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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení přátelé.
Svatojánek zahajuje nový rok a bude snahou všech, kteří se podílejí na jeho vydávání, aby přinášel
všem svým čtenářům stále čerstvé informace o dění v obci Svatý Jan pod Skalou. Jsou to především
informace o práci Obecního zastupitelstva a Svatojánské nadace, dále pak příspěvky občanů a v
neposlední řadě průběžné zprávy o plnění Programu obnovy vesnice. Je naším přáním, aby se
Svatojánek těšil přinejmenším takové oblibě jakou měl doposud a aby byl příspěvkem k větší
sounáležitosti občanů. Věříme, že objektivní informace předejdou nejrůznějším dohadům a
nedorozuměním. Těší nás, že můžeme alespoň touto cestou informovat i ty z vás, kteří se z
nejrůznějších důvodů nemůžete zúčastňovat našich veřejných zasedání.
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO vstupuje do roku 1995 v novém složení a svoji práci bude vykonávat
v sedmičlenném zastoupení. Práce pro blaho obce vždy vyžadovala a vyžaduje mnoho obětí. Je to
práce dobrovolná a ne vždy lehká. Usnadněna je všude tam, kde se na
rozvoji obce podílejí i sami občané. Naše obec patří počtem obyvatel k nejmenším, ale je obdařena
přírodními krásami a celou řadou významných památek. V posledních letech prodělává značné
změny a je předpoklad, že její rozvoj by měl pokračovat i v budoucnu. Obecní zastupitelstvo předem
děkuje všem občanům za případnou pomoc. Vždyť tuto obec chceme mít pěknou a moderně
vybavenou především sami pro sebe. Jak a kdy se to podaří, bude záležet skutečně jen a jen na nás
všech.
PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ zástupců obce s nově zvolenými představiteli města Berouna se na podnět
našeho Obecního úřadu uskuteční na berounské radnici.
PŘÍPRAVOU ROZPOČTU a plánem práce pro letošní rok se bude zabývat Obecní zastupitelstvo na
svém řádném zasedání, které se bude konat 14. ledna 1995 v 17 hodin. Přivítáme rádi i vaše
připomínky a návrhy k této problematice. Připomínáme, že všechna
zasedání OZ jsou veřejná.
HŘBITOVNÍ KAPLE sv. Maxmiliána je jedinečná novogotická stavba, na kterou můžeme být
skutečně hrdi. Na dokončení oprav této kulturní památky vyčlenila obec v posledních letech značné
prostředky. Zbývá dokončit levé schodiště a osadit část kamenických prvků. I tyto práce jsou však
finančně velmi náročné a proto o pomoc při zajištění oprav požádá obec Svatojánskou nadaci. V
současné době se provádí vnější osvětlení této kaple, které bude podobně jako osvětlení věže kostela
v režii obce.
ČESKÁ SPOŘITELNA poskytne naší obci dlouhodobou půjčku ve výši 300 000.-Kč. Tato částka
bude použita na další zvelebení veřejných prostranství v Sedlci a ve Sv. Janě.
ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU je od 1.ledna 1995 řízen podle nových pravidel. Každý
majitel popelnice bude na základě odečtů platit pouze skutečný počet odvozů. Je nezbytně nutné, aby
občané připravovali k odvozu pouze plné nádoby. Nádoba i z části naplněná je pro obsluhu signálem
pro odvoz. Doporučujeme tento způsob likvidace odpadů především chalupářům, kteří popelnice
nemají a doposud platili 500.-Kč za kontejner. Musí si však na vlastní náklady pořídit popelnici a
tuto skutečnost oznámit obecnímu úřadu. Teprve poté bude popelnice označena číselným kódem.
ODSTRANĚNÍ ČÁSTI KLÁŠTERNÍ ZDI, která je nepříjemným symbolem padesátých let, bude
řešeno jednáním se současným majitelem objektu. Zbourání této zdi by přispělo jednak samotné

budově a citelně by se rozšířil prostor náměstí. Architektonické řešení celého tohoto prostoru a jeho
následná realizace je jedním z důležitých bodů Programu obnovy vesnice. Jednání budou vedena i o
opravě zchátralé parkové zdi, která je registrována jako kulturní památka.
PROJEKTOVÉ ZPRACOVÁNÍ PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU bude pro naši obec zpracovávat
CAPA STUDIO Praha. Rozhodlo o tom výběrové řízení, které probíhalo koncem minulého roku.
Jedná se o významný posun pro Program obnovy. Projekt bude zpracováván po částech a bude jej
možno prakticky využívat již v průběhu tohoto roku. Zcela dokončen bude v prosinci 1995.
