červen - 2004
Informační zpravodaj obecního úřadu Svatý Jan pod Skalou a Svatojánské společnosti
V červnu roku 1994 přišel starosta obce Jiří Ševčík s nápadem, informovat
své spoluobčany o dění v obci v textové podobě. A tak vznikl první výtisk
informačního zpravodaje "Svatojánek".

Za uplynulých dese t
le t vyšlo 99 řádných čísel,
navíc 2 silvestrovská a 2
z vláštní vydání Svatojánku. To vše na více než 420 stranách papíru!
Poče t oficiálně distribuovaných kopií Svatojánku za tu dobu již značně
přesáhl 12 000 kusů. Ve svých rukou te dy držíte sto čtvrté
a z árove ň historicky třetí mimořádné číslo Svatojánku.
Zpravodaj prošel svým vlastním vývojem a za dobu svojí existence
4x změnil svoji podobu. Současná podoba zpravodaje vzešla podle potřeb
vydavatelů i námitek občanů. Zpravodaj má své stálé rubriky, mnohé velmi
oblíbené, jiné spíše formálně informativní. Vedle informací o aktuálním dění přináší též informace z historie obce a
různé zajímavosti, více či méně související se Sv. Janem. V posledních letech nabývá také poslání zaznamenávat
události v naší obci na bázi kronikářské.
První čísla Svatojánku byla psána v dnes již historickém počítačovém "DOSovském" textovém editoru "T602".
Vycházela pouze na dvojstraně a v nákladu 40 ks. Už za pár měsíců se Svatojánek rozrostl na 4 strany. Záhy veliká
poptávka donutila obec zvýšit jeho náklad na 100 kusů. Za několik let se Svatojánek xeroxoval až po 150 ks. V osadě
Záhrabská si ještě několik desítek čísel zpravodaje pořizovali pomocí kopií sami chataři dle vlastních možností.
V posledních letech je zpravodaj doručován všem zájemcům též elektronicky prostřednictvím e-mailové pošty. Počet
výtisků se ustálil na 120 ks. Od ledna 1996 začal Svatojánek vycházet v nové grafické úpravě, která se již jen
minimálně pozměňovala. Od těch dob až dodnes konečnou podobu Svatojánku zajišťuje Jiří Ševčík ml. Jeho zásluhou
je od března 2000 textová databáze všech čísel Svatojánku volně dostupná i na internetových stránkách obce Svatý Jan
pod Skalou. Díky ní může každý velmi jednoduše listovat všemi čísly, nebo snadno vyhledávat konkrétní texty.
Svatojánek je dodáván nejen do všech částí naší obce, ale také do Hostíma. Potěšitelné je, že vždy je očekáván a ihned
rozebrán. Bohužel, jeho tisk a zejména distribuce ve větším množství (Svatojánek je po celou dobu existence vydáván
pro občany zdarma!), aby se zpravodaj dostal ke všem zájemcům – zejména k sezónním chatařům na Záhrabské a
v Hostímě, není v možnostech obce.
Informace ze Svatojánku pravidelně přebírá regionální tisk i rozhlasové
zpravodajství Českého rozhlasu. Prvních sedm let vycházel Svatojánek původně
každý
měsíc.
Aby
zpravodaj
lépe
vyhovoval
potřebám
a možnostem obce, vychází od roku 2001 jednou za dva měsíce.
Vydávání zpravodaje se ukázalo jako velmi potřebné a nás těší, že si z našeho
počinu vzalo příklad mnoho obcí, a to nejen na Berounsku! Některé zpravodaje
převzaly nejen inspirativní název, obsahující v jisté formě i jméno obce, ale i
pořadí či obsah rubrik. Všem lidem, kteří se na vydávání Svatojánku za uplynulých
10 let jakkoli podíleli, patří upřímné poděkování. Zejména pak bývalým i
současným
zastupitelům
obce
a členům Svatojánské společnosti, všem, kteří do Svatojánku přispívali či přispívají
svými články, případně pomáhali s jeho tiskem a distribucí. Poděkování patří též
paní Němečkové, panu Šaldovi a panu Károvi, kteří se v současnosti starají o jeho
doručování v Sedlci a Sv. Janě.
Popře jme te dy spole čně Svatojánku vše ne jle pší k jeho de sátým narozeninám,
hodně z daru a odhodlání i do dalších let.
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Pro toto mimořádné výroční vydání jsme pro vás připravili i malý dárek - výběr nejzajímavějších článků, které
na stránkách Svatojánku výstižně dokumentovaly dění v naší obci za uplynulých deset let. Některé články
jsou opatřeny dokumentačními fotografiemi. Přejeme vám příjemné čtení.

(první vydání Svatojánku)
září 1994
OPRAVA VĚŽE KOSTELA, probíhala celé prázdniny. Problémy, které se při
rekonstrukci objevily, zpo zdí dokončení této ak ce asi o 14 dnů. Na věž kostela byly
také vyzdviženy oba nové zvony a součástí opravy jsou i nové ciferníky věžních hodin.
VYZDVIŽENÍ NOVÉHO ZVONU NA
KOSTELNÍ VĚŽ BYLO JEDINEČNÝM ZÁŽITKEM pro všechny, kteří se
této výjimečné události zúčastnili. Tato
událost se zapíše do dějin naší obce. Od
první světové v álky, kdy byly dva zvony
sejmuty, se opět nad svatojánským
údolím ponese hlas všech čtyř zvonů.
Poděkování za zd árný p růběh t éto
náročn é práce patří firmě Obnova
památek, která zajišťuje rekonstruk ci
věže kostela.
ZÁSADNÍ REKONSTRUKCI prodělá v tomto měsíci tak é samotná studánka
- Pramen sv. Ivana. Bude odstraněno d řevěn é plato, ze kterého se nabírala voda a před
vchodem do studánky bude zabudována fontánka pro hygienický odběr vody. Studánka
bude oddělen a novým kov aným záb radlím. Nemalým n ákladem bud e též obnoveno
automatické osvětlení prostoru studánky, které bylo vandalským způsobem poškozeno.
OPRAVA VĚŽE KOSTELA se ukázala jako d alší tvrdý oříšek pro nadaci.
V průběhu prací se objevovaly nové a nové potíže, které celou ak ci až neúm ěrně
fin ančně zatěžovaly. Cena se oproti původnímu předpokladu zvýšila o 180 000.-Kč.
Tyto náklady však nezahrnují cenu dřeva, které podle smlouvy zajišťuje sama
nadace. Několik kubíků trámů a dalších cca pět kubíků prken bylo nutno vyměnit
a doplnit. Také nové žaluzie do oken věže zajišťuje nadace ze svých prostředků.
PAMĚTNÍ SCHRÁNKA, která bude uložena do "m akovice" v ěže, bude obsahov at
celou řadu zajímavostí. Vedle zaklád ající listiny Svatojánské nad ace zd e budou po
jednom výtisku uloženy Berounský deník a Echo. Nebude chybět ani Svatojánek
a kopie kolaudačních listin nových zvonů.

listopad 1994
SPIRITUÁL KVINTET VE SV. JANĚ - Zatím nejvíce navštívený kon cert v e Sv. Janě před čil všechna n aše o ček ávání. Můžeme
být nanejvýš spokojeni, proto že nadchl i všechny přítomné členy této skupiny. Tento pocit n ejlépe vyjádřil sám ved oucí
"Spirituálu", když publiku oznámil: "Byl bych rád, kdyby se z našich koncertů stala v této krásné obci tradice". Pořadatelé si v elmi
cení i příkladn ého chov ání publika, které se dokon ale p řizpůsobuje mimořádn é ch rámové atmos féře. Je až s podivem, jak na
posluchače působí tato důstojná místa. Je jen škoda, že v zadních prostorách kostel a je při v elké návštěvnosti špatně rozumět
mluvenému slovu. I tento nedostatek však budem e čas em řešit. Lze si jen p řát, aby další svatojánské kon certy následovaly, n eboť
jejich význam již dávno přesáhl hranice obce a jsou významným společenským a kulturním přínosem pro celý náš region.
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leden 1995
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO vstupuje do roku 1995 v novém složení a svoji práci bude vykon ávat v s edmičlenném zastou pení.
Práce pro bl aho obce v ždy vyžadovala a vyžaduj e mnoho obětí. Je to práce dob rovolná a n e vždy lehk á. Usnadněna j e všude tam,
kde se na rozvoji obce podílejí i sami občan é. Naš e obec patří po čtem obyvatel k n ejmenším, ale je obdařen a přírodními krásami
a celou řadou vý znamných p amátek. V posledních l etech p roděláv á zn ačn é změny a je p ředpoklad, že její rozvoj by měl
pokračov at i v budoucnu. Obecní zastupitelstvo předem d ěkuje 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.

únor 1995
SMLOUVA NA VYPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU sídelního útvaru Svatý Jan pod Skalou - Sedlec a Hostím, byla uzavřena
s KAPA Studiem. Tento plán bude zpracováv án pod vedením ing. arch. Petra Vávry. Postup prací na tomto projektu bude
pravidelně zv eřejňov án v našem seriálu k POV.

květen 1995
SVATOJÁNEK bude od tohoto vydání vydáván již ve 100 výtiscích. Stále narůstající zájem o tento zpravodaj svědčí o jeho oblibě
a nás t ato skutečnost po chopitelně těší. Je n aší snahou in formovat v ás co možná nejobjektivněji a samozřejmě tak é v čas o v šech
chystaných akcí ch. Pokud má někdo ve vašem okolí zájem o tento zpravodaj, stačí, aby na obecní úřad zaslal korespondenční lístek
se svojí adresou. Vzhledem ke skutečnosti, že Svatojánek dostáváte zdarm a, zajišťujeme jeho dodání pouze v Hostímě, Záhrabské,
Sedlci a ve Sv. Janě. Uvítáme i vaše náměty a připomínky (i kritické) a to nejen k obsahové strán ce Svatojánku, ale i k práci
Obecního úřadu Svatý Jan pod Skalou.

