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Informační zpravodaj obecního úřadu Svatý Jan pod Skalou a Svatojánské společnosti
Dotace jsou, ale…
Celkem čtyři žádosti o dotace podala obec pro letošní rok. Všechny dotace nám byly potvrzeny, ale ani jedna
z našich žádostí nebude pokryta v požadované výši. Nebude tak možné zcela naplnit naše představy o plánované
dostavbě sportoviště a nebude ani možné dodržet plánovaný rozsah prací při úpravách veřejných prostranství.
Také oprava schodiště u hřbitovní kaple se z důvodu nedostatku peněz zpomalí. I tak jsme za každou korunu
z přidělených dotací vděční. Bez těchto prostředků bychom si zdárný rozvoj naší malé obce mohli jen stěží
představit.

Odpovědi stále nepřicházejí
Dopisy týkající se demolice části ohradní zdi okolo bývalého kláštera a státní podpory vytápění budovy č.p. 1
tepelným čerpadlem, odeslala obec příslušným úřadům. Odpovědi, které by nás uspokojily, ale stále nepřicházejí.
Že by byli státní úředníci tolik zaneprázdnění, nebo se snad jedná o tak závažné problémy? Z našeho pohledu to
jsou opravdu závažné problémy, vždyť onu ohradní zeď řeší obec již více jak 10 let a v případě tepelných
čerpadel jde obci o velké peníze. Ale jak se říká. Trpělivost růže přináší!

Dětské hřiště se podařilo dokončit
V sobotu 12. dubna se konala brigáda na montáž oplocení dětského hřiště v Sedlci. Překvapivá
byla vysoká účast cca. dvaceti brigádníků nejen místních, ale i z Hostími a z Jánské. Dětské hřiště je nyní
kompletně oplocené a zbývá již jen instalovat ceduli s provozním řádem hřiště. Po dokonalém vyschnutí
dřevěného oplocení bude ještě plot ošetřen nátěrem. Vchod ke hřišti bude také v nejbližší době napojen na
dlážděný chodník. Je velmi potěšitelné, že hřiště je téměř neustále využíváno dětmi s jejich rodiči. A to nejen
místními. Hřiště se stalo vyhledávaným cílem rodinných cyklistických výletů z Loděnic a Jánské.

Poděkování Svatojánku
Dnešní poděkování Svatojánku patří všem, kteří nezištně a ve svém volném čase věnovali mnohdy i
desítky pracovních hodin přípravným pracím i samotné výstavbě oplocení dětského hřiště v Sedlci. Díky
společnému úsilí bylo hřiště zdárně dokončeno.

Oslava dne matek
Je jednou z tradičních akcí, kterou každoročně pořádá obecní úřad. Je to příležitost k poděkování našim ženám za
jejich celoroční obětavou práci. Je to také ale příležitost k přátelskému posezení, při kterém se hodnotí uplynulý
rok a přítomní se mají možnost seznámit s plány pro rok letošní. Často se tohoto setkání využívá i k seznámení
občanů s prací zastupitelstva a k případným připomínkám k Programu obnovy obce. Také letos bude pro naše
ženy připraven malý dárek a občerstvení.

Dětský den
V neděli 1. června od 10 hodin se bude konat další tradiční akce pořádaná obcí. Naše Dětské dny si získávají stále
větší oblibu a jsou navštěvovány i dětmi z okolí. Obecní zastupitelstvo bude na svém nejbližším řádném zasedání
rozhodovat o místě jeho konání. Je možné, že se letošní dětský den nebude konat ve Svatém Janě ale v Sedlci u
dětského hřiště. O výsledku rozhodnutí zastupitelstva budeme včas informovat.

Skanzen Solvayovy lomy zahájil jubilejní desátou sezonu
26. dubna byla v Solvayových lomech zahájena jubilejní 10. sezona provozu skanzenu. Již je tomu
opravdu deset let, co přátelé a členové společnosti Barbora započali s obnovou důlní expozice ve starém
opuštěném lomu Paraple a otevřeli zde pro veřejnost první trasu úzkorozchodné dráhy spolu s prvními
exponáty. Od té doby bylo vykonáno obrovské množství převážně těžké manuální, či odborné
restaurátorské práce na pokládce stovek metrů kolejniček a na obnově a údržbě technických exponátů.
Společnost Barbora zároveň letos oslaví 15 let od svého založení. A dotřetice - 27. června 2008 uplyne
90 let od oficiálního zahájení těžby vápence v lomu Paraple.

