Svatojánek
Duben 1995

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
BŘEZNOVÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA řešilo celou řadu úkolů, které jsou v současné době
aktuální. Snad nejzávažnější bylo schválení rozpočtu obce.K některým zamýšleným akcím letošního
plánu se bude přistupovat především podle zpracovávaného plánu sídelního útvaru a například
oprava místní komunikace v Sedlci bude řešena spolu s otázkou plynofikace. Na straně příjmové je v
rozpočtu obce celá řada otazníků a výdajová strana se bude muset v průběhu roku postupně podle
potřeby upravovat. Obecní rozpočet na rok 1995 byl schválen v celkové výši 1,2 mil. korun.
ZNAČNÝ ZÁJEM O PLYNOFIKACI OBCE ukázal provedený průzkum mezi občany Svatého Jana
a Hostíma. Výsledky tohoto průzkumu byly použity jako podklad k žádosti o plynofikaci tohoto
území.
K ODPRODEJI POLOVINY č.p.18 ve Svatém Janě pod Skalou přistupuje obecní úřad poté, co byl
vzniklými okolnostmi přinucen zrušit žalobu na uvolnění bytu v této části domu. Zájemci o
odkoupení ideální poloviny tohoto rodinného domku (dosud obsazeného) s příslušenstvím, mohou
své žádosti zasílat Obecnímu úřadu Svatý Jan pod Skalou. Nemovitost bude odprodána pouze k
trvalému bydlení a za dohodnutou cenu.
DOKONČENÍ OPRAVY HŘBITOVNÍ ZDI by podle plánu mělo probíhat již v průběhu jara.
Smlouva, která byla na tuto práci v loňském roce, počítá s celkovým nákladem 230 000.- korun. Z
této částky byla již více jak polovina zaplacena v r. 1994.
ŠKOLNÍ BUDOVA byla dosavadním nájemcem vyklizena a po nezbytných úpravách má být
pronajata Vyšší pedagogické škole. V budově bude zřízeno ubytování pro pedagogy této školy.
Součástí pronájmu bude i školní byt. Obec si ponechá v užívání pouze část pozemku a místnost
Obecní knihovny, která má svůj samostatný vchod.
STÁNEK S OBČERSTVENÍM bude přemístěn na hřiště bývalé školy. Zde bude na zatím
nevyužívaném obecním pozemku sloužit i nadále jak návštěvníkům obce, tak i místním občanům.
Spolu se stánkem bude přestěhováno i veřejné WC. Bude tak vyhověno požadavku majitele klášterní
zahrady a ze středu obce zmizí dvě nevhodná provizoria. I nové stanoviště stánku však považujeme
pouze za náhradní řešení a snahou obecního úřadu bude najít co možná nejdříve cestu vedoucí k
řešení tohoto naléhavého problému.
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ Svatý Jan pod Skalou, které je nájemcem části honitby na katastru naší
obce, zve již tradičně na své výroční zasedání i představitele obce. I přesto, že převážná většina
myslivců je z Berouna, je spolupráce s tímto sdružením na dobré úrovni. Každoročně se podílí na
organizování Dne dětí a vyjímkou není ani účast členů sdružení na brigádách. Není bez zajímavosti,
že nájemné za honitbu poukazují přímo na konto Svatojánské nadace.
ZAJÍMAVÉ ZÁKOUTÍ, ke kterému se často obracejí objektivy fotoaparátů návštěvníků obce, je tůň
s můstkem a diabasovým útesem na potoce Kačáku " U mlejnku" (č.16). Právě tento zajímavý
můstek s cihlovým schodištěm a kovovým zábradlím, čeká na opravu. O pomoc při jeho opravě
požádal obecní úřad nájemníky z č. 16.
NA ÚPATÍ SKALNÍ STĚNY "pod Křížkem" probíhají již řadu měsíců průzkumné práce jeskyňářů.
O jejich působení v samém centru Národní rezervace jsme se informovali na Správě CHKO.
Průzkum je řádně povolen a cílem snažení speleologů je najít možné spojení těchto podzemních

