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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Ohlas, se kterým se Svatojánek setkal nás přiměl k měsíčnímu vydávání tohoto zpravodaje. Událostí
je v naší obci víc než dost a tak není na místě obava, že nebude o čem psát. Každé vydání Svatojánku
zasíláme do redakcí okresních novin a do okresního muzea. Toto vydání je poprvé dvoustránkové.
V měsíci srpnu se konala dvě zasedání Obecního zastupitelstva. Byla na nich projednána celá řada
důležitých otázek. Zabývalo se přípravou komunálních voleb a rozhodlo, že do příštího volebního
období bude sedmičlenné zastupitelstvo.
Zástupci naší obce se zúčastnili zájezdu do Bavorska, který připravilo Ministerstvo životního
prostředí. Spolu s dalšími zástupci vybraných obcí a s poslanci Parlamentu, navštívili několik
bavorských vesnic, které prošly Programem obnovy venkova. Bylo velmi důležité, že se s výsledky
tohoto programu mohli seznámit právě poslanci, a že na vlastní oči viděli jeho obrovský význam pro
obyvatele vesnic. Výsledný efekt Programu obnovy venkova je zde již patrný a v moderních
německých vesnicích přibývá stále více obyvatel. Občany naší obce seznámíme se zkušenostmi z
Bavorska na veřejném zasedání.
Otevřený dopis, který zaslal starosta obce občanům Hostíma, vyvolal v samotném Hostímě vlnu
rozhořčení. Zdá se, že návrh naší obce nebyl hostímskými správně pochopen a z našeho hlediska je
to pro Hostím škoda. Program obnovy venkova nebyl vlastně správně pochopen v převážné části
obcí našeho okresu a odmítavé stanovisko hostímských tedy nepřekvapuje. Čas ukáže, zda dnešní
postoj těch, kteří Programu obnovy nedůvěřují, je moudrý. Je velmi smutné, že i starosta města
Berouna označil tento návrh za nešťastné ovlivňování obyvatel Hostíma.
Projekt na rozvod kabelové televize, bude dokončen a schválen do konce srpna a v září bude
započato s realizací. Věříme, že můžeme počítat s pomocí občanů při zajišťování tohoto
významného projektu. Všichni přihlášení zájemci, mohou během září zaplatit poplatek za přípojku
ve výši 3 000.-Kč. Peníze je možno zaslat složenkou, kterou obdržíte, nebo je možno zaplatit přímo
na Obecním úřadu. Zde obdržíte potvrzení o zaplacení.
ÚZEMNĚ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE pro naši obec se začala zpracovávat a měla by být
dokončena na jaře r.1995.
Oprava věže kostela, probíhala celé prázdniny. Problémy, které se při rekonstrukci objevily,zpozdí
dokončení této akce asi o 14 dnů. Na věž kostela byly také vyzdviženy oba nové zvony a součástí
opravy jsou i nové ciferníky věžních hodin.
Smlouva na opravu hřbitovní zdi, bude pravděpodobně uzavřena s firmou Obnova památek.
Rozpočet na tuto akci je 246.000.-Kč.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
Rádi bychom vám odpověděli na otázku,co to vlastně je Svatojánská nadace, proč a kdy
vznikla.
Na sklonku roku 1991 vznikla myšlenka, založit fond na opravu památek naší obce. O této otázce se
dost často hovořilo a tak se lidé projevující zájem o tuto problematiku sešli. Setkání se uskutečnilo v
bývalém penzionu Ivanka a výsledkem jednání bylo rozhodnutí založit nadaci ( fond ). Současně byl

zvolen předseda, místopředseda a tajemník správy tohoto fondu. Byly také stanoveny podmínky pro
členství v nadaci a byl přijat návrh, aby fond nesl název "Svatojánská nadace, fond pro ochranu a
zvelebování památek obce Svatý Jan p. Skalou". Pod tímto názvem byla také nadace zaregistrována
Okresním úřadem Beroun. Tímto krokem byl položen základní kámen pro činnost správy tohoto
fondu a již od počátku bylo snahou všech členů shánět na nově zřízený účet u Komerční banky,
finanční prostředky. Díky velkému porozumění občanů, podnikatelů a některých organizací, se
podařilo v krátké době to, v což málo kdo doufal. Sešlo se tolik darů, že mohlo být již na jaře roku
1992 započato s první akcí Svatojánské nadace. Byla zahájena oprava nejvíce postižené památky,
kostela sv. Jana Křtitele. Byla to náročná práce a celkové náklady opravy dosáhly bezmála 900 000
korun. První akce se vydařila a Svatojánská nadace začala získávat jméno.