červen 1996
STÁNEK S OBČERSTVENÍM se na novém stanovišti vedle školní budovy v elmi dobře uv edl. Toto zatím jediné zaří zení s vého
druhu, které v obci m áme, slouží především návštěvníkům ob ce. Teplé letní večery však lákají k pos ezení i místní občany. J eště
v letošním roce by měl být stánek opatřen s edlovou střechou. Tím bude splněna poslední podmínka k provozování, stanovená
správou CHKO.

srpen 1995
NOVÉ KONTEJNERY na sklo a plasty má od tohoto
měsíce i naše ob ec. Oba d ruhy odpadů mohou uklád at do
těchto nádob občané jak ve Svatém Janě, tak v Sedlci. Jedná
se o první příspěvek obce k otázce likvidace tříděných
odpadů. Zakoupení kontejnerů umožní také zrušení poslední
skládky v Sedlci. Železo je mo žno i n adále uklád at na
vyhrazené místo poblíž kontejneru za výrobní halou.

září 1995
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ v naší obci působí již
delší čas pouze fo rmálně. Obecní zastupitelstvo se zabýv alo
otázkou další existence tohoto sboru. Vzhledem ke všem
okolnostem, které souvisí s touto otázkou, bylo ro zhodnuto
o zrušení sboru dobrovolných hasičů. Malý počet obyvatel
a snadná dostupnost obce pro požární sbory z Berouna
a Loděnice, to byly dva hlavní důvody, které přiměly obecní
úřad k tomuto kroku.
ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU přináší do n aší obce jednu z největších změn za poslední léta. Na Vyšší ped agog ické
škole začne studovat n a p adesát mladý ch lidí, kteří se tím stanou částí organismu n aší malé ob ce. Je to s amozřejmě velký p řínos
pro Svatý Jan pod Skalou a jeho důsledky snad ani neumíme řádně docenit. Všude tam, kde se zabydlí tvořivé mládí, nabývá život
jiných hodnot a věříme, že tomu nebude jinak ani u nás.
BEROUNSKÝ DENÍK již delší čas přejímá a zveřejňuje zprávy z našeho zpravod aje. Díky této dobré spolupráci nám byla red akcí
tohoto deníku nabídnuta možnost, využít jed enkrát do měsíce jednu jeho stranu p ro in formace ze Svatého J ana pod Skalou. Této
nabídky využijeme a každou poslední sobotu v měsíci, počínaje zářím, najdou čtenáři v Berounském deníku "Svatojánskou
stránku".

říjen 1995
OSLAVA NA ZÁHRABSKÉ, která se konala v předvečer posledního zářijového víkendu, přilákala snad všechny místní osadníky.
Byla to zřejmě n ejvětší společensk á událost v této osad ě za celou dobu její historie a vskutku předčila vš echn a očekávání. I t ento
večer zpříjemnila country hudb a a k oboh acení prog ramu p řispěl i cestovatel Míla Urban, jeho ž tat řička, zvyklá n a p rašné cesty
Aljašky, dojela na Záhrabskou po vlastní ose. Dobrou náladu kazilo snad jen chladné podzimní počasí. I s ním však pořadatelé
počítali a tak příjemně vytopená společenská místnost v prvním patře hasičárny lákala k posezení. Věřme, že podobné akce se i zde
stanou tradicí a přispějí tak k obohacení společenského a kulturního života této osady.
PO PŘIPOJENÍ ZÁHRABSKÉ k naší obci bude započato s prvními kroky obnovy této osady. Nutná je oprava přístupové
komunikace a modernizace v eřejn ého osvětlení. Současně budou zahájeny p ráce na úp ravě ob ecního pozemku u hasičárny.
Ve výhledu je i přestavba samotné hasičské zb rojnice. V přízemí tohoto domu by měl být zřízen byt pro správce. Význam ným
přínosem pro tuto osadu bude i pravidelné přistavování kontejnerů na odvoz odpadu.
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VYŠŠÍ PEDAGOGICKÉ ŠKOLY bylo v měsíci září ud álostí číslo jedna. Slavnost prob ěhla 2. září
za přítomnosti celé řady představitelů vlády, ministerstev, a Poslanecké sněmovny. Nechyběli zde ani zástupci okres ního
a školského úřadu z Beroun a. V úvodu slavnosti se kon ala v kost ele sv. Jana Křtitele mše svatá, jejímž hl avním cel ebrantem byl
biskup Lobkowitz. Další program oslav probíhal v hudebn ě školy, kde měli přítomní možnost vyslechnout slavnostní projevy,
po nichž n ásledoval koncert. Prohlídkou areálu školy byla o ficiální část oslav ukončena. Večer u t áboráku, který p řipravila obec
spolu se Svatojánskou nadací, vhodně vyplnil zbývající část dne. Dobrou pohodu celého večera dokonale navodila count ry skupina
Brzdaři. Milým překvapením pro všechny byla přítomnost nových studentek, které tak měly poprvé možnost nahléd nout
do svatojánského společensk ého dění. Tak se tento večer nestal pouze příjemnou tečkou za kon čícími prázdninami, ale byl
současně důstojným přivítáním nového školního roku.
NA VYŠŠÍ PEDAGOGICKÉ ŠKOLE studuje od 4. září celkem 47 děvčat a 3 chlap ci. Již v průb ěhu měsíce září jsme měli
možnost zazn amen at čilý ru ch v okolí kláštera. Studenti se pozvolna zapojují do života v obci a v n ěkterý ch příp adech již n abízí
svoji pomocnou ruku při zvelebování obce.

VZPOMÍNKA
Když jsme vás před časem informovali
o připravovaném pořadu České televize, který
byl v rámci pořadů Lapidárium natáčen v naší
obci, nikdo z nás netušil, že jeho hlavní
protagonista, velký milovník svatojánského
údolí, spisovatel František Nepil, se prostřednictvím tohoto pořadu přišel se Svatým Janem
pod Skalou navžd y rozloučit. Jeho vyznání
k tomuto místu zaznělo z jeho úst i z jeho knih
mnohokrát a stvrzoval je častými ná vštěvami
naší obce. Byl jedním z lidí, kteří neskrývali
upřímné potěšení nad obno vou zdejších
památek a svým dílem k jejich obnově
i přispíval. Se srdcem otevřeným přijížděl vždy
mezi nás a s hu morem j emu vlastním vždy
navodil neopako vatelnou atmosféru těchto
setkání. Žel, připravovaná podzimní beseda
s tímto vzácným člověkem s e již nikdy
neuskuteční. Setkávat s ním se však můžeme
i nadále, a to prostřednictvím j eho jedinečného
spisovatelského díla, tak blízkého nám všem.
Na mistra Františka Nepila, dobrosrdečného
a moudrého člo věka budeme vžd y s úctou
a láskou vzpomínat.

listopad 1995
KABELOVÁ TELEVIZE, která je po téměř jednolet ém zkušebním provozu kompletně dokončen a, je nesporným přínosem pro
naše domácnosti. Osm televizních programů a celou řadu rozhl asových stanic spolu s možností místního TV vysílání mohou naši
občané využívat pomo cí tohoto kab elového ro zvodu. Při dokončov acích pracích byl a na síť připojen a ješt ě celá řad a no vých
účastníků a celkový po čet p řípojek se t ak zvýšil n a 60. Obecní úřad přistoupil k této nem alé investici i s tím, že u ní n elze
předpokládat návratnost. Tím více bychom si měli tohoto zařízení vážit a pokud možno si ho také chránit.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU sm ěřuje t entokrát až do Řevnic a p atří akademick ému soch aři Petru Váňovi, který prov áděl od
r. 1993 restauraci sousoší v kapli sv. Kříže. Přestože tuto náročnou práci provád ěl za velmi ztížených podmínek a postup práce
zpomalovala nejrů znější "překvap ení", dodržel nejen původně stanovený termín ale i cenu opravy.
JIŽ ČTVRTÉ VÝROČÍ založení Svatojánské nadace jsme si připomněli 17. října. Právě před čtyřmi lety se v bývalém penzionu
IVANKA sešli příznivci obce Svatý Jan pod Skalou a dali vzniknout této aktivitě. Dnes je Svatojánská nadace ve všeobecném povědomí
nejen u občanů berounského okresu, ale díky své bohaté činnosti i na mnoha dalších místech naší vlasti. Tradice koncertů a besed, které
pravidelně pořádá Svatojánská nadace ve spolupráci s obecním úřadem je také všeobecně známá a přivedla do Sv. Jana nejen domácí, ale
i zahraniční umělce a soubory. Hlavní náplní práce nadace však i nadále zůstává obnova a zvelebování památek.

Silvestr 1995
VELKOLEPÁ OSLAVA znovupřipojení Záhrabské k e Svat ému
Janu se sice již kon ala, ale k symbolickému před ání klíčů od t éto
osady již zřejmě n edojde. Proslýchá se totiž, že již dnes někt eré
vrážsk é radní mrzí, že se Záhrabské tak lehce vzdali, neboť občané
Vráže nyní n emají kam odkl ádat nepot řebný domovní odp ad. Černá
skládka nad vrážským hřbitovem ještě sice není zcela zaplněn a, ale
dnes se již nachází na svatojánském území. Obecní úřad Vráž je
ztrátou Záhrabsk é postav en před n aléhavý problém, zajistit nové
místo pro nepovolen é skládkov ání. Naší sn ahou bud e samo zřejmě
vrážským při řešení tohoto úkolu pomáhat. Proto jim tabulku s
nápisem skládka zak ázána, která zůstala u staré skládky brzy
vrátíme.
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leden 1996
ROK 1996 - TŘETÍ ROK VYDÁVÁNÍ SVATOJÁNKU - Už do třetího roku vstupujeme se Svatojánkem a počáteční nejistota
a pochyby o jeho budou cnosti jsou ty tam. Obavy z toho, že v tak malé obci jakou je Svatý J an pod Skalou nebude o čem ps át se
rozplynuly a jak vidíte, Svatojánek přináší stál e nové a nov é in formace. A j akoby to ještě n estačilo, zrodila se jeho mladší sestra
"Svatojánská stránk a", která pravidelně j ednou měsíčn ě in fo rmuje čt enáře Berounského d eníku o n aší obci. Je až s podi vem,
co všechno se u nás k aždý měsí c odeh rává. Svatoján ek vše zaznamen ává, sleduje pozorn ě toto dění a seznamuje ob čany
s rozvojem obce. Aniž by chom si to z počátku uvědomovali, info rmace ze současn ého života Sv. Jana pod Skalou budou
prostřednictvím tohoto zpravodaje zachovány i pro budoucnost, neboť každý výtisk Svatojánku je zaklád án do Okresního archivu.
Nejzajímav ější info rmace přebí rá okresní i celostátní tisk. Tato
okolnost je pro nás sama o sobě závazkem a všechny p říspěvky, které
Svatojánek přináší musí být podloženy realitou a zároveň musí být
objektivní. Výjimku tvoří pouze mimořádná Silvestrovská příloha
Svatojánku, která je psán a v silvestrovském du chu a sn aží se
humorným způsobem poukázat na n ěkteré události v obci a okolí.
V současné době vydáv áme 150 výtisků Svatojánku a je n a přání
zasílán také do n ejrůzn ějších koutů naší vlasti. Přispívá tedy
významnou měrou i k propagaci obce Svatý Jan pod Skalou.

