Svatojánek
srpen, září 2006
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Jednání obecního zastupitelstva
1) zastupitelstvo obce vyjádřilo předběžný souhlas s nově navrženou trasou vysokorychlostní dráhy
2) schválilo nabídku mikroregionu na vybudování odpočinkového místa na budované cyklotrase
3) schválilo stavební úpravu na obecním domě č.p. 6
4) schválilo podmínky pro opravu střechy márnice na místním hřbitově
5) schválilo zajištění dopravního značení na místních komunikacích
6) projednalo zajištění komunálních voleb v naší obci
Komunální volby 2006
Ing. Pavel Vokál, František Vycpálek, Petr Fabiánek, Dana Šantorová, Jindra Štefanová, Lucie
Sládečková, Michal Šedivý a Jiří Ševčík st. To jsou jména kandidátů do zastupitelstva obce, které
bude pracovat v příštím volebním období. Nové zastupitelstvo bude sedmičlenné, tak jako tomu bylo
v minulosti. Volby se uskuteční 20. a 21. října a volit bude možné v pátek od 14 do 22 hodin a v
sobotu od 8 do 14 hodin.
Obec byla přijata do mikroregionu
Na základě naší žádosti byla obec Svatý Jan pod Skalou přijata do Svazku obcí mikroregionu Dolní
Berounka. Hlasování o našem přijetí se uskutečnilo na zasedání zástupců obcí mikroregionu, které se
konalo 3. srpna 2006 v hotelu Obecná škola. S přijetím naší obce souhlasili bez výjímky všichni
starostové. Členství v mikroregionu je v dnešní době pro každou obec nesmírně důležité, zejména z
pohledu čerpání peněz z evropských fondů. První příslib financí již máme a to na vybudování
odpočinkového místa na budované cyklotrase Praha-Beroun.
Tunely pro rychlovlak
Na základě vznesených protestů zástupců naší obce bylo Správou železnic přistoupeno k
přepracování projektu na tunel rychlovlaku, který má do roku 2016 protínat Svatojánské údolí.
Původní varianta dvou tunelů, jejichž vyústění mělo povrchově přetnout údolí Kačáku mezi Sedlcem
a Jánskou, byla přepracována. Nová trasa je projektována celá vpodzemí. Tím se zbavíme nejen
nevhodného zásahu do krajiny, ale především obav z hluku z nadzemní rychlodráhy, který by se nesl
celým údolím. Tunely zde povedou paralelně 30m vedle sebe, pro každý směr jeden. Nový projekt je
nyní předmětem dalšího připomínkového jednání. Doufejme, že podzemní varianta tunelu již bude
definitivní a poklidný život v přírodní rezervaci Svatojánského údolí tím nebude nijak narušen.
Změněna byla rovněž i trasa tunelu. Povede směrem od Jánské – (pod býv. lanovkou z lomu Paraple)
souběžně s Kačákem rovnou čarou přes údolí k Záhrabské. Nejnižší bod na trase tunelu v naší oblasti
se bude nacházet pod zemí v oblasti mezi transformátorem „V Cihelně“ a Sedlcem, kde bude
vystavěn menší objekt pro případné odčerpávání vody. Odtud bude trasa opět stoupat a povede
přímo v sousedství Sv. Jana pod osadu Záhrabská. Zde povede v oblasti Sedlecké a Lesní ulice v
hloubce přibližně 150 metrů pod povrchem. Hydrologové zcela vyloučili obavy obyvatel Záhrabské i
Sv. Jana o podzemní prameny. Hladina podzemních vod na Záhrabské se pohybuje v závislosti na
tamním členitém geologickém podloží od 15m do 65m hloubky. Vodotěsný uzavřený tunel vedoucí
přibližně 150 m pod povrchem hladinu podzemní vody nemůže nijak ovlivnit. Doufejme, že podle
slov geologů i techniků nebudou znatelné ani vibrace v místě, kde trasa povede nejblíže lidským
obydlím (Sv. Jan – cca 150 m daleko a 17m hluboko). Rovněž i zde v údolí tunel povede hluboko
pod hladinou spodních vod, navíc zcela mimo obydlené části údolí. Docílení umístění celé trasy
tunelu pod zem je jedním z nejzáslužnějších činů našeho Obecního zastupitelstva. Zajímavé je, že u

Sedlce povede tunel přibližně po stejné trase, po které byla kdysi naprojektována železniční dráha
Loděnice-Beroun.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
Nové osvětlení
Na místní komunikaci u nové zástavby v Sedlci se rozsvítilo nové veřejné osvětlení. Je napojeno na
osvětlení v Sedlci a do budoucna by mělo mít celkem 8 světelných bodů. Součástí nového projektu
je i osvětlení nově budované svatoivanské kapličky. Oprava veřejného osvětlení v ostatních částech
obce (výměna porouchaných svítidel) proběhne do konce měsíce října.
