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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Obec podepsala smlouvy na plynofikaci
Smlouvy se Středočeskou plynárenskou a s prováděcí firmou podepsali zástupci obce a byl tak
učiněn zásadní krok k realizaci stavby. Tato zatím největší akce v historii obce bude mít zásadní vliv
na zlepšení životního prostředí. Bude to však současně značná zátěž pro obecní pokladnu a půjčka,
kterou si obec na stavbu plynovodu bere, zatíží obecní pokladnu téměř na deset let.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
Plynofikace zahájena
18. července bude podle uzavřené smlouvy zahájena plynofikace naší obce. Většina zájemců o odběr
zemního plynu odevzdala smlouvy na odběr plynu a do 15. 7. 2005 musí každý odběratel zaplatit
obci 7 000 korun za jedno odběrné místo, tedy za každý instalovaný plynoměr. V průběhu stavby si
musí budoucí odběratelé připravit sloupky pro montáž hlavních uzávěrů plynu. Práce na stavbě by
měly být dokončeny během prázdnin, aby nedocházelo k omezování autobusové dopravy. Práce na
vysokotlaké přípojce a stavba regulační stanice budou probíhat tak, aby mohla být včas zahájena
letošní topná sezóna.
Oprava hřbitovní kaple
Výměnou klempířských prvků a částečnou opravou krytiny pokračují práce na kapli sv. Maxmiliána.
Většina plechů z pozinkovaného železa bude vyměněna za plechy ze zinkotitanu. Součástí prací
bude i montáž nového zvonku na věžičku kaple. Zvonek byl vyroben a vysvěcen už v roce 1999 a
teprve letos se dočká instalace.
Chodníky na hřbitově
Snad ještě v červenci budou zahájeny práce na celkové rekonstrukci chodníků na místním hřbitově.
Nebude však použita zámková dlažba, ale na doporučení architektů bude povrch proveden z
betonových dlaždic. Součástí prací bude i montáž elektrického čerpadla ke hřbitovní studni.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Odhalení pamětní desky
Dne 21. května byla za účasti 30 lidí slavnostně odhalena pamětní deska obětem komunismu. Po
zaznění hymny za přítomné politické vězně působivě promluvil zástupce Konfederace politických
vězňů pan Ladislav Svatoš. Starosta obce Jiří Ševčík tento počin mimo jiné vyzdvihl jako projev naší
solidarity s utrpením vězňů a jako projev lítosti nad křivdami, které tito lidé museli snášet. Po jeho
projevu přítomní lidé společně zazpívali za doprovodu sólového trombonu p. Rattaye kdysi
zakázanou „Muklovskou hymnu“ – nostalgickou píseň politických vězňů. Příjemná rodinná
vzpomínková atmosféra byla bohužel podvakrát vážně narušena hrubým napadením a urážkami
starosty obce, kterého se značně emocionálně dopustili manželé Fellnerovi poté, co na místě pietního
aktu požádal ekologické aktivisty o uvolnění jimi zabraného obecního pozemku, na kterém probíhala
neohlášená a obcí nepovolená prezentační akce. Přítomní hosté, neznalí zdejších poměrů, byli
chováním nejvyšších představitelů zdejší církevní školy značně šokováni.
Svatojánská pouť
Opět po roce se přiblížilo datum letního slunovratu, kterému vždy dominuje svátek svatého Jan

Křtitele. Ve Svatém Janě pod Skalou mají k oslavám ještě o jeden důvod navíc. Druhý den po svátku
sv. Jana, jemuž je zasvěcen zdejší kostel, je 25. červen. V tento den se již po staletí slaví svátek
svatého Ivana, prvního českého poustevníka. Sv. Ivan se stal v minulosti poněkud opomíjenou a
kontroverzní postavou naší národní historie, když byla jeho existence různými dějepisci
zpochybňována, či naopak potvrzována. Co se ve skutečnosti v 9. století odehrálo, a zda sv. Ivan
skutečně existoval, se můžeme dočíst v knize Jiřího Ševčíka "Album svatoivanské" (2002Vyšehrad), která je památce tohoto světce věnována. Každopádně největší slávy se Svatojánské
poutě dočkaly v 17. a 18. století, kdy sem i po několik dní putovaly tisíce poutníků. Dnes jich na
kdysi tak slavnou svatojánskou pouť přijde již jen několik desítek. Svatojánští se ale této krásné
staleté tradice nevzdávají, a každoročně připravují pro opravdové poutníky i pro nevěřící
návštěvníky pestrý program.
