hasičské
zbrojnice. V přízemí tohoto domu by měl být zřízen byt pro správce. Významným přínosem pro tuto
osadu bude i pravidelné přistavování kontejnerů na odvoz odpadu.
NOVÁ OKNA pro budovu obecního úřadu byla již objednána. Rozpočet na výměnu oken činí 85
000 korun a práce jsou tudíž rozvrženy do dvou etap. V letošním roce budou vyměněna okna pouze
v přízemí budovy, ostatní pak na jaře příštího roku.
KABELOVÁ TELEVIZE, která byla v naší obci v loňském roce vybudována nákladem téměř
jednoho milionu korun, bude po zkušebním provozu obci předána. Dodavatel přislíbil další zlepšení
příjmu TV signálu. Současně OÚ oznámí občanům výši ročních poplatků.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
SLAVNOSTNÍ VEČER s táborákem, který pořádá obecní úřad spolu se Svatojánskou nadací, bude
součástí oslav u příležitosti otevření Vyšší pedagogické školy. Bude se konat poslední prázdninovou
sobotu 2. září. Večerní program začíná v 17 hodin a k poslechu bude hrát, stejně jako o pouti,
country skupina Brzdaři.
ZNOVUPŘIPOJENÍ ZÁHRABSKÉ ke Svatému Janu bude také oslaveno a to v sobotu 30. září 1995

v areálu bývalé hasičské zbrojnice. Tato oslava bude zahájena v 16 hodin setkáním osadníků se
zástupci obce. Další program této oslavy bude veřejnosti včas oznámen.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
TURISTICKÁ CESTA ze Svatého Jana do Berouna (červená značka), byla zbavena vývratů a je
opět volně průchodná. Tuto cestu nevyužívají pouze turisté, ale i osadníci ze Záhrabské.
OKOLÍ SILNICE ze Sedlce do Hostíma bylo jejím správcem dáno po delší době do náležitého stavu.
Před nadcházejícími slavnostmi v naší obci je to nanejvýš aktuální, neboť již tak úzká silnice byla až
ke krajnicím obrostlá křovinami a bezpečnost provozu ohrožovaly i větve stromů sklánějící se nízko
nad vozovku.
ZAJÍMAVOSTI
ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU přináší do naší obce jednu z největších změn za poslední
léta. Na Vyšší pedagogické škole začne studovat na padesát mladých lidí, kteří se tím stanou částí
organismu naší malé obce. Je to samozřejmě velký přínos pro Svatý Jan pod Skalou a jeho důsledky
snad ani neumíme řádně docenit. Všude tam, kde se zabydlí tvořivé mládí, nabývá život jiných
hodnot a věříme, že tomu nebude jinak ani u nás.
POČET ŠKOLÁKŮ, kteří z naší obce dojíždí do základní školy v Loděnici se trvale snižuje. V
letošním roce to bude pouhých šest žáků, ke kterým již můžeme připočítat tři děti ze Záhrabské,
které docházejí do školy na Vráži. Určitou naději na zlepšení tohoto stavu dávají rodiny, které v obci
najdou trvalé bydliště.
REKONSTRUKČNÍ PRÁCE v areálu bývalého kláštera si podle projektu vyžádají částku 52
milionů korun. Přestože jsou tyto práce rozvrženy na několik let, bude zde ještě v letošním roce
proinvestováno na nejnutnějších opravách půl milionu korun. První práce byly zahájeny i na
rekonstrukci klášterní zahrady.
SVATOJÁNSKÁ KERAMIKA, kterou je již delší čas možno vidět v prodejním stánku před
kostelem, je skutečně vyráběna v nové keramické dílně v areálu kláštera. Návštěvníci Svatého Jana
si tak kromě hezkých vzpomínek mohou odvézt i originály této keramiky, která pochází z tzv. Janské
huti a na výrobcích je značena rybičkou.
AKTUALITY Z HOSTÍMA bychom chtěli do Svatojánku zařazovat pokud možno pravidelně a to
nejen z příspěvků hostímských občanů, ale především z informací Městského úřadu Beroun.