Bezdrátový internet
Po vzoru jiných obcí již i Sv. Jan pod Skalou nabízí novou službu občanům. Centrum obce bylo
pokryto bezdrátovým Wi-Fi (Wireless Fidelity) internetem. Tato moderní a nenákladná technologie
umožňuje občanům bezplatné připojení k internetu. Projekt Wi-Fi sítě měl původně vzniknout pro
návštěvníky obce, ale uplatnění nalezl především u stálých obyvatel. V dnešní době je wi-fi adaptér
běžnou součástí většiny osobních komunikačních zařízení. Ve vyspělých zemích, zejména v USA, je
tato služba občanům již několik let naprostou samozřejmostí a je výborné, že k průkopnickým obcím
u nás se přidal i Sv. Jan. Z budovy Obecního úřadu je vysílán signál, na který je možné se kdekoli v
centru obce připojit. Další pomocné přístupové body jsou umístěny v Obecné škole a na obytné
budově naproti hotelu. Po prázdninovém zkušebním provozu se obec pokusí technologicky omezený
rozsah internetu (150-500 m od vysílače ve volném prostoru, cca do 30m uvnitř budovy) zvýšit
instalací další antény v horní části obce. Otevřená Wi-Fi síť již byla využita i několika návštěvníky
obce. Široké uplatnění jistě najde mezi studenty VOPŠ i mezi návštěvníky Obecné školy, kde např.
často probíhají podniková školení. Celá síť je nevýdělečná a byla vytvořena aktivitou několika
soukromých osob, které v jejich úsilí podpořila i obec Sv. Jan. Tito soukromí uživatelé se rovným
dílem dělí o náklady na provoz sítě. Případné technické vybavení pro připojení k internetu si každý
přirozeně musí zaplatit sám. K iniciátorům vytvoření bezdrátové sítě se mohou připojit i další
zájemci. V závislosti na počtu připojených uživatelů totiž bude navyšována konektivita (rychlost a
kapacita připojení) do internetu. Více informací na info@svatyjan.net
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Silnice na Záhrabskou byla prořezána
Po mnohaleté snaze se doufejme konečně podařilo nalézt způsob, jakým bude obec udržovat
zarůstající okolí přístupové cesty do Záhrabské. Snaha o uzavření smlouvy s patřičnými firmami na
údržbu cest nedopadla dobře, neboť finanční nároky podniků služeb byly přemrštěné. Proto se obec
rozhodla zakoupit benzinový přístroj na ořezávání křovin. Práce se ochotně ujali naši spoluobčané
pan Ludvík Bartoš a pan František Vycpálek, kteří v krátké době okolí cesty do osady vyřezali.
Stejným způsobem byla vyřezána přístupová cesta do skanzenu Solwayových lomů. Vyřezávání
křovin u cest by podobným způsobem mělo probíhat každoročně, a to zejména v zimním období.
Brzký bezpečnostní ořez křovin a větví stromů na Záhrabské (zejména v ulicích Spojovací a Na
výsluní) potvrdily obci i energetické závody, které začátkem října již provedly průřez pod
vysokonapěťovým vedením ve Sv. Janě.