Program pouti byl bohatý
Všechno začalo již dopoledne v sousedním Sedlci, kde se na nepříliš upraveném povrchu louky
konal tradiční turnaj v malé kopané. Pět družstev svádělo tuhé boje celé dopoledne a trofej vítěze si
nakonec odneslo družstvo Sedlce, kterému se podařilo zlomit i obávaný celek Loděnic. V horkém
dopoledni byl zvláště ceněn stánek s občerstvením, o jehož obsluhu se postaral pan Ivan Rada.
Koncert dechovky "Berounská šestka" zpestřil odpolední program na svatojánské návsi, kam se
přišlo pobavit mnoho lidí. Slavnostní odpoledne bylo zpestřeno expozicí společnosti Barbora, jejíž
členové předváděli nejrůznější modely historických strojů. Pozornosti návštěvníků neušla ani
otevřená hasičská zbrojnice, s historickou stříkačkou a „novým“ traktorem, jakožto tažným strojem.
Restaurace nestačila pojmout množství hostů a tak bylo stále živo i u obou stánků. Vyvrcholením
sobotního dne se stal tradiční country večer, na který letos přišlo na tři stovky lidí. Počasí přálo a tak
se všichni přítomní bavili do pozdních nočních hodin. K obohacení oslav svatojánské pouti přispěly i
promoce, které se konaly v sobotu dopoledne ve Vyšší pedagogické škole a jimž předcházela
bohoslužba v místním kostele. Zvýšenou návštěvnost zaznamenal i zdejší Skanzen těžby vápence v
lomu Paraple. V neděli se počasí pokazilo a dopolední slavná mše svatá ke cti sv. Jana Křtitele a sv.
Ivana, byla vyvrcholením celé pouti. Nádherně vyzdobený a nasvícený kostel (ve kterém byla právě
dokončena generální oprava elektroinstalace), byl téměř zaplněn. Také letos přijela do Svatého Jana
řada poutníků z Příbrami, Pičína i z Dobříše, tedy z míst, která byla v minulosti známá úctou Sv.
Ivana. Součástí slavnostní mše byla tradiční adorace relikvií sv. Ivana. Při příležitosti svatojánské
pouti se ve Sv. Janě sešlo také pět bývalých absolventů předválečného učitelského ústavu. Nejen že
se staří pánové pustili na dalekou několikadenní pouť do Sv. Jana, ale je ještě obdivuhodnější, že se
tito více než osmdesátiletí absolventi každý měsíc pravidelně setkávají v Praze.
Pouť z jiného pohledu
Poutní slavnosti obnovené počátkem devadesátých let minulého století znamenaly a jistě znamenají
pro naši obec velké obohacení společenského a kulturního života. Dá se bez nadsázky říci, že se
vždy jedná o největší společenskou akci v roce. Příprava pouti a všeho co ji provází je vždy velmi
náročná. V posledních letech se bohužel stále zmenšuje okruh lidí, kteří jsou ochotni se na přípravě
pouti podílet. Vždyť jak pohodlné je přijít a pobavit se. Vždyť „ONI“ to udělají. My si přece
zaplatíme a „ONI“ to mají určitě zadarmo. Jak toto chování nazvat je obtížné. Snad pohodlnost,
sobeckost, nebo na vesnicích stále viditelnější maloměšťáckost a uzavřenost. Lidé, kteří takto
jednají, uvažují a chtějí žít na vesnici, si zřejmě neuvědomují, že svým chováním a svým přístupem
k věcem veřejným ubližují nejvíce sami sobě. Jen bych si přál, aby si všichni ti, kteří takto
přemýšlejí uvědomili, kdo jsou to ti „ONI“. Je to hrstka lidí, jsou to stále titíž lidé. Jsou to lidé, kteří
si přejí zachovat vesnici a její tradice. Jsou to lidé, kterým na jejich vesnici záleží, kteří si přejí mít
dobré sousedy a dobrou sounáležitost mezi všemi jejími obyvateli. Já osobně si lidí, kterým ti ostatní
říkají „ONI“ nesmírně vážím a za všechnu dobrovolnou práci jim upřímně děkuji. Rád bych věřil
tomu, že okruh těch, kteří se „vezou“ se bude stále zmenšovat a „ONI“ budou v naší obci v převaze.