Dnes můžete sami posoudit zda je tato nadace pro naši obec přínosem. Rozšířením činnosti o
zajišťování kulturních akcí, není náhodné a tato činnost je dnes v celém okolí všeobecně ceněna.
Členy nadace jsou přátelé a milovníci naší obce. Novým členem se však může stát každý z Vás.
Přivítáme rádi každého, kdo má upřímný zájem řešit otázky památek, kulturního života a celkové
obnovy naší obce.
V souvislosti s Programem obnovy vesnice, do které je naše obec přihlášena, byla Správa nadace
požádána Obecním úřadem o pomoc při zajišťování tohoto programu. Správou byla tato pomoc
odsouhlasena a v tomto smyslu bude rozšířena činnost nadace. Tímto krokem se otevírá prostor pro
všechny občany, kteří mají zájem na obnově obce Svatý Jan pod Skalou.
POZVÁNKA NA KONCERT
V sobotu 17.září 1994, pořádá naše nadace v kostele sv. Jana Křtitele koncert. Našemu pozvání
vyhověla a svoji účast potvrdila oblíbená skupina SPIRITUÁL KVINTET. Srdečně zveme všechny
přátele svatojánských koncertů. Začátek je 17 hodin. Vstupné je již tradičně dobrovolné a výtěžek z
koncertu bude použit na opravu místních památek.
ZAJÍMAVOSTI
KONCERT Hudbou k pramenům byl velmi dobře navštíven a připojil se k řadě koncertů
úspěšných. Vekou poctou pro naši obec byla účast našeho předního houslisty pana IVO
SEDLÁČKA.
NOVÉ KOVANÉ MŘÍŽE, byly instalovány na oboje štítové dveře u kostela. Byly pořízeny z
prostředků, které nadace získala od přátel z bavorského Mitterfeldenu.
NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ v Sedlci-Cihelně, bude během podzimu instalováno v této části
obce.
SPOLEČNÉ SETKÁNÍ představitelů obce a ředitelkou nově zřizované pedagogické školy paní dr.
Fellnerovou, proběhlo v měsíci srpnu. Zástupci obce byli podrobně informováni o záměrech školy.
Je potěšitelné, že řada zamýšlených projektů bude značným přínosem pro obec.
INFORMACEMI O PROGRAMU OBNOVY VESNICE (dále je POV), do kterého
je naše obec přihlášena, chceme občany seznámit v tomto a v několika dalších vydáních Svatojánku.
Tyto informace pro Vás připravuje ing.Šalda, místostarosta obce.
I.
Jako legislativní podklad s celostátní působností byl POV projednán a přijat ve vládě ČR a
ministerstva životního prostředí, zemědělství, kultury a hospodářství byla pověřena podílet se podle
ekonomických možností na jeho realizaci.
Základním cílem vládní politiky v POV je podnítit a podporovat obyvatele vesnic a jejich

samosprávy k tomu, aby se pokud možno vlastními silami snažili o rozvoj zdravého životního
prostředí a ekologicky nezávadného hospodářství a to:
- udržet, obnovit a rozvíjet místní kulturní a společenské tradice, životní styl, pospolitost
venkovského obyvatelstva a vědomí vlastní odpovědnosti za obnovu a rozvoj obce.
