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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA soustředí pozornost především na přípravu
Programu obnovy vesnice ( POV ). Tato klíčová problematika bude ostatně předmětem celé řady
dalších jednání zastupitelstva. V současnosti nejžhavější otázka je tolikrát již zmiňovaná plynofikace
a byla předběžně projednávána i se zástupci Vyšší pedagogické školy. Pro obec je důležité, že i tato
instituce má o plynovou přípojku zájem. Březnové zasedání zastupitelstva rozhodne definitivně o
rozpočtu obce na rok 1995 a sestaví prioritu jednotlivých akcí plánovaných na tento rok.
JEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCEM KAPA Studia architektem Vávrou proběhlo na Obecním úřadu v
Sedlci. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s již dokončenými projekty pro lokality velmi
podobného charakteru a s postupem prací na našem projektu. Průzkumy a rozbory území budou jeho
první částí a tato část má být hotova přibližně do konce června. Bude vyžadovat aktivní spolupráci s
občany a s majiteli pozemků.
SETKÁNÍ NA BEROUNSKÉ RADNICI se uskutečnilo 7. února a zástupci naší obce měli možnost
seznámit se s novými představiteli města Berouna. Byla projednána celá řada problémů, které
vyžadují těsnou spolupráci. Snad nejvýznamnějším výsledkem tohoto jednání je finanční účast města
na plánu sídelního útvaru Svatý Jan pod Skalou - Sedlec a Hostím. Na tuto akci vyčlenilo město ze
svého rozpočtu 160 000.- Kč. Další možnost spolupráce se nabízí právě při zamýšlené plynofikaci.
Podle dohody bude proveden průzkum zájmu o plynovou přípojku i mezi obyvateli Hostíma.
ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ chatové osady ke Svatému Janu zaslali našemu Obecnímu úřadu občané od
"Třech chat". Žádost byla současně odeslána i na Městský úřad do Berouna a v nejbližší době bude o
této otázce jednáno. Podle současných zákonných norem, může k oddělení části obce a její následné
připojení k obci druhé, dojít pouze po dohodě obou zainteresovaných obcí. Zastupitelstvo naší obce
se změnou katastru souhlasí a obrátí se v tomto smyslu na Radu města Berouna.
PRAŽSKÉ ARCIBISKUPSTVÍ pozvalo na pracovní setkání zástupce Svatojánské nadace a
představitele obce. Setkání se uskutečnilo 14. února a proběhlo ve velmi srdečné atmosféře. Byla
podrobně přiblížena činnost nadace ve Svatém Janě a její význam pro obnovu kulturního života v
tomto památném místě. Chystané zahájení činnosti Vyšší pedagogické školy a možnosti následné
spolupráce s touto institucí bylo pak stěžejním bodem jednání, neboť zřizovatelem této školy je
právě Arcibiskupství pražské. Na své řešení čeká celá řada pro obě strany důležitých otázek a
hledání odpovědí na ně bude úkolem nejbližších měsíců.
PACHATELÉ ROZSÁHLÉ TRESTNÉ ČINNOSTI na území naší i okolních obcí byli po téměř pěti
měsících zadrženi. Oddechnout si tak mohou především chataři a chalupáři. Tuto trestnou činnost
však nelze v žádném případě podceňovat a nadále žádáme všechny občany, aby věnovali zvýšenou
pozornost pohybu pochybných osob na území obce. K ochraně majetku jistě přispěje i jeho lepší
zabezpečení.
O PRONÁJEM ŠKOLNÍ BUDOVY projevilo zájem vedení Vyšší pedagogické školy. Budova školy
byla doposud pronajata firmě JARE, ale pro nedodržování nájemních podmínek byl nájem ukončen
k 1.3. 1995.
ÚPRAVY " STUDÁNKY " budou pokračovat. Celý prostor pramene bude vyčištěn a na podlahu
vestibulu bude položena dlažba. Do svatojánské pouti by měla celková rekonstrukce této
pozoruhodnosti naší obce být zcela dokončena. Celkový náklad na tuto rekonstrukci si již vyžádal

náklad bezmála 80 000.- korun. I na této akci obecního úřadu se spolupodílí Svatojánská nadace.