Pozvánka na zajímavé akce ve skanzenu
17. kvĕtna – „Skanzen pro netopýry“- setkání s netopýry se uskuteční po celý den v areálu skanzenu
Solvayovy lomy. Součástí setkání je výstava "Netopýr jako symbol", stánek s živými netopýry - možno
fotit, pohladit, krmit moučnými červy, povídání s odborníky ze ZO ČSOP Nyctalus. Přijďte si pohladit
netopýry chované v zajetí a hlavně se dozvědět mnoho zajímavých informací o životě těchto zvláštních
tvorů.
V sobotu 24. května se uskuteční akce Evropský den parků. V minulých letech byla vždy spojena s
pochodem na trase Karlštejn - Svatý Jan pod Skalou a vedla i přes náš skanzen. Přesná podoba bude
upřesněna během jara správou CHKO Český kras.
Také letos proběhne ve skanzenu Muzejní noc. Na 24. květnový večer je naplánován bohatý program s
podtitulem "Vynálezci 19. a 20. století". Prohlídky budou probíhat od 20:00 do 24:00 a můžete se těšit
na mnohá překvapení a nevšední zážitek muzea ponořeného do hábitu noci.

Počátky těžby v lomu Paraple
Psal se rok 1915, když závod v Neštěmicích oznámil na ředitelství společnosti "Rakouský spolek pro
chemickou a hutní výrobu", že ložisko vápence v Křížanech u Liberce je vytěženo. Závod v Neštěmicích
vyráběl ze solanky a z vápence uhličitan sodný (sodu) podle tzv. Solvayova procesu. Proto začali
firemní odborníci hledat nový zdroj kvalitního vápence. Ten našli na katastru obce Svatý Jan pod Skalou
v okrese Beroun v oblasti zvané "Na Stydlých vodách" nebo též "U odpočívadla" v majetku
velkostatkáře V. Komendy. V roce 1916 probíhala jednání o zakoupení tohoto pozemku, která byla
koncem téhož roku završena dohodou o koupi. Oficiálně byl pozemek, za 50.000 rakouských korun,
převeden až 20.3.1917. Již 13.11.1916 však bylo "Spolku" uděleno povolení ke zřízení lomu na parcele
č. 760/1. Ještě během jednání o koupi bylo rozhodnuto o dopravě vytěženého vápence z lomu ke státní
dráze a již 11. 12. 1916 bylo vydáno povolení ke stavbě lanové dráhy. Během všeobecného nedostatku
materiálu a pracovních sil v době světové války, se však stavba lanovky dlouho vlekla. Lanovka byla
trasována k berounskému zhlaví železniční stanice Loděnice. Zde byla vybudována dvojkolejná vlečka o
délce 524 m. Vlečka i lanovka byly dokončeny počátkem roku 1918 a 27.6.1918 byla oficiálně zahájena
těžba i provoz lanovky. Komise lanovou dráhu a její provoz schválila dodatečně až 30.10.1919. Těžit se
začalo v nízkém jedno až dvouetážovém lomu. Materiál se ručně nakládal do vozíků úzkorozchodné
dráhy 600 mm. Opět ručně se vozíky tlačily k horní stanici samotížné lanovky vedoucí na překladiště
státní dráhy v Loděnici, odkud byl vápenec převezen na zpracování do Neštěmic u Ústí nad Labem.
Převzato z www.solvayovylomy.cz . Další informace tamtéž.

Blahopřejeme
Dne 4. dubna se konala ve skanzenu „Solvayovy lomy“ zajímavá a stylová svatba.
Historicky poprvé byla oddávající členka svatojánského obecního zastupitelstva paní
Dana Šantorová. Svatý Jan je velmi atraktivní a vyhledávané místo pro svatební
obřady, a to především pro lidi z nejširšího okolí. Také zdejší hotel Obecná škola
poskytuje svatebčanům profesionální zázemí pro svatební hostiny. Ještě více nás těší, že tentokráte byli
svatebčané
přímo
ze
Svatého
Jana
pod
Skalou
–
manželé
František a Vendula Vycpálkovi. Také redakce Svatojánku se připojuje ke gratulantům a přejeme
novomanželům všechno dobré.