- rozvíjet hospodářství v obci při využití místních zdrojů a zaměstnanosti obyvatelstva.
- zachovat a obnovit vlastní obraz obce, její organické sepětí s krajinou, specifický ráz venkovské
zástavby a jedinečné působivosti v místě a krajině.
- úprava a čistota veřejných prostorů a staveb, zlepšení občanské vybavenosti a technické
infrastruktury včetně technických zařízení pro ochranu životního prostředí.
- udržet, obnovit a účelně využít přirozeného produkčního potenciálu okolní zemědělsky využívané
krajiny v návaznosti na vhodnou organizaci a využití pozemků při zachování a rozvíjení jejich
přírodní, obytné a estetické hodnoty.
V příštích článcích si řekneme, jak chceme těchto zásad využít v naší obci a jak je budeme postupně
v našem POV uplatňovat a také realizovat. Také se s Vámi podělíme o zkušenost z exkurze ve SRN
z okolí Ansbachu, kde podobný program realizují cca 20 let.
(pokračování)
JEŠTĚ KE SVATOJÁNSKÉ POUTI 1994
O posledním červnovém víkendu slavili občané Sv. Jana a okolí tradiční svatojánskou pouť, druhou
po loňském obnovení těchto kdysi velmi slavných poutí. Organizátory byli podobně jako v loňském
roce Obecní úřad a Svatojánská nadace. Přípravy byly velké. Pozvání přijal i světící biskup pražský
František Lobkowicz, náměstek ministra kultury ČR Ing. Josef Svoboda, přednosta Okresního řadu
František Malý i autorka obou nových svatojánských zvonů paní Marie Tomášková - Dytrychová z
Brodku u Přerova. Nejvíce jsme však byli zvědavi na chrámový sbor a orchestr z moravských
Dolních Bojanovic.
Ještě sobotní dopoledne bylo naplněno pilnou prací a přípravami. Dva autobusy s bojanovskými
muzikanty a zpěváky zastavily ve Sv. Janě krátce před obědem. Novinkou byla sobotní odpolední
bohoslužba, doprovázená sborem mladých farníků z Prahy - Braníka. Odpolední vystoupení
berounské šestky a večerní táborák přivítali všichni přátelé dobré pohody. Ke cti přišlo i bohaté
občerstvení.
Vrcholným zážitkem byl přednes Mozartovy Korunovační mše v podání bojanovického sboru, při
nedělní slavné mši svaté. Mši celebroval právě biskup Lobkowicz, který také posvětil oba nové
zvony.
Letošní svatojánská pouť potvrdila původní předpoklady o stále živé tradici těchto poutí. Lze se jistě
oprávněně těšit i na pouť v příštím roce. Zkušenosti pořadatelů k jejímu zdárnému průběhu jistě
přispějí.
MUDr. Jan Ševčík
předseda nadace
Vyzdvižení nového zvonu na kostelní věž bylo jedinečným zážitkem
pro všechny, kteří se této vyjímečné události zúčastnili. Tato událost se zapíše do dějin naší obce. Od
první světové války, kdy byly dva zvony sejmuty, se opět nad svatojánským údolím ponese hlas
všech čtyř zvonů. Poděkování za zdárný průběh této náročné
práce patří firmě Obnova památek, která zajišťuje rekonstrukci
věže kostela.
Nejdůležitější akce v měsíci září:
10.září ........... zasedání Správy nadace, Sedlec v 17 hod.
16.září ........... Zasedání Obecního zastupitelstva
17.září ........... Koncert - Spirituál kvintet, kostel v 17 hod.

Děkujeme za příznivý ohlas, kterým jste reagovali na Svatojánek. Rádi zveřejníme i Vaše náměty se
kterými se chcete s ostatními podělit. Vzhledem k tomu, že náš zpravodaj dostávají i občané
Hostíma, rádi přijmeme i jejich názory a stanoviska. Je možno je zaslat na Obecní úřad, nebo na
adresu Svatojánské nadace.