únor 1996
NA ÚZEM Í OBCE VZNIKÁ SKANZEN - V býv além lomu Paraple
už delší dobu pracuje skupina mladých lidí, kteří se sdružují ve
společnosti BARBORA. Po získání všech potřebných povolení, zde
začali tito mladí lidé obnovovat stará báňská díla a nutno konstatovat,
že se jim práce daří. Cílem jejich snažení by mělo být vybudování jakéhosi skan zenu, který by dokázal lidem přiblížit technol ogii
těžby a dopravu vápen ce v tomto lomu. Připomeňme, že lomem
Paraple p roch ází stovky turistů, nebo ť střed lomu protíná n aučn á
stezka. Přejeme členům společnosti, aby se jim jejich dílo podařilo.

duben 1996
NA POUŤ V NOVÉM -Úpravou prostranství nad klášterní zahradou
a stavbou pódia bude, jakmile dovolí počasí, zahájena jedn a
z plánovaný ch ak cí obecního ú řadu. Tento prostor je již delší dobu
využíván při společenských setkání ch a jeho úprava je tudíž n a místě.
Pokud se záměr podaří realizovat, bude toto místo v budoucnu
i náležitě osvětleno a budou zde vybudovány záchodky. Celý záměr je
v současné dob ě konzultován s e Správou CHKO a s majitelem
pozemku. První letošní akcí na nově upravené ploše bude slavnostní
country večer v sobotu 29. června, den před svatojánskou poutí.

červen 1996
FRESKA UŽ SPOLKLA DVĚ PLATA VAJEC - Mezi zajímavosti, se kterými vás
prostřednictvím Svatojánku sezn amujeme patří b ezesporu i skutečnost, že restau rátoři,
kteří provádějí restaurátorské práce na fresce v kapli sv. Kříže, spotřebov ali na fixážní
práce tém ěř š edesát slepičích vajec. Na opravy omítek pod malbou bude p ak pou žito
vyzrálé v ápno, namočen é ve vodě již několik desítek let. Jak vidno, léty ověřené
restaurátorské technologie mají stále své místo i v dnešní době.
HOSTÉ Z USA KONCERTOVALI - Dokonalý kulturní zážitek měli všichni
návštěvníci květnového koncertu, na něm ž předvedl své um ění pěvecký soubor
FRESNO PACIFIC COLLEGE z dalek é Cali forni e. Koncert v n ašem kostele
byl zárov eň posledním vystoupením tohoto souboru v rámci jeho evropského turné
a byl také jediný v Česk é republice. Před koncertem u n ás předv edl soubor své um ění
v Římě a Benátkách v Itálii, ve Slovinské Ljubljani, v Budapešti a ve Vídni. Přestože
největším zážitkem pro členy souboru zůstan e jistě vystoupení v e sv atopetrské
bazilice, byli Svatým Janem pod Skalou doslova okou zleni. Nejvíce oceňov ali naše
přijetí a publikum, kterým byl i přes nevlídné počasí kostel zcela zapln ěn. O tom, že se
koncert líbil, svědčí i skutečnost, že posluchači přiměli svým potleskem pana
sbormistra k příd avku. Pro hosty ze Spojený ch států p řipravila Svatojánská nadace
pohoštění a celé dvě hodiny jsme měli možnost pohovořit se členy souboru ve
svatojánské škole. Přát elská atmosféra tohoto setkání byla oboh acen a zpěv em
americký ch a českých písní. Pro spokojenost našich hostů udělala správ a Svatojánské
nadace opravdu m aximum a slova chv ály a obdivu z úst Ameri čanů byl a pro nás tou
nejlepší odměnou.

srpen 1996
DALŠÍ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ S ŘEDITELSTVÍM VPŠ - Již poněkolikáté se sejdou představitel é obce a Svatojánské n adace na
společných jedn áních s ředitelstvím Vyšší ped agogické školy, aby projedn ali možnosti další spolupráce. Ta je dosud, až n a malé
výjimky, zcela nedostat ečná. Škola zatím nemůže žít svým normálním životem, neboť v areálu budovy probíhají ro zs áhlé
rekonstrukční p ráce, které silně omezují předpokl ádaný rozs ah její činnosti. Kvalita spolupráce školy s ob cí byla také ovlivněna
prvním rokem její činnosti, který probíhal ve znamení počátečních potíží spojených se zaved ením školy.
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I O PRÁZDNINÁCH JE ZPŘÍSTUPNĚN KOSTEL - Značný zájem o prohlídku našeho kostela ze strany domácích i zahraničních
turistů přiměl správu nadace k zajištění průvodcovských služeb o prázdnin ách. Tato činnost je nanejvýš potřebná, neboť
návštěvníci obce p řijíždějí práv ě za poznáním místních památek. Středem zájmu návštěvníků zůstáv á i nad ále kostel Naro zení
sv. Jana Křtitele a Ivanov a jeskyně, která je dle hodnocení odborníků
skutečným evropským unikátem. Pro Svatojánskou nad aci se
návštěvnost přímo odráží i v jejích příjmech, které vůb ec n ejsou
zanedb atelné, a které jsou využívány na další údržbu památek.

září 1996
NÁVŠTĚVA PANA KARDINÁLA - Již podruhé v letošním roce
navštívil naši obec otec kardinál MILOSLAV VLK. Zatímco jeho první
návštěva byla zcela souk romá, ta druhá byla o fi ciální. Přijel do Svatého
Jana zahájit druhý školní rok na Vyšší pedagogickou školu. Je to pro
naši obec význ amná událost a z n ašich kronik víme, že podobné
návštěvy byly v minulosti velkými společenskými událostmi. Pan
kardinál si však nepotrpí na stavbu slavobrány a jeho návštěva p roběhla
ve vší skromnosti. Naši obec má rád a n ás těší, že přislíbil i další
návštěvy.

prosinec 1996
VYSOKÉ OCENĚNÍ NAŠÍ OBCE V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI VESNICE ROKU 1996
MODRÁ STUHA, to je ocenění, které získala naš e obec jako jediná v celém středo českém regionu. Tato cena se ud ěluje
každoro čně t é obci, která n ejlépe naplňuje Prog ram obnovy venkova v oblasti kulturního a společenského života. Cen a bude
předán a zástupcům obce 10. prosince t.r. za ú časti všech starostů soutěží cích obcí. Na sl avnosti budou dále přítomni zást upci
okresních úřadů, Spolku pro obnovu venkova, Kanceláře prezid enta republiky a zainteresovaný ch ministerstev.

květen 1997
150-TILETÉ VÝROČÍ ZALOŽENÍ KAPLE SV. MAXMILIÁNA - Všem občanům naší vesnice připadá samozřejmé, že na
svatojánském hřbitově stojí krásná novogotick á kapl e. Jsme na ni pyšní, protože mnoho n ávštěvníků, kteří při cházejí do Svatého
Jana poprv é, si ji se zalíbením prohlíží. Málokdo si však uvědomuje, že práv ě letos je této k apli rovných 150 l et. Tento
architektonický skvost nechal postavit jako rodinnou hrobku majitel tehd ejšího svatojánského panství dr. Maxmilián Berger, když
mu rok před tím zemřela jeho mladá manželk a, hraběnka
Walburga z Lockn erů. Doktor Berg er zemřel až v únoru
1884 a jeho druhá žena rok po n ěm. Oba jsou ještě
s dalšími členy jejich rodiny pochováni v suterénu této
kaple.
BYLO ZAPOČATO S OPRAVOU CESTY - Delší dobu
připravovan á oprav a místní komunikace do osady
Záhrabsk á byla zah ájena a dokon čen a bude do poloviny
května. Nový asfaltový povrch cesty uvítají všichni
osadníci, neboť stávající p rašná cesta přináš ela potíže
nejen motoristům ale i m ajitelům chat v její těsné
blízkosti. Po dokončení nového povrchu budou na cestě
instalovány značky povolující max. rychlost 40 km/hod.
Připomeňme, že na celkových náklad ech, které dosáhnou
osmi set tisíc korun se podílí kromě obce také firma
EuroTel. V současné době org anizuje n a tuto akci ob ec
sbírku mezi osadníky.