Obec zahájila boj proti kamionům
Úzká a klikatá silnička ve svatojánském údolí se stala velmi nebezpečnou. Poté, co byla v Hostímě
umístěna směrovka na dálnici D5, projíždí přes Sv. Jan a Sedlec denně velké množství kamionů a
turistických autobusů. Silnice tím nejen trpí, ale stala se velmi nebezpečnou pro ostatní řidiče.
Projíždějící kaminon se zde stěží vyhne osobnímu autu. Jsou ale stále častější případy, kdy se dvěma
protijedoucími kamiony zcela zablokuje doprava i více než hodinu. Velmi rozhořčeni jsou rovněž
řidiči zdejších autobusových linek. Ti mají s širokými kamiony tak velké problémy, že se odhodlali k
razantnějším protestům. Po zatím neřešených stížnostech obce na Středočeském krajském úřadu,
bude zřejmě přistoupeno k protestům na ministerstvu dopravy. Doufejme, že se zákazu průjezdu

kamionů podaří docílit ještě před zavedením elektronického mýtného, kdy se očekává všeobecný
nárůst průjezdu kamionů na menších komunikacích. Smutné je, že cestu přes Sv. Jan v současnosti
doporučují kamionům nejen dopravní značení, ale také již velmi rozšířené satelitní navigace.
ZAJÍMAVOSTI
Nedávno navštívila naši obec paní Gabriela Krákorová, jedna z bývalých učnic, které bydlely v
internátě, bývalé svatojánské škole, v osmdesátých letech. Pro připomenutí uvádíme, že po zrušení
Základní školy byla její budova po několik let využívána jako internát, kde byla ubytována děvčata,
která se v Berouně připravovala studiem na různých učebních oborech. Uplynulo téměř 20 let od
doby, kdy tato bývalá chovanka z internátu přijela do Svatého Jana s manželem a dětmi, aby jim
ukázala místo, kde strávila téměř tři roky svého dívčího života. Jak sama uvedla, řekla manželovi, že
je zde konec světa, kde nepotká človíčka. Tak se jí Svatý Jan zapsal do paměti, kdy jej znala jako
místo, kam ji s ostatními děvčaty přivezl autobus z Berouna, a ráno je zase všechny odvezl do
Berouna do školy nebo do zaměstnání. Tím větší bylo její překvapení, když sem jednu zářijovou
neděli přijeli a pomalu neměli ani kde zaparkovat. Přišli si prohlédnout kostel s jeskyní a moc se jim
tady líbilo. Paní Krákorová potom napsala svoje dojmy do pamětní knihy. Pro úplnnost zde uvádíme
doslovný přepis:
„Dne 10.9. 2006 jsem po 20 letech navštívila Svatý Jan pod Skalou. Z bývalého internátu je hotel
Obecná škola. Jsem velice překvapena čilým turistickým ruchem, který jsem za svého tříletého
pobytu nezažila. Navštívila jsem také kostel, který byl dříve zavřený. Je zde mnoho zajímavých
památek a doporučuji jejich shlédnutí i okolní krajiny. Přeji tomuto místu stále více podpory od lidí,
kteří si toto místo oblíbili.“
Gabriela Krákorová
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Obecní zastupitelstvo děkuje všem občanům, kteří přispěli na budovanou kapličku sv. Ivana v Sedlci.
Kapli se díky příspěvkům, práci i materiální pomoci daří úspěšně dokončovat. Děkujeme předem i
Vám všem, kteří ještě finanční příspěvek zašlete. Počáteční obavy a nedůvěru stále častěji nahrazují
slova uznání. Setkáváme se ale i s kritikou. Té se však nevyhne žádná akce, a proto ji přijímáme s
pochopením. Připomínáme, že kaple je budována pouze z darů a za pomoci občanů. Do konce září
se na darech pro výstavbu kaple sešlo téměř 150 tisíc korun.