Jednotlivé části projektu budou dávány občanům k posouzení a věcné připomínky mohou po
projednání tento projekt doplnit.
ZKUŠEBNÍ PROVOZ KABELOVÉ TELEVIZE bude probíhat celý leden. Je možné, že po tuto
dobu bude během dne TV signál vypínán. Žádáme občany o pochopení této situace. Večer může být
signál přijímán bez omezení. Pro zajištění optimálního příjmu signálu umožněte přístup techniků k
vašim přijímačům. Každá účastnická zásuvka bude mít zajištěnou odpovídající úroveň jak
rozhlasových, tak i televizních signálů a každý televizor bude na příjem nastaven.
Signál TV Nova je možné přijímat na 1. a 37.kanálu. Pro místní vysílání budeme zatím využívat
právě 37. kanál a po dobu místního vysílání je možno Novu sledovat na 1.kanálu. Právě
prostřednictvím místního vysílání bude možno přiblížit nejzajímavější události ze života naší obce,
které se podaří zachytit kamerou.
UPOZORNĚNÍ: Do každé domácnosti byla instalována jedna účastnická zásuvka zdarma. Každou
další zásuvku a náklady spojené s její instalací hradí uživatel.
PODĚKOVÁNÍ patří tentokrát naší mládeži, která připravila těm nejmenším krásnou Mikulášskou
nadílku a to se vším, co k této nadílce patří. Udržení této tradice bude v příštích letech podporovat i
Obecní úřad.
PRVNÍM PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM našeho obecního úřadu v roce 1995 bude převedena částka 5
000.- Kč z bankovního konta obce na konto Fondu ohrožených dětí. Rozhodlo o tom na svém
posledním loňském zasedání obecní zastupitelstvo.
ROZLOUČENÍ SE STARÝM ROKEM a přivítání roku nového bylo v naší obci netradiční. Místní
občané se spolu s chalupáři sešli po půlnoci jedné na svatojánském náměstíčku,aby si popřáli do
nového roku. Všichni přítomní pak mohli celou půlhodinu sledovat světlice odpalované ze skály od
kříže. Chvíle, kdy se rozzářila skalní stěna "tekoucím ohněm", byly jedinečným zážitkem.

Na měsíc leden jsou plánovány tyto akce:
14. 1. 1995 v 17 hod. - Zasedání Obecního zastupitelstva
14. 1. 1995 v 18 hod. - Veřejné výroční zasedání Správy nadace
První únorové zasedání Obecního zastupitelstva - 3. 2. 1995
Úřední hodiny Obecního úřadu: vždy v pátek od 17 do 18 hodin.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
Měsíc leden není právě vhodný pro stavební práce a této doby využívá Správa nadace k přípravě
plánu dalších prací a k navazování nových kontaktů. Je připravena celá řada jednání, která by měla
přinést další možnosti k pokračování činnosti nadace. Mnohé úkoly čekají na své řešení a nejedná se
vždy o úkoly jednoduché. Vždyť například oprava Mariánského sousoší je odhadována na 600 000.a dokončení opravy interiéru kaple sv. Kříže na 350 000.- korun. Je však zapotřebí udělat celou řadu
drobnějších oprav a úprav, které nevyžadují tolik finančních prostředků, ale budou vyžadovat značné
úsilí členů nadace i občanů. Jsme rádi, že většina obyvatel správně pochopila činnost nadace a že se
jí snaží pomáhat. Vždyť opravené památky jsou tou nejlepší vizitkou obce a svědčí o její kulturní

vyspělosti.
PROSINCOVÉ ZASEDÁNÍ SPRÁVY NADACE bylo poznamenáno nervozitou a únavou.
Nasazené tempo činnosti se ukazuje jako neúnosné a lednové výroční zasedání slibuje nápravu. Byla
zajištěna příprava vánočního koncertu berounského smíšeného souboru Slavoš, který byl oproti
loňskému roku doplněn hudebním doprovodem.
PRÁCE NA REKONSTRUKCI VĚŽE KOSTELA jsou velmi zdařile zachyceny na videozáznamu,
který pro Svatojánskou nadaci pořídil p. Jiří Hájek z Berouna. Součástí tohoto záznamu je i
vyzdvihování velkého zvonu. Celý tento dokument jsme vám podvakrát přiblížili
prostřednictvím místního kanálu kabelové televize. Na vlastní oči jste se mohli přesvědčit o náročné
a zajímavé práci lešenářů, klempířů a uměleckých kovářů.