červenec 1997
"SVATOJÁNCI" SE SEŠLI - U příležitosti 55. výročí od posledních maturit na
zdejším učitelském ústavu, se v naší obci sešli jeho absolventi. Ze všech koutů
naší vlasti se na toto setkání přihlásilo 37 účastníků. Součástí jejich návštěvy
Sv. Jana pod Skalou byla i prohlídka obce a setkání s jejími představiteli. To se
uskutečnilo v pondělí 30. června v bývalé škole. Po přivítání se při připraveném
občerstvení dlouho diskutovalo o současném životě obce a od bývalý ch
studentů jsme slyšeli i celou řadu zajímavých příhod z "jejich" školy.
Atmosféra setkání byla jako vždy velmi příjemná a nás potěšila upřímnost,
s jakou páni u čitelé vyj adřovali radost se současným rozvojem obce a se stál e
se zlepšujícím stavem místních pam átek. Ten je oslovil natolik, že mezi s ebou
při setkání vybrali 1800 korun, jako příspěvek Svatojánsk é nad aci. Ne všechno
se jim ale u nás líbilo. Nejvíce s e pozastavovali nad sou časným stav em cel ého
parku a nad zchát ralou budovou fary. "Snad, pokud ještě do Jána přijedeme,
bude situace lepší". Tak jednoznačně vyznělo přání všech těchto bývalých absolventů.

září 1997
NA ZÁHRABSKÉ MAJÍ TOČENÉ PIVO - 30. srpna byl v ob ecním areálu na Záhrabské zaháj en provoz stánku s občerstvením.
Je to další významný krok ke zlepšení života v osadě. Pokud se tato služba os adníkům osvědčí, bude v budoucnu p rovoz ro zš ířen
o prodej nejzákl adnějších potřeb pro domácnost. Paní Jitce SENFTOVÉ, která bude stánek provozov at, přejeme v jejím podnikání
mnoho zdaru. Pro úplnost dodáváme, že stánek bude zkušebně otevírán od čtvrtka do neděle, a to od 16 .00 do 22. 00 hodin.
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KAPLE SV. KŘÍŽE BUDE SLAVNOSTNĚ VYSVĚCENA - Po čtyřapůlletém úsilí se
podařila dokončit celkov á obnova této význ amné památky a u p říležitosti svátku
sv. Kříže bud e opraven á kaple slavnostně vysv ěcen a. Pro naši ob ec to bud e d alší
významná událost a zúčastní se jí celá řada představitelů veřejného života.

listopad 1997
OBECNÍ ÚŘAD SE STĚHUJE - Prod ej budovy ob ecního úřadu v SEDLCI sice nebyl
ještě realizov án, nicméně budova bud e běh em měsíce listopadu vyklizena a obecní úřad
bude přestěhován do připrav ených prostor ve staré svatojánské škole. Zde byly
provedeny pouze nejnutnější úpravy, které vyžaduje b ěžný chod ob ecního ú řadu
a je tudíž reálné, že se veřejné podzimní zased ání bude konat právě zde.

prosinec 1997
V NĚKTERÝCH DNECH SE V ÚDOLÍ NEDÁ DÝCHAT - Kvalita ovzduší ve
svatojánské kotlině, obzvláště nyní v topné sezóně, se stále zhoršuje. Zásluhu na tom má
především spalování méně kvalitních paliv. V současném období, kdy je téměř každý dům
v obci vybaven kotlem na tuhá paliva, není naděje na
zlepšení situace. Tu u nás snad nejvíce komplikují dva
největší zdroje znečištění, kterými jsou kotelny
bývalého kláštera a domu č. 16. Velkým přínosem
bude plynofikace rekonstruované budovy bývalé
obecní školy a slibné jsou i záměry některých občanů
vytápět své rodinné domky plynem.

únor 1998 - (z rubriky „Nahlédnutí do Minulosti“)

( vzácná fotografie tohoto kříže z roku 1941)

VICHŘICE PORAZILA KŘÍŽ 1902 - Dn e 30. března 1902, právě v Hodu Božím
Velikonočním asi k jedné hodin ě odpoledne, ro zpoutala s e divá vichři ce po okolí - s d eštěm a
sněhem -, která porazila k říž na nejvyšší skále n ad údolím Sv. Janským stojící, který ten dřevěný - 14 let větru a dešti vzdoroval. Zástupce dědiců + p. Bergrových p. Hubert šl. z Weise
dal však ochotně nový dřevěný kříž zříditi a sice tesařem ze Selce, zvaným Šurda, který jej také
dne 23. dubna 1902 dopoledne za pomoci zedníka Škvora ze Sv. Jana p. Skalou znovu postavil.
Kéž hlásá nově vzty čený kříž - tělo Páně jest plechové - dalek ému okolí, že zbožný poutník
blíží se k posvátnému poutnímu místu sv. Ivana, posvěcen ému tolika modlitbami našeho
prvního Českého poust evníka ! Dn e 25. dubn a 1902 dopoledne posvětil zd ejší farář Jakub
Du ffek nov ě postav ený kříž úpln ě soukromě, aby s e snad p ři větším návalu něj aké n eštěstí
nepřihodilo.
Doslovný opis z farní kroniky zdejší "LIBER MEMORABILIUM"

červen 1998
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU RESTAURACE - V pátek 29. května se v 18 hodin uskutečnilo slavnostní zah ájení
provozu nově vybudovan é restau race v naší obci. Na tuto událost jsme pozvali zástupce okresního a městského ú řadu, něk olik
starostů okolních obcí a zástupce všech fi rem, které se na výstavbě podíleli. Čestnými hosty byli zástupci Ministerstva pro místní
rozvoj v čele s ing. RAKOUŠEM. Právě toto ministerstvo mělo hlavní podíl na rekonstrukci budovy, neboť jeho prostřednict vím
jsme na celou akci obdrželi státní dotace z Programu obnovy venkova. Pracovníci ministerstva se tak na místě přesvědčili, jak bylo
se státní dotací naloženo. Zajímali se také o nové byty a n ěkteré si měli možnost prohlédnout. Na slavnostní zahájení byli pozváni
také všichni ob čan é n aší obce a tak s e zde sešlo přes 150 lidí. Většina se p ak zúčastnila i neo fi ciálního zaháj ení, které prob ěhlo
o den později. Program obou příjemných večerů obohatila svým vystoupením country kapela PABĚRKY.

srpen 1998
OBEC SE OCITÁ VE ŠPATNÉ FINANČNÍ SITUACI - Především rekonstrukce bývalé školy a zvláště pak výstavba nových bytů,
to jsou hlavní příčiny neutěšeného stavu obecní pokladny. Právě tento problém bude hlavním bodem jednání nadcházejícího
zased ání obecního zastupitelstva. Situací bude následně projednána s občany na veřejn ém zasedání, které je plánováno na p átek
28. srpna.
SKANZEN V LOMU PARAPLE BYL SLAVNOSTNĚ OTEVŘEN
Po několikaletém úsilí nadšenců ze skupiny BARBORA se podařilo
v bývalém lomu PARAPLE dokončit první, ale význ amnou část
skanzenu t ěžby a zp racování váp ence. I kdy ž tento počin p římo
nesouvisí s místním programem obnovy obce a obec sama se na n ěm
podílí jen minimálně, je to zajisté příspěvek, který oživí naučnou
stezku která lom protíná. Provoz skanzenu je zatím plánován na
soboty a neděle a jeho návštěvníci se mohou na vlastní oči přesvědčit
jak náročn á, ale v mnoha pohledech i romantická byla práce
"skaláků". Pro úplnost uvádíme, že slavnostní otev ření skan zenu
proběhlo v sobotu 7. srpna. Celá akce byla velmi dobře připrav ená
a necelá stovk a návštěvníků p rojevila op ravdu v eliký obdiv
k vykonané p ráci. Své dojmy mohli (a n adále mohou ) návštěvní ci
vyjádřit také prostřednictvím zápisu do pamětní knihy. Všichni tak
mohli obdivovat zdařilou expozi ci z bohat é historie těžby vápen ce
v našem kraji, a navíc se i projet znovuzpřístupněnými štolami
v původních zrekonstruovaný ch důlních vlečkách. Všem našim
obyvatelům i návštěvníkům obce n ávštěvu skan zenu n a Parapleti
vřele doporučujem e.
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HŘIŠTĚ NA ZÁHRABSKÉ SE NEDAŘÍ
DOKONČIT - Poté, co svoji aktivitu na výstavbě
nového hřiště v obecním areálu na Záhrabské
ukončil Ing. Bouček, ujal se dalšího organizování
obecní úřad. Přestože byly svolány dvě brigády
na prázdninov á sobotní dopoledne, kdy jsou zde
téměř všechny chaty obsazeny, zúčastnilo se té
první pouze p ět lidí a na d ruhou brigádu nepřišel
nikdo. Zdá se, jakoby hřištěchtiví jedinci na
Záhrabsk é vymřeli, neboť při posledním setkání
s osadníky se mnoho ch atařů písemně zav ázalo
na této akci přispět a souhlasn ě se vyjadřov ali
k potřebnosti tohoto zařízení v os adě. Tu si
ostatně uvědomuje i obecní zastupitelstvo
a v dostavbě hřiště bude v rámci omezených
fin ančních prostředků pokračov at. Ale jak brzy se
hřiště podaří dokon čit, bude i nadál e záležet na
osadnících. Schůze, na které by se m ělo o otázce
hřiště na Záhrabsk é opět jednat, je plánována
na září.

září 1998
SLAVNOST U OBNOVENÉHO KŘÍŽE - Na rozh raní k atastrů ob ce
Bubovice a Sv. Jana, v místě ze kterého vedou cesty do Hostíma,
Loděnice, Sv. Jana, Bubovic a n a Paraple nebo samotu Boubová,
stával velký k amenný kří ž. Tato památka vš ak nep řečkala období
minulého režimu a z v ápen cového kří že zde zůst al jen poškozený
a křovím zarostlý podst avec s vytes aným nápis em. O náp ravu tohoto
stavu se přičinila Svatojánská nadace, která ve spolupráci s obcemi Sv.
Jan a Bubovice obnovila toto památné místo. Právě tady se bude konat
v sobotu 12. září církevní slavnost, které se zúčastní občané obou obcí.
Pro zájemce bud e zorg anizován skupinový odchod od svatojánského
kostela ve 14.15 hodin. Začát ek slavnosti je v 15 hodin a p ro ty, kteří
se na místo nemohou dostavit pěšky, bude v tento den výjimečně
povolen vjezd osobními automobily od Bubovic. Po ukončení
slavnosti se ve svatojánském kostele koná malý koncert.