Připomínáme, že náš zpravodaj dostává pravidelně většina občanů a chalupářů Hostíma. Jsme
přesvědčeni, že způsob informování pomocí našeho zpravodaje vnáší do mnoha problémů jasno a že
zabraňuje nejrůznějším dohadům a spekulacím. V neposlední řadě přispívá k trvalému zlepšování
vztahů mezi občany obou sousedních sídel.
BEROUNSKÝ DENÍK již delší čas přejímá a zveřejňuje zprávy z našeho zpravodaje. Díky této
dobré spolupráci nám byla redakcí tohoto deníku nabídnuta možnost, využít jedenkrát do měsíce
jednu jeho stranu pro informace ze Svatého Jana pod Skalou.Této nabídky využijeme a každou
poslední sobotu v měsíci, počínaje zářím, najdou čtenáři v Berounském deníku "Svatojánskou
stránku".

Na měsíc září jsou plánovány tyto akce:
1.září v 18 hodin - společné zasedání Svatojánské nadace a OZ
2.září ve 13 hodin ....... zahájení oslav otevření VPŠ
2.září v 17 hodin ....... country večer u táboráku

( v případě nepřízně počasí se nekoná )
16.září v 17.30 hodin ....... koncert skupiny Spirituál kvintet
30.září v 16 hodin ....... slavnost u příležitosti připojení osady Záhrabská ke Sv. Janu p. Sk.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Poděkování svatojánku je tentokrát určeno panu ing. Václavu Šaldovi, místostarostovi obce, který,
ač v důchodovém věku, velmi obětavě pracuje pro naši obec. Aktivně pracuje i ve Svatojánské
nadaci a zastává zde náročnou funkci tajemníka.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
SPOLEČNÉ ZASEDÁNÍ správy Svatojánské nadace s obecním zastupitelstvem se uskuteční v pátek
1. září 1995 od 18 hodin v budově školy. Hodnotit se zde má dosavadní spolupráce a hovořit se jistě
bude o plánovaných akcích obce i nadace. Toto setkání je veřejné a jste na něj srdečně zváni.
OPRAVA SOUSOŠÍ v kapli sv. Kříže stále pokračuje. Součástí této opravy je i restaurování
kamenného kříže a mramorového oltáře. O finanční pomoc na záchranu této jedinečné památky
požádala Svatojánská nadace spolu s farním úřadem Tetín, Ministerstvo kultury. Po dokončení
restaurátorských prací na sousoší zbývá ke zdárnému dokončení opravy této kaple ještě restaurace
stropní fresky a oprava vnitřních omítek.
KULTURNÍ ŽIVOT
ČESKÁ TELEVIZE dokončovala ve dnech 7. a 8. srpna natáčení pořadu Lapidárium, jehož první
část byla připravována již v červnu u příležitosti poutní slavnosti. V připravovaném pořadu, který
bude vysílán na podzim, budeme mít možnost uvidět i Františka Nepila, Luďka Munzara a dr. Annu
Matouškovou, která diváky zasvěceně seznámí s významnou částí svatojánské historie.O termínu
vysílání tohoto pořadu v ČT podáme včas informaci.
SPIRITUÁL KVINTET, jehož koncert se koná 16.září v 17.30 hodin ve svatojánském kostele,
vystupuje ve Sv. Janě již podruhé. Jak jsme již informovali, vstupenky na tento koncert jsou v
předprodeji u pana Káry ve Svatém Janě č.p.3. Cena jedné vstupenky je 50 korun.