VÁNOČNÍ KONCERT smíšeného sboru Slavoš, který v našem kostele účinkoval již o loňských
vánocích, byl tentokráte obohacen o hudební doprovod. Navodit vánoční atmosféru přednesem
Rybovy mše a celou řadou starých českých koled se opravdu zdařilo na výbornou. Pro nás je
potěšitelné, že se členům tohoto souboru ve Svatém Janě dobře zpívá a že se sem vždy rádi vrací.
VEŘEJNÉ VÝROČNÍ ZASEDÁNÍ Správy nadace se bude konat 14. ledna 1995 v Sedlci. Na
toto zasedání jsou pozváni členové zastupitelstva obce a zástupci Okresního úřadu.
HISTORII NAŠÍ OBCE
znejrůznějších pramenů, vám od tohoto vydání Svatojánku budeme pravidelně přibližovat a to podle
jednotlivých témat. Věříme, že tyto kapitoly zaujmou, neboť právě historie Svatého Jana pod Skalou
je nesmírně bohatá a poměrně dobře doložena. Dnes začínáme historií školství.
V monografii Hořovicka a Berounska z r. 1929 se uvádí:
"Před rokem 1787 chodívaly dítky některých rodin z Tetína do klášterní školy k Sv. Janu pod Skalou
a přes řeku se převážely u bývalého mlýna po regulaci řeky zrušeného, dnes jen hospodářství p.
Vitáska." Je pravděpodobné, že klášterní škola sloužila veřejnosti až do zrušení kláštera, neboť jiná
kapitola monografie říká: "Čas založení školy ve Sv. Janě nelze s určitostí udati. Ústní podání tvrdí,
že nejprve z domu č. 3, jenž za trvání kláštera svatojánského původně k obývání pro hospodářského
správce stavěn a určen byl, později po zrušení kláštera, tedy po r. 1790, dle všeho ještě za panování
císaře Josefa II., jakož hned za času majitele statku svatojánského hraběte Jana Kristiána SwerstSporka a prvního světského kněze, faráře Celestina Hostlovského za první školu bylo užito. Když
tato škola r. 1820 za velmi nedostatečnou uznána byla (záleželať toliko z jedné velmi skrovné školní
světnice a z jedné ještě menší světnice pro obydlí učitele určené), přešla pak během času prodejem v
majetek rozličných osob. Následujícího roku 1821, hned druhého to roku po nastoupení na statek
svatojánský nové majitelky paní Valburgy z Lankerů, později provdané Bergerové, která od
Jáchyma, rytíře ze Schirndinku statek zdejší byla odkoupila, stavěna nynější jednopatrová školní
budova. Stavba pražským stavitelem Havlem za přispění vrchnosti svatojánské a karlštejnské (této
přispěním za přiškolenou obec Srbsko) společným dodáváním bezplatného staviva, za dalšího
přispění c. k. českého náboženského fondu, placením totiž mzdy řemeslníkům a bezplatnými povozy
k dovážení potřebných stavebních hmot od býv. poddaných ze Sv. Jana, Sedlce, Hostíma a Bubovice
poskytnutými, již r. 1822 byla náležitě provedena a ukončena.Byvši pak ještě toho roku za času kraj.
hejtmana Prokopa rytíře Platzra, velikého příznivce škol, od strahovského preláta P. Pfeifra
vysvěcena, byla účelu svému odevzdána. Ještě třeba zmíniti se o lité desce v průčelí nad vchodem
budovy školní zasazené, kterou v ceně 150 zl. pozdější majetník statku svatojánského Maxmilián
Berger daroval a kterou prof. Svoboda z malostranského gymnasia v Praze opatřil výrokem: Bůh co
velí, bližním co dlužno, co vlasti a králi, ten naučí tebe dům, vděk tedy mládeži doň! MDCCCXXII.
(1822)
Ke svatojánské školní obci původně náležela tato místa: Sv. Jan pod Skalou, Sedlec, Hostím,

Bubovice, Boubová a Srbsko. Obecná škola byla od svého založení jednotřídní. R. 1878 byla zřízena
druhá třída a r. 1895 třída třetí. Počátkem škol. r. 1923/24 zredukována na školu dvoutřídní. Stará
školní budova má 2 třídy, školní kuchyni, malý kabinet a byt řídícího učitele , ale působí
uspokojivým dojmem. Chodby jsou úzké, schodiště dřevěné, nábytek školní je celkem vhodný,
lavice dvousedadlové. Tělocvičny ani letního cvičiště není. U školní budovy je malá zahrádka pro
řídícího učitele. Školní zahrádka je rovněž malá,měří 1a. Je mimo školní budovu na obecním
pozemku. Do obecné školy chodí 74 žáků. Učebnice a jiné učebné předměty jsou žactvu zdarma
půjčovány."