červen 1999
PRVNÍ VÝSTAVA MÁ ÚSPĚCH - Samostatnou ak cí se o svatojánsk é pouti stala výstava
dobových pohlednic ve hřbitovní kapli sv. Maxmiliána, k příležitosti 150. výročí dostavby
této památky. Výstava počítačově zpracovaný ch pohlednic, fotografií a ostatních dokumentů,
představuje vývoj obce od začátku století
a setkáv á se s nevš edním zájmem
návštěvníků Sv. Jana. Vždyť jen za první
dva dny jich sem přišlo t éměř
dvěstěpades át.
Tento
fakt
přiměl
pořadatel e výstavy k jejímu prodloužení.
Zájemci ji tak mohou shlédnout až do
konce září a to každou sobotu a neděli
v době od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin.
Uspokojeni budou i případní zájemci
o kopie vystavených exponátů, pro které
chystáme možnost objedn ání vytištění
některých ob rázků. Službu na výstavě
budou střídavě zajišťov at paní Ing. Marta
Machová a pan Emil Kára.
MÁME NOVÝ KŘÍŽ NA SVATOJÁNSKÉ SKÁLE
V sobotu 22. května byl na svatojánsk é skále v ztyčen nový kříž. Stalo se tak
především zásluhou farního úřadu, který celou akci zajišťov al. Nový, pět metrů
vysoký kříž z dubového dřeva, byl na vrchol skály vynesen několika
dobrovolníky. Teprve na vrcholu byl smontován a poté vztyčen. Pro úplnost
dodáváme, že nový kříž má stejn é ro změry jako jeho předchůdce, jehož zbytky
byly odstraněny 1. ledna tohoto roku. Po půlročním čekání se tedy svatojánská
skála dočkala své nov é dominanty. Celá akce byla zakon čen a krátkou
bohoslužbou.
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září 1999
VESNICE ROKU 99 - Obec Svatý Jan pod Skalou se stala vítězem letošního ročníku soutěže Vesnice roku v regionu střední
Čechy a tím postoupila do celostátního kola mezi 10 n ejlepších ob cí republiky. Poté co jsme byli vybráni jako n ejlepší
z 35 přihlášených ob cí, uskutečnil se v naší obci dne 10. září krajský seminář o obnov ě
venkova. Součástí programu semináře bylo vyhodnocení krajského kola soutěže a starosta obce
zde přev zal od zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ing. Jiřího Kasalického Zlatou stuhu,
jako ocen ění za mimořádný a všestranný rozvoj v esnice. Na d evad esát předst avitelů obcí
a okresních ú řadů z celého k raje, kteří nás v tento d en poctili svoji návštěvou, mělo při
následné prohlídce obce možnost posoudit výsledky naš eho úsilí. Ohlasy byly jednoznačné.
"Vaše vítězství je zcela zasloužen é".

listopad 1999
SVATÝ JAN POD SKALOU JE TŘETÍ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ OBCÍ V REPUBLICE - Slavnostní
vyhlášení letošního ročníku soutěže Vesnice roku, proběhlo v rámci Evropského kongresu
obnovy venkova, který s e v l etošním roce konal v České republice. Kong res, který byl
příležitostí k setkání odborníků na obnovu venkova se starosty obcí, probíhal ve dnech
7. až 11. listopadu v Uherském Hradišti. Samotný akt vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnil
ve Slovanském sále Velehradského
areálu
v
neděli
7. listopadu v odpoledních
hodinách. Za účasti několika
set hostů jej zahájil předseda
Spolku pro obnovu venkova. Slavnostní projev a vyhlášení vítězů
přednesl ministr Císař, který se podobné akce zú častnil již podruhé.
Právě zde jsme měli poprvé možnost slyšet onu radostnou zprávu
o úspěchu Sv. Jana pod Skalou, když tuto ob ec vyhl ásil ministr
Císař jako třetí nejúspěšnější obec republiky. Součástí vyhlášení
výsledků soutěže byl následný slavnostní kon cert v e vel ehradsk é
bazilice, který zahájil olomoucký arcibiskup. Před koncertem byla
všem přítomným přečtena zdravice prezidenta republiky. Za naši
obec se této slavnosti zúčastnil starosta Jiří Ševčík s manželkou.
Připomínáme, že obce, které stanuly na pomyslném stupni vítězů
obdrží mimořádnou státní dotaci. z Programu obnovy venkova
a současně budou upřednostněny jejich žádosti o dotace na vybrané
akce obnovy obce.
OTEVŘENÍ HASIČSKÉHO MUZEA Slavnostní otevření malého
hasičského muzea v nov ě zrekonstruovan é svatojánsk é hasičárně,
proběhlo v pátek 29. října v 18 hodin. Pozvání na tuto událost přijal
i dlouholetý činovník berounských hasičů.okresní požární rada
plukovník Šmíd. Ten ve svém projevu k přítomným občanům obce
vyjádřil uznání a za vytvořenou expozi ci, která ve svém důsledku
pomůže jak k přiblížení historie obtížné a dobrovoln é práce hasičů,
tak i k propag aci této společensky potřebné činnosti. Starosta obce
při příležitosti otevření poděkoval panu Radechovskému, který se
velkou měrou o vybudov ání muzea zasloužil. Nová expozi ce, jejíž
chloubou je zejmén a historická stříkačk a Walter, s e tak zařazuje
mezi svatojánské zajímavosti a bude zpřístupňována případným
zájemcům.

leden 2000
OBECNÍ DŮM NA ZÁHRABSKÉ BYL PRODÁN - Po zralé úvaze ro zhodlo obecní zastupitelstvo o podmíněném odprodeji
bývalé hasi čárny na Záhrabské. Poté, co selhala celá řada pokusů s mo žným využitím tohoto obecního majetku v e p rospěch
osadníků, byl tento objekt nabídnut jeho současným n ájemcům-man želům Sen ftovým. Ti využili svého předkupního práv a a stali
se novými majiteli této nemovitosti.

březen 2000
SVATOJÁNSKÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY - Svatojánští občané mají jedinečnou možnost sezn ámit se skladbou i obsahem
svatojánských internetový ch stránek a to i bez použití počítačů. Jednotlivé stránky jsou totiž vytištěny a seřazeny tak, aby
představily ucelený pohled na naši účast na internetové síti. Toto vše je od března k nahlédnutí v zasedací síni obecního úřadu. Pro
uživatele intern etu uvádíme i adresu, na které mohou naše stránky najít: www.svatyjan.cz (ad resa začn e díky nezbytné časové
prodlevě při jejím zavádění platit až během první poloviny měsíce březn a. Do té doby prosím používejte adresu
www.volny.cz/svjan/ ) Na těchto internetových stránkách je možné získat veškeré pod robné in form ace o historii a součas nosti
obce, nebo o Svatojánsk é nad aci a její činnosti. Přečíst si můžete i v eškeré dosav adní Svatojánské stránky z Berounského d eníku
s možností jejich zasílání na e-mail spolu s pozv ánkami na aktuální koncerty nebo s e Svatojánkem. Nal eznet e zd e i přes
70 kvalitních fotografií z naší obce. Jsou zde k dispozici i aktuální jízdní řády, tipy na pěší a cyklistické výlety, orientační mapy,
možnosti ubytování v místě a v okolí, důležité adresy a několik odkazů na další stránky související s tímto místem či s okolím
obce. V průběhu roku bude také na stránkách umístěn kompletní archiv všech vydání Svatojánku od roku 1994 až po nejnovější číslo.
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PAN PREZIDENT PŘIJAL STAROSTY OBCÍ
U příležitosti Dne malých obcí a u příležitosti
slavnostního vyhlášení celostátní soutěže Vesnice
roku 2000, přijal na Pražském hradě prezid ent
Václav Havel starosty vítězných obcí loňského
ročníku soutěže. Přijetí zástupců obcí a organizátorů soutěže je důstojným vyjádřením podpory,
kterou pan prezident prog ramu obnovy našeho
venkova v ěnuje. Tuto podporu vyjád řil
i ve svém vystoupení, ve kterém poděkoval vš em
přítomným za nelehkou práci, kterou této závažné
problematice věnují. Setkání se zú častnily
i manželky starostů, což s povděkem přijala
především manželka pan a prezident a, která byla
na setkání rovněž přítomna, a která n ás mile
překvapila svojí znalostí přírodních krás naší
obce. Po přijetí u pan a prezid enta n ásledovala
prohlídka reprezent ačních prostor Pražského
hradu, provázen á odborným výkladem.

duben 2000
PĚŠINA ZE SVATÉHO JANA NA VRÁŽ SE DOČKALA ÚPRAVY - Už několik posledních let vyžadovala chů ze po této v elmi
vytížené turistické cestě tu nejvyšší opatrnost a to zvláště při deštivém počasí. I tak se lidé museli na mnohých úsecích jinak velmi
příjemné cesty brodit blátem. Odstranit tento nedostatek je však vždy velmi náročnou záležitostí, a to především z pohledu
značn ého terénního převýš ení. Obec se proto obrátila s e žádostí o pomoc n a členy skupiny BARBORA a ti velmi ochotně po moc
přislíbili. I když bylo právě 1. dubna, nebyl jejich příslib aprílem a cestu se podařilo uvést do náležitého stavu. Celou akci
organizoval člen zastupitelstva pan Radechovský. K poděkování ochotným brigádníků s e ke všem, kteří cestu používají, připojuje
i Svatojánek.

květen 2000
SKLÁDKA NAD VRÁŽSKÝM HŘBITOVEM BYLA UKLIZENA - Po dva dubnové víkendy pořádali majitelé po zemk u ve
spolupráci s několika osadníky ze Záhrabsk é náro čné odklízení čern é skládky, která se po léta nah romadila na soukro mém
pozemku nad vrážským hřbitovem. Sládka byla důsledkem toho, že jak v obci Vráž t ak i v osadě Záhrabská nebyly po dlouhá léta
žádné kontejn ery na rů zné druhy domovního odpadu. Důvod? Zákon o obcích ani zákon o odpadech plně neumožňov al obcím
vybírání poplatků za likvidaci odp adů a pro ob ce bylo řešení tohoto problému velmi složité. Případné poplatky se v ob ecních
pokladnách objevovaly pouze na základě dobrovolných dohod s občany. Podobné dohody se však v případě naší obce daří
s úspěchem naplňovat pouze v Sedlci a ve Sv. Janě. Současná l egislativa již umožňuje vybírání poplatků za odvoz kontejn erů jak
od stálých obyvatel, tak od chatařů. Ti například na Záhrabské obývají více než 90 % nemovitostí. Obecní úřad připravuje vyhlášku
na základě kt eré bude muset k aždý ob čan, případn ě majitel n emovitosti na území obce poplatek za likvidaci odpadů zap latit.
Odpadne tak mnohdy složité dohadování s těmi osadníky, kteří v minulých letech v drtivé většině tvrdili, že si kontejnery platí
v místě svého bydliště a tam si také všechny odpady vo zí. Ve skutečnosti tomu bylo bohužel naop ak, čeho byly od nep aměti
dokladem právě mnohé čern é skládky v okolí Záhrabské, které se již v průběhu let dařilo částečně likvidovat. Dlouhodobé
odkládání zakoup ení kontejnerů pro Záhrabskou tak nebylo vůb ec b ezdůvodn é a kon ečn ě se jich osadníci svojí zásluhou dočkají.
Likvidace odpadů je pro každou obec nákladnou záležitostí. To si musí uvědomit jak občané obce, tak rekreanti.