BLAHOPŘEJEME
Dnešní blahopřání patří manželům Ditě a Václavovi Radovým ze Sedlce, jimž se 12. června narodil
syn Oliver. Dalším malým přírůstkem v obci je syn Jan, který se narodil 9. září manželům Michalovi
a Janě Šedivým. Redakce Svatojánku tímto přeje dvěma nejmladším občánkům hodně zdraví a
spokojený život v naší obci
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Stý koncert Svatojánské společnosti
Vrcholem letošní koncertní sezóny byl dlouho očekávaný stý koncert. Patnáctiletá tradice koncertů
pořádaných Svatojánskou společnstí v kostele se tak dočkala důstojného jubilea. Na stém koncertě
22. července vystopupila Cimbálová muzika Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Jedinečný koncert si přišlo
poslechnout na 300 posluchačů a čestných hostů. Velmi zdařilým počinem společnosti bylo vydání
brožury ke 100. koncertu. Brožura podrobně zachycuje historii koncertů, je doplněna dobovými
plakáty a mnoha fotografiemi. Pro většinu posluchačů se brožura stala velmi příjemným
překvapením. Lidé tak mají možnost lépe a objektivně zhodnotit činnost Svatojánské společnosti v
této oblasti. Obdobné návštěvnosti se dočkal letošní koncert Spirituál kvintetu, který se konal 9. září.
Oblíbení „Spirituálové“ přilákali i letos stovky posluchačů a vystoupení souboru mělo tradičně velký
úspěch.

Co se děje v Solwayových lomech?
Nedávno si někteří občané všimli zvýšené stavební činnosti na etáži již zarostlého lomu Paraple.
Objevil se tam bagr, který již během minulého zimního období odstranil pruh náletových dřevin.
Dočasně se v lomu objevily hromady zeminy i navážka jemného štěrku. Ano, prodlužuje se trať
muzejní úzkokolejky až na konec lomové etáže, kde bude dosaženo nejbližšího možného místa
směrem ke Svatému Janu. Návštěvníci přicházející po lesní pěšině k lomu budou moci po
namáhavém výstupu po schodech odbočit nad schody doleva a po chvíli chůze již nastoupit do
vozíků úzkorozchodné dráhy a nechat se dovézt až do areálu skanzenu. Nyní na podzim se snad
podaří postavit díky letos získané výjimce ze zákona (114/1992 Sb o ochraně přírody) vlastní těleso
dráhy. Železniční svršek se bude pokládat až v příštím roce (v závislosti na počasí). Doufejme, že
nastávající zima nebude tak dlouhá, jako ta minulá. Pokud tedy nenastanou nějaké komplikace,
podaří se novou trať zprovoznit do konce roku 2007.
Pozvánka na ukončení sezóny v Solwayových lomech
28.10. 2006 se bude konat tradiční, již 4. setkání přátel historické techniky ku příležitosti ukončení
letošní turistické sezóny ve Skanzenu Solwayovy lomy. Stejně jako v minulých letech se zde sejdou
majitelé a příznivci stabilních motorů, automobilových veteránů, karbidových lamp, modelů motorů
a mnohých dalších historických předmětů, které nám dovolí se aspoň symbolicky vrátit do dob
minulých. Stylové oblečení z období let třicátých minulého století je vítáno. Pro návštěvníky v
kostýmech je připraveno zdarma občerstvení - tradiční lomařská strava - chleba se sádlem a cibulí a
teplá "Cikorka" s mlékem a cukrem. Všichni jsou srdečně zváni.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ SPOLEČNOSTI
Nové objevy z historie obce
Při pořizování fotodokumentace barokní sochy sv. Ivana v chrámu sv. Mikuláše v Praze byl v pozadí
sochy objeven barokní obraz Sv. Jana pod Skalou. Obraz vypadá částečně realisticky, ale některé
detaily se s realitou rozcházejí. Patrně pochází z doby, kdy svatojánský opat Matyáš Sobek z
Bilenberka působil současně i v Malostranském kostele jako opat (období těsně před výstavbou
našeho nového kostela). Nový objev byl předán odborníkům k dalšímu posouzení. Další
pozoruhodný objev z dávné minulosti byl učiněn z nových překladů Svatojánských rukopisů, které
Svatojánská společnost zadala. Rukopisy na dvou místech popisují nalezení záhadných lidských
kostí a lebky uprostřed masivu travertinové skály. První zmínka je o nalezení zvápenatělých starých
lidských kostí „nadměrné velikosti“ při ražení krypty v jeskyni v roce 1712. Kosti byly dlouho
vystaveny na obdiv v jeskyni, poté byly uloženy v jedné z otevřených krypt. Druhý záhadný nález
lidské lebky „uprostřed skály“ byl zaznamenán v roce 1706 při výstavbě hospodářské budovy při
lámání skály napravo od studánky sv. Ivana. Informace o těchto nálezech byly zkonzultovány s
odborníkem, za což nám bylo vysloveno velké poděkování. Podle prof. Cílka se naskýtají hned dvě
vysvětlení. Podle všeho se jedná o kosti Keltů, kteří zde ve starší době železné mívali svá hradiště.