LÍPA U AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY bude na žádost občanů, kteří žijí v její bezprostřední
blízkosti zakrácena. Tento strom dosáhl výšky, která se stala nebezpečnou pro okolní domy. Obecní
úřad objedná odbornou firmu, která po dohodě se správou CHKO tuto práci provede. Protože
podobné lípy, které podle pamětníků byly kdysi vysazovány jako stromy republiky jsou i v Sedlci,
bude se i zde uvažovat o obdobném opatření.
STÁNEK S OBČERSTVENÍM již nemůže být umístěn v klášterní zahradě a je nutné najít náhradní
prostor. Bude také nutné vylepšit jeho vzhled a obec na tuto přestavbu uvolní prostředky. Zatím však
není jasné, kde bude umístěn. Stejný osud čeká veřejné záchodky. Tento problém bude řešen ve
spolupráci s vedením Vyšší pedagogické školy. Obě tato provizoria jsou zatím jedinou nabídkou
služeb pro stovky návštěvníků obce a minulá léta prokázala jejich nezbytnost.
PODĚKOVÁNÍ
jsou tentokrát dvě. První patří panu Pavlu ŠANTOROVI, který nechal pro naši obec zhotovit
stylovou čekárnu. Tento příspěvek ke zlepšení vzhledu obce a pohodlí občanů je o to cennější, že
nezatížil obecní pokladnu, neboť celá akce byla provedena na náklady pana Šantory.
Druhé poděkování je pro naši poštovní doručovatelku paní Miladu NĚMEČKOVOU, která do
vašich domácností každý měsíc přináší náš Svatojánek a další potřebné tiskoviny. To vše dělá s
úplnou samozřejmostí a bez nároku na odměnu.

Na měsíc březen jsou plánovány tyto akce:
6. března v 16.30 Koncert pořádaný Svatojánskou kolejí v areálu bývalého kláštera
11. března v 8.00 Brigáda u kaple sv. Kříže
11. března v 18.00 Zasedání správy nadace v Sedlci
17. března v 18.00 Zasedání Obecního zastupitelstva
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
ZASEDÁNÍ SPRÁVY NADACE, které se konalo 18. února v Sedlci, mělo již tradičně bohatý
program. Byl projednán plán práce na první pololetí. Práce se budou soustřeďovat na dokončení
oprav a úprav okolí kaple sv. Kříže. Pokračovat se bude v opravě interiéru včetně restaurace sousoší.
Vše by mělo být dokončeno do letošní svatojánské pouti. Za tímto účelem bude svoláno několik
brigád, z nichž první se uskuteční 11. března. Byla projednána i příprava kulturních akcí do nichž
zapadá i příprava poutní slavnosti. Bohatá nabídka koncertů a besed slibuje i v letošním roce krásné
zážitky všem milovníkům těchto akcí.
SVATOJÁNSKÁ KOLEJ při Vyšší pedagogické škole uspořádala 16.2. v areálu bývalého kláštera
ve Svatém Janě v pořadí již druhý den otevřených dveří. Návštěvníci si mohli prohlédnout celý areál
a byli seznámeni s nejbližšími plány ředitelství školy. Součástí programu byl i koncert vážné hudby
v refektáři kláštera. I tyto koncerty jsou významným přínosem pro obnovu kulturního života obce.
Další koncert je připravován na 6. března.
SLAVNOSTNÍM KONCERTEM Smíšeného pěveckého sboru ČKD Praha, který se má uskutečnit
13. května, bude vzpomenuto padesátého výročí ukončení druhé světové války.
1995 - rok ochrany památek součást Mezinárodního roku tolerance
Tolerance patří k nejvzácnějším plodům lidské duchovní kultury. Nemohli bychom k ní dospět,
kdyby nebylo prastaré kontinuity poznání a vzdělanosti a kdyby v jejich tradici nebyl ustavičně
přítomen také rozměr mravní. Chápeme-li toleranci v jejím plném významu, to jest jako úctu a

ohleduplnost člověka k člověku, k přírodě i k lidskému dílu, pak je její příbuznost s naším postojem
vůči kulturnímu dědictví nesporná. Nadace PRO BOHEMIA, která si od svého vzniku v roce 1991
klade za cíl přispět k obnově ohrožených kulturních památek, přichází proto s podnětem, aby se v
obsahu Mezinárodního roku tolerance dostalo odpovídajícího místa také akcím zaměřeným na
ochranu památek. Jsme přesvědčeni, že burcovat svědomí jednotlivce i společnosti k odporu proti
násilí, bezpráví a nesnášenlivosti je úkol, jehož prvním požadavkem je překonat lhostejnost. Podaříli se to, pak naši potomci budou jeden vůči druhému jednat slušněji než my, budou dýchat čistší
vzduch a v krajině, v níž budou žít, už nebude přibývat zřícenin.