prostor se zdrojem svatojánských pramenů. Pracovníci ochrany přírody přislíbili, že v budoucnu
budou o podobných aktivitách na katastru naší obce včas informovat.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
SPRÁVCE HŘBITOVA pan Pavel Radechovský,provádí na hřbitově úpravy směřující ke zlepšení
celkového vzhledu tohoto pietního místa. Plnou podporu tohoto snažení nachází u obecního úřadu.
Upravené cesty a okolí hrobů, lavičky a nově opravená márnice, to vše bude jistě vhodně doplňovat
zrestaurovaná hřbitovní zeď. I provozu- schopná hřbitovní studna, pořádek okolí kontejneru na
odpadky, vysekaná tráva o odstraněné náletové keře, jsou dobrou vizitkou našeho pana správce.
Tentokrát právě jemu patří naše poděkování.
Jarní úklid obce
je každoročně se opakující akce, jejíž součástí je úklid veřejných prostranství, sběr železného šrotu a
celá řada jiných veřejně prospěšných prací. Jak v Sedlci, tak i ve Svatém Janě lze pozorovat výrazný
posun v přístupu občanů k této otázce. Okolí svých domů a chalup udržují v pořádku po celý rok a s
nelibostí poukazují na nepořádky a na neupravené domy chalupářů,kteří svoje nemovitosti neužívají.
Jsme obcí, která je hojně navštěvována našimi i zahraničními turisty. Obecní úřad spolu se
Svatojánskou nadací dělá vše proto, aby celá naše obec a její památky byly na slušné úrovni. Jsme si
vědomi toho, že brigáda svolaná na jarní úklid obce mnoho nevyřeší, ale že dobrý vztah ke své obci
vyjadřují její občané právě tím, že čistotě a pořádku ve svém okolí věnují stálou pozornost. Dobře
upravená obec je tou nejlepší vizitkou pro její obyvatele a je také jedním z velmi důležitých prvků v
Programu obnovy vesnice.

Na měsíc duben jsou plánovány tyto akce:
7.dubna 18 hodin - zasedání OZ ( Sedlec )
8.dubna 18 hodin - přednáška Dr. Matouškové o historii naší obce (v klášteře)
8.dubna 16 hodin - zasedání správy Svatojánské nadace
22.dubna 17 hodin - Velikonoční koncert ( v kostele )
28.dubna 16.30 - Koncert v refektáři
28.dubna 18 hodin - zasedání Obecního zastupitelstva
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
ZASEDÁNÍ SPRÁVY NADACE volně navázalo na únorové setkání. Blížící se jaro je vždy
signálem pro větší pracovní aktivitu, ale brzdou této aktivity jsou současné finanční potíže. Nadace
stále dluží bezmála 300 000.- korun a není reálná možnost započít s žádnou větší akcí. Pozornost se i
nadále soustředí na dokončovací práce na kapli sv.Kříže a po první letošní brigádě na této památce
byla naplánována brigáda další. Větší prostor na jednání správy nadace byl tentokrát věnován
kulturním akcím. Besedy, koncerty a příprava poutní slavnosti, by měly být letos doplněny
významnou akcí, kterou připravuje Vyšší pedagogická škola. Jedná se o slavnostní zahájení provozu
na této škole. Pokud dojde k dohodě mezi nadací a ředitelstvím školy, bude část kulturního
programu, který bude součástí této slavnosti, zajišťovat právě Svatojánská nadace. Je očekávaná
účast řady vysokých státních a církevních představitelů.
BRIGÁDA NA KAPLI byla první letošní pracovní akcí a o jejím zdárném průběhu nemůže být
pochyb. Úpravy okolního terénu, úklid areálu kaple, likvidace provizorní elektrické přípojky a
navážení materiálu pro připravované stavební práce, to vše usnadňovalo dobré počasí. Nejdůležitější
prací však bylo vydláždění prostoru před vchodem do kaple a podobným postupem byly zbudovány
čtyři odvaděče dešťových vod.Dopolední pauza pak byla vyplněna vuřtovou svačinou, která na
čerstvém vzduchu chutnala znamenitě.
SETKÁNÍ zástupců obce, Svatojánské nadace a Vyšší pedagogické školy se z podnětu nadace