Jarní akce v Ekocentru kavyl
V rámci širší informovanosti Vám přinášíme nabídku akcí Ekocentra kavyl ve
Sv. Janě pod Skalou. Některé z uvedených akcí jsou přístupné také veřejnosti.
3.5.2008 Výprava s koňmi, sraz před Ekkocentrem Kavyl, od 10.00 hod. (veřejnost)
7.5.2008 MŠ Loděnice, Hrátky se zvířátky, v Ekocentru Kavyl
10.5.2008 Ekohrátky v parku, v areálu školní zahrady, od 13.00 hod.
12.5.2008 SP Žebrák- Hrátky se zvířátky, v Ekocentru Kavyl (pedag.dozor)
13.5.2008 MŠ Tetín, program Králíček, v Tetíně, od 9.30 hod.
13.5.2008 Hrátky se zvířátky, Středisko ranné péče, v Ekocentru, od cca 14.00 hod.
14.5.2008 Barvířství, ZŠ Mníšek p.Brdy, od 9.00 hod.
16.5.2008 Hipoterapie - jízda na koni, v Ekocentru, cca od 13.00 hod. (Střed.ranné péče)
17.5.2008 Svatojánské historické klání, od 13.00 hod. v areálu školní zahrady (veřejnost)
18.5.2008 Propagace Ekocentra, Městská Hora - Beroun, od 14.00 hod.
19.5.2008 Přadláctví, MŠ Pacov - zatím v jednání
21.5.2008 ZŠ Hýskov - Skřítek Recykláček, v Ekocentru Kavyl, od 10.00 hod.
23.5.2008 Jízda na koních, Bilinguální MŠ
24.5.2008 Máme rádi zvířata, od 13.00 hod. v areálu školní zahrady (veřejnost)
Převzato z: www.ekocentrum.eu

Pozvánka na koncerty
1. května ve 14. 00 hodin se uskuteční tzv. „Prvomájové zpívání“. V kapli sv. Maxmiliána
na místním hřbitově zazpívá loděnický pěvecký sbor COMODO. Dne 17. května se bude
konat první jarní koncert ve Svatojánském kostele. Od 17. hodin zde vystoupí Norbert
kvartet – smyčcové kvarteto hráčů České filharmonie. Na 15. červen je připraven dlouho připravovaný
koncert profesionálního pěveckého sdružení „Schola Gregoriana Pragensis“ (bratří Ebenové), který
předvede vokální umění středověku v podobě Gregoriánských chorálů. Začátek koncertu je v 15h.
Vzhledem k vysoké ceně i kvalitě tohoto hudebního tělesa bude nutné rezervovat vstupenky v ceně 180.Kč dospělí, 90.- Kč děti 7-15 let. Rezervace je možná zatím pouze elektronicky na adrese svatojánské
společnosti sjs@svatyjan.cz . Od půli května bude k dispozici také telefonní číslo pro rezervaci
vstupenek, které bude zavčas zveřejněno na plakátech. Na 3. července je plánovaný další atraktivní
koncert šedesátičlenného pěveckého sboru z Kalifornie. Podrobnosti v příštím Svatojánku. Na tento
koncert bude opět vstupné dobrovolné.

Nový místní informační rozcestník
V nejbližších dnech bude v centru obce instalován „informační rozcestník“. Naše obec je sice malá a
vcelku přehledná, ale nově příchozí návštěvníci mívají s orientací v obci problém. Často se našich
průvodců v kostele ptají, kudy se jde na vyhlídku ke Křížku, jak je to daleko, kde je tady nějaká
hospoda, jak daleko je to do skanzenu a pod. Někteří návštěvníci dokonce po shlédnutí studánky sv.
Ivana jsou přesvědčeni, že navštívili Ivanovu jeskyni. Všechna důležitá místa v obci a okolí budou proto
označena na ukazateli, umístěném poblíž turistických ukazatelů u mostu v centru Sv. Jana.
Další orientační pomůcka pro návštěvníky obce bude umístěna poblíž hotelu Obecná škola. Jedná se
tentokrát o velkou mapu mikroregionu Karlštejnsko, jehož je naše obec nedílnou součástí. Na mapě jsou
označeny všechny místní turistické i cyklistické trasy, zajímavé cíle a jiné důležité informace.