Pro úplnost jen dodávám, že i „ONI“, kteří věnovali mnoho hodin ze svého volného času na přípravu
pouti, že i „ONI“ vstupné na country večer vždy zaplatí.
Jiří Ševčík, starosta obce
ZAJÍMAVOSTI

10. výročí existence pedagogické školy
Dne 27. května vyvrcholily na svatojánské VOPŠ oslavy 10. výročí provozu zdejší školy. Na setkání
byly pozváni všichni dosavadní absolventi a škola pro ně měla připraven pestrý program, jehož
součástí byl například i zajímavý koncert, slavnostní mše a studentská představení. Oslavy se
odehrály tradičně v separovaném stylu, kdy k oslavě významného výročí nebyl oficiálně přizván
nikdo z představitelů obce. K výročí školy byl vydán i přehledný „Almanach“, mapující existenci
školy v prvním desetiletí, ve kterém škola několikrát změnila své jméno, než si svým zaměřením
našla místo v českém výchovně-právním systému. Popisuje též prvotní snahu o navázání na tradici
školství s předválečným učitelským ústavem. Almanach byl několika profesory školy zpracován
velmi pečlivě a obsahuje řadu vesměs předválečných fotografií z prostředí starého učitelského
ústavu, několik fotografií ze života školy a zkrášlen je grafikami současných studentů. Obsahově
almanach bohužel opět prezentuje pouze jednostranný pohled v uzavřeném světě této instituce.
Výjimečně se pouze s ironickým podtextem zmiňuje o nedostatcích, se kterými se škola v minulosti
vypořádala. Pro širší veřejnost po přečtení almanachu tak zůstává záhadou, jak přes tak zoufalé
provozní nedostatky zůstala škola bez povšimnutí kontrolních orgánů v provozu plných deset let.
Budiž jí ke cti, že se jí to podařilo. Almanach se samozřejmě nezabývá problémy přesahující rámec
školy samotné. Ani slovem nezmiňuje problémy a příkoří působené vedením školy po deset let
zejména svatojánské veřejnosti. Při stavu vzájemných vztahů škola-veřejnost to snad lze pochopit.
Ale zásadním faktickým nedostatkem almanachu je například absence fotografií tabel absolventů
školy, vedení školy či pedagogického sboru a bohužel i neúplný jmenný seznam pedagogů. Celkově
však je třeba almanach zhodnotit jako pozitivní počin odpovídající tomuto výročí a jako dostatečnou
rekapitulaci období desetileté existence školy. Almanach tak navázal na období předválečné, které
bylo obdobným způsobem také zmapováno vydáním „Památníků katolického studentstva“.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Přemnožení škůdců
Měsíc červen je tradičním měsícem s největším výskytem škodlivého hmyzu. Letos bohužel jeho
přemnožení přálo i příznivé jarní počasí. Důsledkem toho je alarmující přemnožení housenek, které
sžírají listy stromů. Ve Svatém Janě a okolí jsou napadeny všechny habry, částečně i duby, lípy a
některé ovocné stromy. Napadené stromy či větve jsou zcela bez listí a přemnožené housenky na
holých větvích vytvářejí veliké chuchvalce z vlastních těl a z jemných vláken, které samy produkují.
Kvůli napadení stromů je o poznání světleji i v lesích, kde jindy husté koruny stromů dříve
neumožňovaly spatřit nebe. Není zatím jisté, zda se tento stav nestane pro zdejší přírodu kalamitním.
Zatím proti housenkám nikdo nebojuje a nelze předvídat, jak si s nimi příroda poradí.
Akáty letos nevykvetly
Náhlé únorové oteplení a následné vysoké mrazy způsobily, že všechny akáty v údolích na
Berounsku letos vůbec nevykvetly. Krajem se letos po večerech nešíří charakteristická opojná vůně
medových květů, čehož nejvíce litují zejména včelaři. Ojediněle lze kvítek na akátu spatřit pouze ve
vyšších a chráněných polohách. Pomrzlé jsou bohužel také lípy v údolí a na nízké únorové teploty
doplatily i jabloně.