(Dědictví koruny české 3-4/94)
Brigáda.
SPRÁVA NADACE SVOLÁVÁ NA 11.března brigádu na kapli sv. Kříže. Obracíme se na Vás
všechny, kteří můžete přispět svojí prací ke zdárnému dokončení opravy této památky. Jedná se
převážně o dokončení úprav okolí kaple, vybudování odvodu dešťové vody a dokončení některých
zednických prací. Sraz brigádníků je v 8 hod. u kaple,( v případě nepřízně počasí o týden později ).
Děkujeme za pochopení
PROGRAM OBNOVY VESNICE ( POV )
V.
Zpracovaný místní program t.zv. "Místní program" bude zobrazovat naší vesnici tak, jak by měla
vypadat za 15 - 20 let. To ale neznamená, že již nelze "Program" doplňovat. Během tak dlouhé doby
se může naskytnout několik dalších okolností, nebo změna podmínek tak závažných, že je bude
nutno operativně zakomponovat. Bude to ale do komplexního plánu, kde každý doplněk musí
harmonicky navazovat na stávající skutečnosti a plánovaná opatření v obci. Převážně se bude jednat
o další zlepšení nebo zkvalitnění životních podmínek v obci.
K vlastní realizaci POV budeme přistupovat po jednotlivých akcích tak, jak budou na sebe navazovat
organizačně a taky podle finančních možností. Vzhledem k velikosti naší obce budou finanční
prostředky zvlášť důležitou podmínkou. Naše zapojení do celorepublikového POV je předpokladem
pro získání dotací jak od Okresního úřadu, tak od ministerstev a účelových státních fondů. Tyto
prostředky však nikdy nedosáhnou plných 100% a to bude znamenat, že zbytek musí zajistit obec ze
svého rozpočtu nebo z půjček.
Přesto že jsme v současné době ve stadiu zpracování projektu, jednáme s příslušnými úřady o
možnosti zavedení plynu a o vybudování obecního vodovodu.
O tom zas příště. (pokračování)
HISTORIE NAŠÍ OBCE:
Množství památkově chráněných objektů ve Svatém Janě pod Skalou má samozřejmě svoji historii a
v našem seriálu bychom chtěli alespoň ve stručnosti seznámit čtenáře s některými zajímavostmi.
Dnes začínáme historií tohoto památného místa.
Legenda svatoivanská_říká, že poustevník Ivan ( dle Hájka: syn Hostimila knížete Chorvatů z
Pojizeří ), žil ve svatojánských travertinových jeskyních 42 roků, jako současník knížete Bořivoje.
Tento kníže pak po smrti Ivanově dal vystavět v jeskyni kapli, kterou zasvětil sv. Janu Křtiteli.
První historickou zprávu o jeskyni sv. Jana nacházíme v obšírné listině, kterou potvrzuje král
Přemysl I. na počátku své vlády, klášteru Ostrovskému nerušené držení všech statků, nabytých od
dob jeho založení. Zde se dovídáme, že kníže Břetislav daroval řečenému klášteru kapli v jeskyni sv.
Jana Křtitele se strážci kostela v Chrustenicích a Nučicích. Podle této zprávy, kterou můžeme vzít
jako spolehlivou, sloužila tedy jeskyně jako kostel již před druhou čtvrtinou XI. století. Mniši
ostrovští zde pak vybudovali řádné probošství. O dalším osudu tohoto probošství neslyšíme pak celé
století, ale jistě zůstává náboženským střediskem okolního lidu. Snad díky skromnému životu
mnichů v tomto klášteře, vyhnuly se bouřlivé vlny válečné periody husitské Svatému Janu a naopak,
osudná bojová vichřice způsobila zde vlastně nepřímo netušený rozmach skromného kláštera. Jako

mnohé kláštery byl i Ostrov husity úplně zničen a mnichům kteří katastrofu přežili, zbyl jako
poslední útočiště "klášter sv. Jana ve Skalách". (pokračování)
Literatura: KOTRBA - Sv. Jan pod Skalou