červen 2000
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - V nově dokončen é hot elové časti č.p. 6 vyu žilo
možnosti prohlídky tohoto díla na 70 občanů. Na všechny čekalo příjemné
překvap ení, neboť část pokojů byla vybav ena a p řiprav ena k provo zu. Samostatné
sociální zaří zení, televizor a telefon budou na pokojích b ěžným stand ardem. Bylo
velmi milé slyšet slova uznání, kterými návštěvníci hodnotili jak práci řemeslníků,
tak úsilí provozovatele. Zvláštního uznání se dostalo panu Ing. Václavu Šaldovi
ze Sedlce, který v dokon čený ch prostorách odv edl vynikající truhlářskou práci.
Zbývá jen dou fat, že se celá rekonstrukce podaří přivést ke zdárn ému konci,
kdy by výsledná kapacita hotelu měla poskytnout přístřeší celkem 42 hostům.

červenec 2000
PŘISTÁLA HELIKOPTÉRA - V sobotu 1. července odpoledne spadla ze skalní
stěny pod Svatým Janem v prostoru "U tří chat" 28letá horolezkyně z výšky asi
15 metrů a těžce si po ranila pát eř. Jelikož se n eštěstí stalo v nepřístupném terénu,
musela přivolaná p rvní pomoc zasáhnout za pomoci h asičů, kteří poraněnou ženu
přepravili na nosítkách k sanitnímu vozu. Odtud byla žena převezena
k připrav enému v rtulníku, který přistál na louce v horní části v esnice. Ten ji pak
neprodleně dopravil do pražské nemocni ce. Bylo to zřejmě první přistání vrtulníku
v naší obci.
foto- výstavba nových bytů

Svatojánek 10 let

11

Srpen 2000
KONTEJNERY I NA ZÁHRABSKÉ - Po několikaměsíčních urg encích se ob ecnímu úřadu
podařilo s firmou KOMEKO uzav řít smlouvu na pronájem kontejnerových nádob na sklo
a plasty do osady Záhrabsk á. Ty jsou již natrvalo od začátku srpn a umístněny na prostranství
"U trans formáto ru" na Záh rabské. Osadníci tak mohou konečn ě likvidovat sklo a plasty přímo
v osadě. Ostatní odpady, včetně nebezpečných, mohou ukládat každou sobotu na složiště
v Sedlci. Kontejnery na tříděný odpad budou po dohodě s fi rmou KOMEKO pravidelně
jednou měsíčně vyváženy. V dohledné době budou u všech kontejnerů v obci informační
tabule s pravidly pro ukládání odpadů.

říjen 2000
OVOCE JE LETOS TOLIK, ŽE PRASKAJÍ STROMY - Mimořádně klimaticky příznivý měsíc květen může zřejmě za to,
že letošní úroda ovoce se dá bez nads ázky nazvat nadúrodou. Nikdo z pamětníků podobnou situaci nezažil a tak jsme u přetížených
a mnohdy popraskaných stromů mohli často vid ět lidi s fotoaparáty či videokam erami, aby si tuto zvláštnost zv ěčnili. Z přemíry
plodů se budou zřejmě dlouhou dobu vzpamatovávat zejmén a jabloně, kterým se začaly lámat přetížené větve již od měsíce června,
kdy na nich začalo dorůstat ještě nezral é ovoce. Jen málokterý strom tak zůstal nepoškozený.

únor 2001
SVATOJÁNSKÁ NADACE ZANIKÁ - Obecní úřad obdržel dopis od správy Svatojánské nad ace, ve kterém obecn ímu
zastupitelstvu oznamuje, že nový zákon o n adacích neumo žňuje další existen ci této samostatné právnické osoby. V do pise
se současně oznamuje, že bylo ustaveno a Ministerstvem vnitra ČR zaregistrováno občanské sdružení Svatojánská společnost. Toto
sdružení přátel a p říznivců obce bude n adál e působit jako plnohodnotná náhrada Svatojánské nadace. Hlavní n áplní činnosti nově
vzniklého sdružení tak zůstává zvel ebování památek a obnova kulturního a společenského života obce Svatý Jan pod Skalou.

červen 2001
SVATÝ JAN V ROZHLASOVÉM VYSÍLÁNÍ - Celá hodina byla
věnována n aší obci v po řadu "Dobré jitro" na Českém rozhlasu 2 stanice
Praha. Posluchači se měli možnost seznámit jak s historií, tak i se
současností naší obce. V poutavém pořadu byly představeny jednotlivé
památky a prezentovány byly i úspěchy, kterých obec dosáhla v Programu
obnovy venkova a v soutěži Vesnice roku. Příznivá odezva, kterou jsme
na pořad obdrželi, hovoří o tom, že rozhl as zprostředkov al mnoha lidem
pozvání do Svatého Jana pod Skalou.
DĚTI SE DOČKALY SVÉHO HŘIŠTĚ - Malé ale hezké. Tak by se dalo
velmi zjednodušeně charakterizovat nové dětské hřiště, které bylo obcí
vybudováno na pozemku bývalé obecné školy. Stálá přítomnost dětí
potvrzuje potřebu tohoto zařízení a práv ě z toho, jak je hřiště vyu žíváno,
mají největší radost jeho tvůrci pan Jiří Lízner a člen obecního zastupitelstva
Pavel Radechovský.

srpen 2001
OPRAVA STŘECHY KOSTELA UKONČENA - Téměř celý rok p robíhaly práce n a opravě střechy kostela. Byly opraveny
veškeré poškozen é části trámů a krovů, které byly nah razeny novým dřevem a střecha byl a pokryta novými taškami. Rovněž byly
odstraněny zbytky starý ch tašek a další letité nánosy z půdy kostela. Ty zbytečně zat ěžovaly stropní konstrukci a zab raňo valy
lepšímu vysychání. Tímto nepořádkem dokázali dělníci n aplnit šest velkoobjemových kontejn erů, což p ředstavuj e množství
několika desítek tun. Celkové náklady na opravu střechy byly naplánovány ve výši 2,5 mil. korun. Bohužel, pro nedostatek
fin ančních prostředků, musely být na střeše ponech ány původní střešní latě. Při opravě však nebyla opomenuta velmi důležitá věc,
kterou je hromosvod. Nyní můžeme ří ci, že dokončenou gen erální opravou střechy byla splněna d alší důležitá et apa prací pro
zách ranu našeho farního kostela, který se řadí mezi významné památky českého barok a.
EXPONÁTY Z NAŠEHO KOSTELA NA VÝSTAVĚ V PRAZE - Nově restau rovaný obraz
Položení základního kamene k novému kostelu ve Svatém Janě a jedna z nejkrásnějších
dřevěný ch soch naš eho kostela – svatý Ben edikt, jsou už od jara vystavovány n a pražské
výstavě Sláva Čechie barokní, která soustřeďuje nej zajímavější barokní díla z cel é naší vlasti. O
zapůjčení obou exponátů požádala Národní gal erie. Pro Svatý Jan je ctí a vyzn amenáním,
že jsme mohli tuto mimořádnou výstavu takto obohatit.

listopad 2001
ČESTNÉ OBČANSTVÍ OBCE - Ing. Štěpán Křtěnský, Tomáš Kačírek, Libor Urb ánek, Dušan
Čapek, František Vycpálek a Zdeněk Matějk a. Těchto šest jmen vybralo obecní zastupitelstvo
k udělení čestného ob čanství naší obce, za mimořádný po čin či dlouholetý přínos pro Svatý Jan
pod Skalou. Všichni jsou členy zájmového sd ružení Barbora a čestné ob čanství jim bylo
slavnostně uděleno 27. října 2001 u příležitosti ukončení letošní sezóny v e Skan zenu těžby
a dopravy váp ence v Českém krasu v bývalém lomu Paraple. Čtyřem členům obecního
zastupitelstva, kteří byly na slavnosti přítomni, předal předseda sdružení symbolický klíč
od skanzenu, který bude do zahájení nové sezóny uložen na našem obecním úřadu.
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DESET LET SVATOJÁNSKÉ NADACE - Je to již deset
let, co na podzim 1991 začalo vyrůstat lešení kolem
svatojánského kostela. Přes zimu se p ak n edělo ni c, ale
s prvním jarním dnem následujícího roku začaly stavební
práce. Skupina slovenských dělníků a velk á řada
dobrovolných brigádníků z řad občanů a ch alupářů
pracov ali velkým tempem a za tři měsíce, v sobotu před
svatojánskou poutí, zmizela poslední část lešení. Kostel
zazářil v nov é kráse. Po něm následov ala úp rav a prostoru
studánky svatého Ivana, v roce 1994 pak proběhla
generální oprava kostelní věže, byly pořízeny dva nové
zvony a začala náro čná op rava k aple Povýšení sv. Kříže
nad vesnicí. Ta byla dokončena v roce 1997.
Svatý Jan pod Skalou byla vesnice odsouzená k zániku
a zapomenutí. Dnes se z ní stalo místo vyhledáv ané
domácími i zahraničními návštěvníky. Přicházejí sem
nejen za k rásami přírody, ale i za kulturou. Ve
svatojánském kostele bylo v posledních deseti letech
uspořádáno na s edmdesát koncertů duchovní hudby.
Pozvedl se i společenský život. Každo ročně jsou pořádány poutní slavnosti, s duchovním i zábavným programem. Vel kým
pomocníkem ve všem tomto snažení byla vždy Svatojánská nadace, která se z administrativních důvodů přetvořila na Svatojánskou
společnost. Však také díky těmto výsledkům byla obec už dvakrát vyhodnocena v soutěži Vesnice roku – jednou za kulturní
a společenský život, jednou v celkov ém hodnocení. Přejme Svatojánské společnosti do její další činnosti hodně sil a no vého
odhodlání.