SVATOJÁNSKÉ POSVÍCENÍ není dnes ve všeobecném povědomí místních obyvatel a o jeho
správném termínu ví jen málokdo. Tato kdysi velmi vnímaná tradice postupně odeznívala a v
průběhu posledních let téměř zanikla. Památka na posvěcení našeho kostela, které je datováno rokem
1661, je však každoročně připomínána slavnostní bohoslužbou. Tak tomu bylo i letos o poslední
srpnové neděli.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
Celý měsíc srpen měli občané Svatého Jana, Sedlce i Hostíma možnost dávat své připomínky a
náměty k chystanému projektu pro náš sídelní útvar. Na základě těchto připomínek, které ještě musí
projednat a schválit zastupitelstva Sv. Jana i Berouna, budou projektanti zpracovávat konečnou
podobu plánu této lokality. Pro nás pro všechny bude dobře vypracovaný projekt velkým přínosem a
pro obecní a městský úřad dobrým vodítkem při obnově obce. Prostřednictvím těchto plánů můžeme
alespoň přibližně nahlédnout, jak se bude naše obec do budoucna rozvíjet.O tom, jak rychlé bude
tempo tohoto rozvoje nebudou rozhodovat jen peníze, ale především sami občané. Velmi důležitý
bude přístup obyvatel k samotnému projektu, jejich schopnost přizpůsobit své osobní představy
představám projektantů. Naše vesnice by neměly v budoucnu působit rozpačitým dojmem, ale do
vesnické architektury by měla být vnesena určitá harmonie. Umělé omítky, velká okna, rovné
střechy, nevhodné krytiny a kovové ploty, to jsou prvky, které našim vesnicím nesluší a měly by být
postupně nahrazovány původním venkovským stavebním stylem. Stejně tak musí být uvažováno při

výsadbě veřejné zeleně a nevhodné cizokrajné rostliny by měly být do budoucna nahrazeny
domácími dřevinami a ovocnými stromy. Není pochyb o tom, že nebude vždy snadné přimět občany
k naplnění těchto záměrů. Obecní úřad však bude pozorně sledovat všechny stavební změny a bude
trvat na důsledném dodržování zásad stanovených projektem. V případě, že by stavební úpravy
významnou měrou přispěly ke zlepšení vzhledu obce a majitel nemovitosti je nebude schopen
finančně pokrýt, není vyloučena finanční pomoc obecního úřadu.
Připomínky k projektu je možno odevzdat do 10. září
HISTORIE NAŠÍ OBCE
U příležitosti zahájení činnosti Vyšší pedagogické školy, přinášíme výňatek z Památníku katolického
studentstva z roku 1925. Je zřejmé, že i tehdy platilo, že každý začátek je těžký.
Dne 1. srpna 1915 je přestěhován katolický ústav učitelský do Sv. Jana pod Skalou. Adaptační práce
byly rychle provedeny , takže dne 25. května 1916 byla lázeňská budova schválena provizorně jako
budova školní. Ředitelem ústavu stal se Šk. bratr Dominik Kukla. Za cvičnou školu se svolením
ministerstva kultu sloužila dočasně obecná škola ve Sv. Janě.
Tíha doby válečné doléhala čím dále tím více na ústav. Mnozí profesoři byli povoláni do zbraně,
docenti se tedy stále měnili, odvedení chovanci museli též nastoupiti službu vojenskou. Počalo se
nedostávati uhlí, takže vánoční prázdniny byly prodlouženy do 20. února 1917. V této smutné době
dostávalo se mnohým chovancům slevy od ústavu a podpory od Matice Cyrilometodějské v
Olomouci. Když se poměry vyživovací nelepšily, byl ústav nucen, neměl-li se úplně zadlužiti,
zvýšiti měsíční plat chovanců. Mnozí rodiče uvolili se dávati též aprovizaci v určitém poměru.
V době popřevratové nastal všude rušný život. Také ústav svatojánský byl stržen do ruchu toho.
Náhradní profesoři,které si ústav místo prvotřídních do pole povolaných z nouze opatřil, nepracovali
v intencích ústavu. Tato okolnost působila neblaze ve výchově chovanců a zavinila mnoho zlého.
Mnozí chovanci, jsouce vedeni ctižádostivými jednotlivci, postavili za součinnosti tělocvičné
jednoty Sokol Hostím před ústavem "Husův balvan" a chtěli na sebe strhnouti i správu celého
ústavu.....