Zdejší krajina tehdy bývala hojně osídlena. Pohřbívání těl mrtvých do jeskynních a skalních
rozsedlin prý nebylo nijak výjimečné. Protože rukopisy nepopisují nálezy nijak podrobněji, připadá v
úvahu také druhá varianta: Zdejší travertinová kupa se formovala velmi pozdě (9 300 – 2 400 př.n.l.).
Není tedy vyloučeno, že lidské kosti se sem dostaly podobně jako fosílie listů, kůry a živočichů, a
později zkameněly. Třetí lidská lebka byla v nedávné minulosti nalezena jeskyňáři při průzkumu
jedné ze zdejších jeskyň. Její stáří bylo přesněji určeno právě do starší doby železné.
Infopanel Beroun
Na žádost obce se Svatojánská společnost bude spolupodílet polovinou nákladů na reklamním
elektronickém infopanelu v centru Berouna. Multimediální informační mapa uprostřed Berounského
náměstí bude návštěvníky trojjazyčně informovat mj. také o nabídce zajímavostí obce Sv. Jan pod
Skalou. Kromě přírodních krás a historických památek je součástí této reklamy i upoutávka na
skanzen Solwayovy lomy. Dodejme, že ve městě Beroun doposud žádná upoutávka na Sv. Jan pod
Skalou doposud nebyla.

Beseda s panem Větvičkou
Na některý z podzimních předvánočních večerů pro Vás Svatojánská společnost dojednala besedu s
Mgr. Václavem Větvičkou, ředitelem botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
v Praze. Pan Větvička přislíbil svoji účast, společně s představením své další nové knihy „Moje
růžová dobrá jitra“. Protagonista oblíbených rozhlasových pořadů a skvělý vypravěč se do Sv. Jana
pod Skalou již velmi těší. Beseda se bude konat v restauraci Obecná škola, datum konání bude
upřesněno na plakátech.
Podzimní brigáda
Vedle jarní úklidové brigády se stala velmi potřebnou i tradice brigády podzimní. Ta se bude letos
konat 4. listopadu od 9.00 hodin. Vedle úklidu obce bude potřeba pomoc při vyklízení oratoře a kůru
v kostele (před plánovanou rekonstrukcí a statickou stabilizací kůru). Po úklidu obce, který bude
spojen s plánovaným vyřezáním náletových křovin podél potoka, se bude pokračovat na zabudování
sloupků nového zábradlí kolem kaple Sv. Kříže, případně na dalších podzimních pracích. Vaše
pomoc na podzimní brigádě bude jistě vítána. Sraz brigádníků je v 9h před kostelem.
PŘIPRAVUJEME
14. října . . . . . . . . . schůze správní rady Svatojánské společnosti – zasedací místnost OÚ 18 hodin
20. a 21. října . . . . . komunální volby – zasedací místnost OÚ 18 hodin
28. října . . . . . . . . . ukončení letošní turistické sezóny ve Skanzenu Solwayovy lomy – slavnostní
odpoledne
4. listopadu . . . . . . brigáda na úklid obce, kostela a okolí kaple, sraz v 9.00 h před kostelem
17. listopadu . . . . . . koncert Chrámového pěveckého sboru z Dolních Bojanovic (15 h - bude
upřesněno)
18. listopadu . . . . . . schůze správní rady Svatojánské společnosti – zasedací místnost OÚ 16 hodin