únor 2002
VYŠLA KNIHA O SV. IVANU - Jak jsme již předeslali,
byla
Svatojánskou
společností
ve
spolupráci
s nakladatelstvím Vyšeh rad vyd ána kniha Jiřího Ševčíka
„Album svatoivanské“. O této připravovan é publikaci
jsme čtenáře p růběžně in fo rmovali již b ěhem loňského
roku, kdy tato kniha vznikala. Celý projekt byl také
významně fin ančn ě podpořen n adací "Open Soci ety
Found". Vzniklo tak velmi pozoruhodn é a krásné dílo,
zahrnující postavu poustevníka Ivana ve všech s férách
uměleckého, církevního a společenského dění.
Od krásných svatoivanských leg end přes sbírky básní,
modliteb, unikátních obrázků se čtenář dostává až
k velmi podrobnému soupisu všech svatoivanských
památek v Čechách. Je velmi překvapující, na kolika
našich náměstích, kostelech a galeriích s e postava dnes
již
zapomenutého svět ce ze Svatojánského údolí
Slavnostní křest knihy za účasti Cyrila Svobody
dodnes spatřuje. Seznam mapuje i někt eré památky již
dnes neexistující. Kniha je vyv eden a v elegantní pevn é v azbě, má 216 stran a její doporu čen á cena j e 218.- Kč. V současnosti je
již vytištěna a bude v nejbližší době k dostání ve Svatojánském kostele a na pultech vybraných knihkupců v celé republice. Pro naší
obec je to vý znamná forma p ropag ace nejen p rostřednictvím naš eho slavného l egendárního poustevníka, ale i s ezn ámením
veřejnosti s podrobnostmi historie Svatého Jana pod Skalou.

květen 2002
SKÁCENÍ SMRKŮ - V závěru roku 2001 bylo OÚ rozhodnuto, že 3 přerostlé
a nebezp ečn é smrky před kostelem a 2 u hřbitovních vrat budou z bezpečnostních důvodů
odstraněny. Protože nebylo technicky možné mohutné smrky jednoduše pokácet
(poškodily by mnoho staveb, elektr. vedení, náhrobky či kostel) bylo nutné smrky
nastojato zbavit větví a za pomoci jeřábu podříznout. V prosinci berounští hasiči prov edli
náročn é ořezání v ětví a zakrátili špičky stromů. Dne 21. února přijel veliký jeřáb. Smrky
byly jednotlivě uchyceny a podříznuty. Každý 12 m kmen bez špičky a větví vážil přes
2,5 tuny, smrk po pravé straně hřbitovních vrat byl uvnitř celý vyhnilý. Stáří stromů
u hřbitova bylo podle letokruhů zjištěno n a 116 let. Byly tedy vsazeny kol em roku 1885.
Smrky u kostela byly st aré 95 let, byly tedy zasazené po r. 1906. Je zajímavé, že k aždý
ze stromů u kostela byl jiného druhu. Akce byla t echnicky i fin ančně n áro čná, proto bylo
zastupitelstvem obce rozhodnuto nabídnout dřevo z těchto stromů k odprodeji občanům
3
obce. Na základ ě došlých žádostí bylo odprodáno 4,5 m v celkové hodnotě 18 tisíc
korun. Za pozornost stojí, že za údajné protiprávní kácení těchto stromů zahájila s obcí
Správa CHKO Český kras správní řízení. To samozřejmě považuj eme za h rubý zásah
do výkonu práv obce.
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LÁVKA PŘES POTOK U SEDLCE BYLA OPRAVENA - Před několika
lety byla v Sedlci postavena nová lávka přes potok. V uplynulém měsíci
byla tato lávka znovu zveleb ena. Byla pobita prkny a tím nabyla lepšího
vzhledu a stala se b ezpečnější. Opravu prov edl náš „civilkář“ při OÚ ve
Sv. Janě. Mezi d alší obdobné práce patří i vyřezáv ání n áletových po rostů
v obci, zajištění turistických cest v obci proti přív alům vody, úklid
nepořádku v ob ci, v okolí kontejnerů a úklid naplavený ch odpadů pod él
potoka.
NOVÁ TURISTICKÁ BROŽURA - Od prvního květnového dn e mají
návštěvníci Svatého Jan a možnost zakoupit si novou in formační brožuru
o Svatém Janu pod Skalou. Je to velmi zdařilá publikace v rozsahu
32 stran, hojně doplněná obrázky a fotografiemi. Brožura podrobně
seznamuje čten áře s d ějinami místa a s e všemi p amětihodnostmi, které se
v obci nacházejí. Vydání nové brožu ry je záslužný počin Svatojánské
společnosti, který uvítají zejména návštěvníci ob ce, ale i další lidé, kteří
se do naší ob ce teprv e chyst ají. Pro místní obyvatele může být bro žura
rovněž vhodným dárkem pro přátel e a známé. Její cena je 23 korun.

červenec 2002
TURISTICKÉ ZNÁMKY - Svatý Jan pod Skalou byl zařazen do seznamu míst, kde se budou prodávat dřevěné turistické známky.
Jejich monopolní výrobce nejprv e přislíbil, že první známky dod á do kon ce kv ětna, pak ale posunul termín o měsíc po zději.
Můžeme t edy očekáv at, že o prázdninových m ěsících u ž budou i v e Svatém J aně turistické zn ámky v p rodeji. V součas nosti
je turistům potvrzována návštěva obce do osobního „vandrbuchu“ otiskem razítka sv. Ivana.

srpen 2002
STOLETÁ VODA - Stoletá voda, která postihla v měsíci srpnu t éměř
celou naší republiku, v naší ob ci výraznější škody n enapáchal a.
Zaplavila pou ze několik sklepů a rozlila se na louk ách podél potok a.
Kačák však svého pamětníky uvád ěného m axima v roce 1981
nedosáhl. K jeho překonání zbýv alo však pouze necelých 30 -40 cm.
Avšak vodou nasycená půda byl a příčinou mnoha vyvrácených
stromů, zejména podél břehů potoka. Několik stromů se vyvrátilo ze
břehů na loukách, mohutná vrba padla dokonce na silnici u mostu
v Cihelně. Velký strom zde na čas zcela znemo žnil průjezd ze Sv. Jana
do Loděnice. Strom odklidila pomocná zásahov á hasičsk á jednotk a,
která přijela n a pomoc berounsk ému okresu až z Ostravy. Dvě d alší
vyvrácené vrby také poničily dům čp. 23 ve Sv. Janě. V údolí od
Sedlce směrem k Záh rabsk é došlo k mohutnému sesuvu půdy.
Přívalová voda spolu s rozvodněným potůčkem následně splavila
množství této hlíny a listí do obytné části Sedlce, kde způsobila
částečnou nep růjezdnost ulicí a materiální škody. Ve zdejším kostele proběhla fin anční sbírka postiženým povodněmi, účelově také
směřovaná do nejbližší, velmi postižen é obce – Srbsk a. Finanční dar Srbsku poskytla tak é Svatojánská společnost. Odklí zení
naplavený ch odpadů a dřevin podél Kačáku a op rav a turist. a cyklistických cest (v četn ě velmi poničené lávky v Ko zle a m noha
turistických informačních tabulí) ze Sv. Jana směrem na Srbsko a Beroun (podél řeky) si však vyžádá ještě mnoho úsilí a financí.
FINANČNÍ POMOC
SRBSKU
Ničivé povodně v naší ob ci
nenapáchaly tolik škody, jako tomu
bylo jinde. Snad proto pro nás bylo
jakousi samozřejmostí postiženým
obcím nějakým způsobem pomoci.
Prvním krokem byla finan ční sbírka
uspořádan á ve svatojánsk ém kostele,
na které se vybralo přes 11 500
korun. Celá částka byla věnov ána
nejbližší a velmi postižen é obci –
Srbsku. Tato pomoc se ukázala jako
velmi potřebná. Další finan ční sbírka
byla
uspořádán a
Svatojánskou
společností při koncertě Spirituál
kvintetu. Zde se vybralo bezmála
14 000 korun. Pořadatelé se dále
rozhodli věnovat n a postižené Srbsko
také celý výtěžek z tohoto koncertu.
Za tuto humanitární pomoc vš em
přítomným
osobně
poděkoval
starosta postižené ob ce. Spolu
s darem společnosti tedy do Srbska poputuje dalších 27 000 korun. Celková výše finanční pomoci Srbsku ze Svatého Jana pod
Skalou již nyní dosáhla téměř 40 000 korun a bude ještě navýšena o sbírku pořádanou obecním úřadem.
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květen 2003
NOVÁ FASÁDA NA BUDOVĚ OBECNÉ ŠKOLY - V těchto dnech probíhá
oprava a nátěr přes 60 let staré fasády na budově Obecné školy ve Sv. Janě. Celá
akce je iniciována provozovatelem hotelu. Pro výběr barev byly na základě
grafických návrhů vybrány světlé odstíny žluté a okrové barvy. Samotný nátěr
veliké budovy se neobešel bez komplikací. Přestože nebylo nutné stavět lešení
a nátěr vyšších poloh probíhá za pomocí výsuvné plošiny, bylo oproti plánu
nezbytné velmi tmavou starou omítku místy překrýt až čtyřmi vrstvami nového
nátěru, oproti plánovaným dvěma. Celá akce by měla být dokončena ve druhém
květnovém týdnu.
VZNIKLO NOVÉ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ „KAČÁK“ - Již samotný název
prozrazuje, čím se tato společnost zabývá. „Cílem sdružení je ochrana životního
prostředí, zdraví obyvatel, urbanistických, architektonických a historických
hodnot v povodí Kačáku. Sdružení pomáhá orgánům státní správy a samosprávy
řešit problémy životního prostředí, ochrany krajiny a soužití obyvatel
s přírodou.“ Dne 26.4.2003 proběhla také první akce sdružení „Velikonoční
úklid Kačáku“. Při této akci bylo očištěno okolí Kačáku od Jánské až po Sedlec
od následků loňské povodně. Hlavně bylo odstraněno mnoho napadaných dřevin
a keřů z koryta potoka. Dle stanov se členem sdružení může stát kdokoli, kdo je
ochoten přiložit ruku k dílu. I v naší obci je problém s údržbou potoka velmi
aktuální. Po desetiletí zanedbaná regulace v centru obce, či její zbytky naléhavě
volají po opravě. Za své vzala i řada starých jezů, včetně kdysi krásného jezu
svatojánského. Jezy jsou pro ekologickou a samočistící funkci potoka velmi
důležité. Zejména v letním období, kdy je voda velmi chudá na kyslík, je výskyt
i malých drobných jezů nezbytný pro udržení rybí osádky a zdravého
mikroklimatu tohoto krásného pstruhového potoka. Popřejme novému sdružení
do jeho další činnosti mnoho úspěchů v jeho práci.