Letošní práce ve Svatojánském kostele
V rámci programu Záchrany architektonického dědictví, od kterého v loňském roce přišla dotace 5 mil.
korun na statické práce v kostele, byla letos obdržena částka 750 000 korun na opravy interiéru kostela.
K této částce bude připočtena ještě povinná 10% spoluúčast farnosti na celkové částce - 82 500 Kč.
Z těchto peněz má být opravena a vymalována část kostela nad kůrem, spolu se zdivem, které bylo
poškozeno probíhajícími pracemi v loňském roce. Následně proběhne odborné odsátí nánosů
agresivního vápenného prachu ze všech soch, obrazů a oltářů v celém interiéru. Kromě toho by mohlo
být ještě letos započato s restaurováním barokního umělecky vyřezávaného rámu oltáře sv. Kiliána,
který musel být v loňském roce rozebrán kvůli statickým pracím. Kromě uvedených oprav bude
v nejbližší době vypracován odborný rozpočet na opravy či alespoň zakonzervování tří rozměrných
barokních pláten z klášterního depozitáře, která jsou ve velmi kritickém stavu. Bez akutního odborného
ošetření nebude možné některé z těchto památek zachránit. Jejich záchrana je totiž již na hranici
technických možností. Z těchto důvodů se berounská farnost rozhodla věnovat také letošní květnovou
sbírku na akci Hrnčířské trhy v Berouně na Svatojánský kostel. Svatojánská společnost byla opět
požádána o spolupráci na přípravě sbírky. Hrnčířské trhy se budou konat o víkendu 3. a 4. května
v Berouně. Připomeňme, že zářijová sbírka z Hrnčířských trhů, která rovněž pomohla našemu kostelu,
vynesla 84 000.- Kč.

Oprava schodiště u kaple sv. Maxmiliána
Dalším krokem při opravě schodiště bylo ošetření a usazení použitelných kamenných schodů na nové
základy. Na opravu schodiště se podařilo rovněž získat důležité finanční prostředky – od Středočeského
kraje obec obdržela dotaci 110 000 Kč, a od Nadace českých památek 20 000 Kč. Tyto peníze částečně
pokryjí faktury za již vykonanou práci a za materiál. Nyní nás čeká nejdražší položka celé opravy –
nákup kamene ke zhotovení nových prvků schodiště. Jeho cena převýší 300 000 Kč. Než se podaří tuto
částku dát dohromady, práce na opravě schodiště budou pozastaveny. Svatojánská společnost také letos
přispěje na opravu dle svých možností. Širší veřejnost může na opravu schodiště přispívat přímo na
k tomu účelu zřízené obecní konto. Na hřbitově bude dále umístěna informační tabulka o celé akci,
k dispozici budou tamtéž i informační letáky o kapli i rekonstrukci schodiště.

PŘIPRAVUJEME:
26. dubna ………. zasedání správy Svatojánské společnpsti. Obecní úřad – 18 hodin
26. dubna ………. zahájení sezony v Solvayových lomech – 14h skanzen
31. dubna ………. pálení čarodějnic – Sedlec 18h
1. května ………. malý koncert „Prvomájové zpívání“ – Hřbitovní kaple – 14 h
5. května ………. zasedání obecního zastupitelstva – obecní úřad v 18 hodin
16. května ………. oslava Dne Matek – obecní úřad 18 hodin
17. května ………. koncert „Norbert kvarteta“ – kostel 17 hodin
17. května ………. „Skanzen pro netopýry“ – skanzen Solvayovy lomy – celý
24. května ………. „Muzejní noc“ – skanzen Solvayovy lomy – 20-24 h
1. června ………. dětský den 10 hodin (místo konání bude upřesněno na plakátcích)
14.-15. června ….. „Rotující setrvačníky“ 5. ročník – skanzen Solvayovy lomy
15. června ………. koncert - Schola Gregoriana Pragensis (bratři Ebenové) 15h

SVATOJÁNSKÁ POUŤ 2008
21. června ………. sobota - 9h turnaj v malé kopané - SEDLEC, 14h dechovka "Berounská šestka",
18h - Countryvečer s táborákem - Amfiteátr pod Kaplí sv. Kříže
22. června ………. neděle - 10h - poutní mše svatá – kostel Narození sv. Jana Křtitele