uskuteční začátkem dubna. Měla by být projednána celá řada otázek zajímajících všechny tři strany.
Cílem tohoto setkání by mělo být, najít ideální řešení a přesný postup odstraňování vzniklých
problémů a dnes zřejmá nutnost vzájemné spolupráce a to nejen v kulturní oblasti.
O HŘBITOVNÍ KAPLI jsme se jako o významné památce obce krátce zmiňovali v lednovém vydání
Svatojánku. I tato stavba byla kdysi v havarijním stavu a na její rekonstrukci byly vynaloženy značné
finanční prostředky. Obecní kronika nám připomíná dva vynikající svatojánské řemeslníky, kteří se
významně podíleli na restaurátorských pracích na této kapli. Byli to pan Václav ŠEBEK ze
Záhrabské a dnes již zesnulý pan Josef VYSKOČIL ze Sedlce. Jim a celé řadě dalších dobrovolníků,
kteří se zasloužili o opravu této novogotické stavby, jsme vděčni za její současný stav. To oni
započali v naší obci s dílem, ve kterém dnes tak úspěšně pokračuje Svatojánská nadace.
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ v r.1995
8. dubna ---------- přednáška s besedou (historie obce)
22.dubna --------- velikonoční koncert (smyčcové kvarteto)
13. května ------- koncert (sbor ČKD Praha)
začátek června ---koncert (pěvecký sbor - Anglie)
24.a25.června ----poutní slavnost (koncert a slavnostní mše)
konec srpna ------slavnostní otevření Vyšší pedagogické školy
(koncert chrámový sbor z Dolních Bojanovic)
září ----------------koncert (Spirituál kvintet)
říjen -------------- beseda
listopad -----------koncert
prosinec ----------vánoční koncert
PROGRAM OBNOVY VESNICE ( POV )
VI.
O možnosti zavedení plynu uvažuje obecní zastupitelstvo především z důvodů ekologických, t.j.
zlepšení životního prostředí v našem údolí. Ale ani další výhody (ekonomické, usnadnění obsluhy ve
stáří a pod.) nejsou zanedbatelné. Podle posledního měření znečištění ovzduší na okrese Beroun, se
naše obec nachází v oblasti nejvíce zatížené exhalacemi. Jedná se o oxid siřičitý(59 µg/m ),oxid
dusíku (86 µg/m ) a prach(81µg/m )
Je to oblast " Loděnice - Tetín - Beroun - Králův Dvůr " kde je vysoká koncentrace průmyslu,
většina topenišť na fosilní paliva a hustá automobilová doprava.
V současné době proběhla anketa zájmu o zavedení plynu do domácností a je dohoda o tom, že "
klášter, fara i škola " budou vytápěny plynem. Dotazem na "plynárnách" v Praze bylo ověřeno, že z
hlediska kapacity je přípojka pro naše obce (vč.Hostíma) možná.
Zpracováním žádosti na OkÚ, který jej postoupí Ministerstvu životního prostředí, získáváme
možnost přidělení 40% nákladů. Dalších 40% je možno krytí bezúročnou půjčkou. Minimálně 20%
budeme muset platit hotově. Zatím však nemáme projekt, takže neznáme celkové náklady, ale podle
hrubých odhadů se budou pohybovat kolem 4 milionů korun. Naší snahou bude, aby náklady na
obyvatele (rodinu) byly co možná nejmenší, přesto je nutné počítat s tím, že se každý občan bude na
této akci finančně podílet. Jako podporu je možno získat až 25 tisíc Kč pro domácnost, při uplatnění
ekologického vytápění.
ing. Václav Šalda
HISTORIE NAŠÍ OBCE - pokračování
Zatím patrně nenajdeme v našem regionu místo, kde by očekávání prudkého turistického rozvoje
mělo takové opodstatnění, jako je tomu v naší obci. Přestože jde o lokalitu obdařenou takovou
exkluzivitou, jakou je bezprostřední svázanost s legendárním osudem národního světce, připravovala
doba ještě zcela nedávno minulá tomuto památnému místu smutný osud zapomnění. Dnešek je

naštěstí ve znamení trendu naprosto opačného. Vždyť nepomýšlet nyní na turistickou propagaci
místa s předlouhými a bohatými dějinami dokumentovanými kvalitními historickými památkami,
navíc za situace, kdy je v myslích pamětníků stále ještě živá tradice slavných svatoivanských poutí,
by vskutku bylo zakopáváním zlaté hřivny.
Dříve než se však Svatý Jan pod Skalou vepíše do itinerářů těch nejvýznamnějších cestovních
kanceláří, bude nezbytně nutné postarat se o to, aby toto místo nejprve vešlo do povědomí co nejširší
domácí turistické veřejnosti. Tomu však stojí v cestě jedna zásadní překážka - pro historiograficky
nepoučeného návštěvníka je Sv. Jan pod Skalou naprosto nečitelný.Lze předpokládat, že opravované
památky a zejména propagace místa prostřednictvím Svatojánské nadace, značně posílí zájem
veřejnosti o dějiny této lokality.Pouze poučený turista vychutná mluvu reliktů minulosti, pouze znalý
člověk bude schopen pomoci zachraňovat ohrožené památky a pouze zasvěcený člověk bude ochoten
doporučovat návštěvu místa i v okruhu svých známých.Proto se již nyní pokusíme postupně
předložit domácí veřejnosti o Sv. Janu pod Skalou, alespoň ty nejzákladnější historiografické
informace.Zrod nového turistického magnetu v prostoru Českého krasu se totiž bez všestranné
přítomnosti paní Historie neobejde.
dr.Anna Matoušková