Nové označení naučné stezky
Při příležitosti Dne evropských parků byly instalovány nové stojany a informační desky na naší první
Svatojánské naučné stezce. Při té příležitosti bylo zrenovováno také zábradlí na cestě ke křížku.
Správa CHKO a další příznivci přírody tak každým rokem dokazují, že jim na kultivovanosti tohoto
místa velmi záleží. Údržbou a zkulturněním cest se mimo jiné eliminuje pohyb lidí mimo vyznačené
trasy v rezervaci. Prostory budovy bývalého kláštera byly v tento den propůjčeny k výstavě
zajímavých fotografií přírody a k prezentaci aktivistů z řad jejích ochránců. Je však smutné, že obec,
která je přirozeným centrem Národní přírodní rezervace Karlštejn, nebyla o celé akci informována a
její zástupci nebyly Správou CHKO na slavnostní znovuotevření naučné stezky přizváni. Věříme, že
se tak stalo nedopatřením, a že tím nebudou narušeny jinak dobré vzájemné vztahy se správou
rezervace.

POZVÁNKA NA KONCERTY
Koncert skupiny Hradišťan
Na počátku letošních prázdnin se podařilo Svatojánské společnosti zajistit velmi netradiční a
atraktivní koncert. Dne 9. července od 16 hodin ve svatojánském kostele vystoupí věhlasná
Cimbálová muzika Hradišťan. Hradišťan patří k nejstarším a nejznámějším moravským cimbálovým
kapelám. Od roku 1978 je primášem a uměleckým vedoucím Hradišťanu Jiří Pavlica, který tvůrčí
práci s folklórem ještě více prohloubil. Dnes je Hradišťan známým hudebním tělesem s nezvykle
širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem. Umělecká úroveň řadí Hradišťan k
ojedinělým tělesům a jeho obliba stále stoupá. Je častým hostem TV pořadů, ročně má v Česku na
150 koncertů, vydal již 20 CD. V jeho repertoáru se objevuje řada nových původních skladeb.
Půvabně jsou například zhudebněny verše Jana Skácela, který se souborem dlouho spolupracoval.
Hradišťan má pro tyto příležitosti velmi vkusně připravené pásmo duchovní lidové hudby, které již s
velikým úspěchem předvedl v mnoha našich chrámech. Ve Svatém Janě byl zahájen předprodej
vstupenek (pan Emil Kára – Sv. Jan čp. 3). Vzhledem k sponzoringu je jejich cena na rozdíl od
jiných koncertů Hradišťanu velmi příznivá (dospělí 150.- Kč, děti 7-15 let 100.-Kč). Vstupenky lze
rezervovat na telefonním čísle 311 672 289 - ing. Šalda, nebo na e-mailu j.sevcik@iol.cz. Proč lidé
na Hradišťan chodí – je to krása lidové hudby a poezie přivedené do mistrovského podání, které však
vyznívá tak přirozeně, že to vypadá jako zcela lidové. Při tom mnoho skladeb v repertoáru je nových,
pocházejících z Hradišťanu. Před zahájením koncertu je pro posluchače připraven malý příjemný
dárek. 20 minut před 16. hodinou, během vstupu do kostela zde zazpívá dětský pěvecký sbor "Texas
Girls Choir" z USA. Doporučujeme Vám tedy včasný příchod nejen kvůli rezervaci předních míst v
kostele, ale též kvůli tomuto nevšednímu kulturnímu zážitku.
Prázdninové koncerty
23. července se bude konat koncert pěveckého sboru z USA „„International Music Ministry
Chorale“. Začátek koncertu v 17 hodin. Dne 20. srpna od 18 hodin proběhne společný koncert
pěveckých sborů Juventa z Goslaru (Německo) a berounského Slavoše. Koncert bude odplatou za
pozvání berounských do partnerského města v Německu. Po koncertě proběhne malé společenské
setkání obou sborů s pohoštěním v hotelu Obecná škola. Je příjemné, že si pro tuto slavnostní
příležitost oba sbory vybraly právě Svatý Jan pod Skalou.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Panu Miroslavu Hronkovi děkujeme za to, že vzal na svá bedra letošní údržbu svatojánského
hřbitova. Po několika neúspěšných pokusech o údržbu se tak náš hřbitov konečně dočkal nápravy a
místo posledního odpočinku má opět důstojnou podobu.
BLAHOPŘEJEME
Blahopřejeme
Dnešní blahopřání patří novomanželům Karlovi a Silvii Broumským ze Sedlce, kteří byli oddáni dne
24. června na radnici v Berouně. K tomuto kroku do života přeje vše nejlepší i redakce Svatojánku.
V červnu se ve Svatém Janě narodila manželům Aschermanovým dcera Amálie. K jejímu narození
rovněž blahopřejeme. Během prázdnin se očekává narození nového občánka také v rodině
Pletánkových. Malých dětí ve Sv. Janě za poslední léta nebývale přibylo, což je pro naši obec velmi
pozitivní jev.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ SPOLEČNOSTI
Sedlec bude mít novou kapličku
V Sedlci zdárně pokračuje výstavba rodinných domů. Spodní část rozparcelované louky, kterou
nelze využít pro tyto účely, byla odkoupena obcí. Na tomto místě bude zbudována oddechová zóna
pro občany Sedlce i Svatého Jana. Součástí projektovaného parku bude dětské hřiště, větší sportovní

hřiště, malá fontánka, ale také kaple sv. Ivana. Na schůzce konané 1. června s odborným architektem
Ing. Milanem Míškem pozemek i předběžný plán na místě shlédlo obecní zastupitelstvo a vyjádřilo
se k chystanému projektu. Výstavba kaple a její umělecká výzdoba je financována výhradně ze
soukromých zdrojů, výstavbu parku, cest a osvětlení má hradit obec z evropských dotačních fondů
Nové sportoviště i dětské hřiště alespoň částečně nahradí lidem hřiště z bývalého klášterního parku,
které je dnes součástí areálu VOPŠ a nemůže sloužit veřejnosti.
Stěhování sousoší
V měsíci květnu proběhla druhá fáze stěhování Mariánského sousoší. Po sejmutí podstavců soch byl
v základech objeven unikátní náhrobní kámen. Kámen je lehce poškozen a evidentně posloužil pouze
jako rovná podkladová plocha pro sochu Panny Marie. Starý deskový náhrobní kámen je podobný
kamenům ve starém kostele. Má bohatý renesanční reliéf a po zrestaurování bude podroben bližšímu
prozkoumání. Poté by se mělo přikročit k rozluštění starých nápisů. Kámen je zhruba 180 cm vysoký
a 80 cm široký, vytesaný z červeného mramoru (podobně, jako mnohé jiné památky ve Sv. Janě). S
největší pravděpodobností sem byl umístěn v době přestavby jeskynního kostela na kostel nový.
Kameni dominuje velký erb s českým lvem a přilbou s orlími pery. Nápisy na kameni jsou patrně
staročeské. Stěhování soch vzbudilo právem zájem širší veřejnosti, a začali se ozývat pamětníci, kteří
o sochách vypovídají. Za nejvýznamnější objev je považován nález hlavy z prostřední sochy Panny
Marie. I nadále trvá zájem restaurátorů o jakékoli staré fotografie soch, například i rodinné fotografie
s malou částí sochy v pozadí a pod. Jakýkoli detail zachycený na fotografii může významně pomoci
použit při tvorbě soch nových. Pokud můžete takovou fotografii poskytnout, obraťte se prosím na
OÚ ve Sv. Janě nebo na správce farnosti P. Němečka. Fotografie bude po odborném zkopírování
majiteli opět vrácena.
PŘIPRAVUJEME
8. července …… Zasedání obecního zastupitelstva – 18 hodin
9. července …… Koncert – Cimbálová muzika Hradišťan – 16 hodin
9. července …… Zasedání správy svatojánské společnosti – 18 hodin
23. července …… Koncert pěveckého sboru z USA „„International Music Ministry Chorale“ – 17
hodin
20. srpna ………. Společný koncert pěveckých sborů Juventa z Goslaru (Německo) a Slavoše – 18
hodin