červen 2003
HŘBITOVNÍ ZEĎ BYLA OPRAVENA - V m ěsíci červnu byla dokončena op rava hřbitovní zdi.
Zeď byl a řádně odvlh čena, od základů odvět rána a vysprav ena. Nyní s e skví čistě bílým n átěrem
a opět dotváří důstojnou dominantu našeho hřbitova. Celá oprava zdi obec stála 15 000 Kč.
OHLÉDNUTÍ ZA SVATOJÁNSKOU POUTÍ - Letošní pouť, která se konala předposl ední
červnový víkend, můžeme považovat za vyd ařenou. Již sobotní country v ečer se vydařil, když
kromě krásn ého počasí a pěkn é muziky si přišlo zazpívat a zatančit přes 400 lidí. Podařilo zajistit
i dvě poutní mše svaté, takže i poutníci z dalekých krajů, kteří sem každoročně putují, se jich mohli
zúčastnit a kostel byl jimi téměř zaplněn. Velikému zájmu se těšil i mimořádný koncert švédského
chlapeckého sboru, který se konal netradičn ě, v úterý 24. června. Opravdu krásné vystoupení sborů
„Chorus Angelus a švédského sboru „Stockholms gosskör“ si přišlo vyslechnout na 350 lidí.
I další koncert anglick ého dívčího sboru „Doncaster Wheatsheaf singers“ , který se konal v ned ěli
20. červ ence, byl velmi pěkný a hojně navštívený. Vedle líbivých a populárních melodií zazn ěly
i v moderním duchu upravené staré klasick é sborové písně.

září 2003
ZAČALA OPRAVA BUDOVY TZV. „FARY“ - V měsíci září byly
započaty práce na generální opravě budovy čp. 2 - původního „Panského
hostince Pod Mramorem“. Při této pro naši obec významné události si
připomeňme alespoň několika slovy pár údajů z její historie. Mohutná
stavba, původem z renesančního období, je památkovým ústavem
evidována po klášterním komplexu jako nejstarší stavba v obci. Svědčí
o tom i její zešikmená orientace vůči dnešní silnici na Hostím. Kdysi
silnice k Hostímu nevedla tam, kde nyní, ale vedla mírně šikmo od
dřevěného můstku přes potok právě podél této budovy. Ve starých
písemných záznamech se poprvé samostatně připomíná svatojánská fara
k roku 1355. K ní byl později přidělen i starobylý kostel ve Vráži.
Pravděpodobně se však nejednalo již o tuto budovu. Po dobu trvání
kláštera zdejší farnost obstarávali řádoví bratři. Po zrušení kláštera bylo
za „farní prostory“ ustanoveno jedno křídlo opuštěné klášterní budovy,
jejíž zbytek byl odprodán. Tak tomu bylo až do 20. let, kdy bylo třeba
tyto místnosti uvolnit pro vzrůstající potřeby nové školy Řádu školských
bratří. Jako náhradní farní prostor byla dočasně řádovými bratry
poskytnuta přední část budovy – do té doby všeobecně známé jako
Panský hostinec „Pod Mramorem“. V tomto období byla terasa hostince obestavěna okrasnou cihlovou zdí, velmi podobnou dnes již
velmi narušené zdi parkové. Od dob ukončení existence svatojánských lázní však nebylo o tuto faru nijak pečováno. Okrasná zeď byla
zbořena, podobně jako i drobný přístavek v západní části pozemku. Do dnešních dnů bohužel tato starodávná stavba vzhlížela jako
nejostudnější a nejzchátralejší budova v obci. V ještě horším stavu se kdysi nacházela pouze Kaple Svatého Kříže, která byla opravena
péčí Svatojánské nadace v letech 1994-97. Poslední nájemníci museli budovu tzv. fary vyklidit v 80. letech pro její havarijní stav, kdy
budovu úředně spravoval bytový podnik Beroun (OPBH). Tehdy byla pouze částečně vyměněna okna a provedeny zanedbatelné stavební
úpravy. V téže době přestala také sloužit jako náhradní farní prostor, pro který si od 20. let vysloužila zlidovělé označení „Fara“, a pan
farář musel do Sv. Jana docházet až z Tetína. Poté byla nakrátko v držení Filmových aleliérů Barrandov, které ve snaze budovu zajistit a
zřídit zde sklady, nešetrně a trestuhodně otloukli poslední zbytky vzácných štukatérií a girland v okolí vchodů a oken, zbourali mnohé
příčky a narušili některé nosné zdi budovy. Tím se její statika a historická hodnota vážně narušila. Po roce 1989 byla budova navrácena
Kongregaci bratří škol křesťanských. V této době majitelé fary uvažovali dokonce i o jejím zboření, k čemuž naštěstí nedošlo.

Svatojánek 10 let

15

Pro neschopnost využívat či spravovat nadále takovýto havarijní objekt byla fara kongregací nakonec před dvěma lety odprodána. V
letošním roce se jejím novým majitelům podařilo sehnat finanční prostředky a mohlo se přikročit k celkové opravě budovy. Do budoucna
se zde počítá s víceúčelovým využitím četných prostor především pro různé ekologické a vzdělávací účely pod souborným označením
„EKO-CENTRUM KAVYL“. Poslední známý vzhled budovy se dochoval na dobových pohlednicích i fragmentech starých fotografií.
Doufejme, že této historické budově v centru obce již nebude nadále neodbornými zásahy ubližováno a po nynější započaté rekonstrukci
se jí alespoň částečně navrátí její bývalá krásná podoba a začne opět sloužit lidem.
OPRAVA BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU
Opravou střechy, úpravami přízemí a modernizací ústředního vytápění, pokračuje
postupná rekonstrukce budovy obecního úřadu. Na budově z roku 1822 se podepsal čas
a práce jsou o to náročnější. V žalostném stavu je i elektroinstalace, která by se měla
dočkat zásadní opravy v souvislosti s napojením budovy na kabelový rozvod.
EXTRÉMNĚ SUCHÉ LÉTO - Letošní léto se
odehrávalo ve znamení rekordních teplot a extrémního
sucha. Dne 13. srpna ve Sv. Janě i na Záhrabské
teploměry od 13 do 17 hodiny ukazovaly rekordních
38 stupňů! Po mnoho týdnů nepršelo, v důsledku čehož
byl i potok Kačák ve velmi žalostném stavu. Místy
protékala jen stružka vody a z vyschlého dna, které
mnohde celé léto vyčnívalo nad hladinu, vyrůstaly zelené trávy a dřeviny. Až teprve ve druhé polovině
října se příroda i lidé dočkali deště. Letos zaplakali také houbaři, kteří letos kromě několika václavek
a ojedinělých podzimních hub neměli šanci ve svatojánských lesích najít jedinou houbu. Lesní podrosty
žalostně vyschly a jindy vysoká tráva podél cest a na lukách letos téměř nenarostla. Když už, tak vyschla
a uhynula. Stejně jako bylo velmi krátké jaro, i podzim se odehrává ve znamení teplotního zlomu
z vysokých teplot na začátku října do mrazivých nocí v jeho druhé polovině. Doufejme, že zima nebude
příliš krutá. Podle jevů v přírodě a pranostik však má přijít již brzy a bude dlouhá. Za zmínku3 stojí též
opačná situace před rokem. Dne 13. srpna při3 stoleté povodni protékalo Berounkou přes 800 m vody za
vteřinu, zatímco přesně po roce necelých 8 m !
VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMKŮ V SEDLCI - Na sklonku léta
byla v Sedlci na místě zvaném „Na seníku“ započata již několik let
plánovaná výstavba nových rodinných domků. Pro výstavbu osmi
nových domů doslova „na zelené louce“ se začalo připravovat nezbytné
zázemí v podobě terénních úprav, pokládky kabelů, kanalizací
a výstavby průjezdové komunikace. V současnosti vypadá celá bývalá
krásná louka dosti skličujícím dojmem, s čímž se celkem pochopitelně
těžko vyrovnávají zejména starousedlíci. Rozvoj obce jako takové je
však nezadržitelný a využití této jediné možné stavební lokality ve
svatojánském údolí jejími majiteli bylo jen otázkou času. Podle
předběžných informací bude v příjezdové části od Loděnic zřízeno
zahradnictví a ve spodní části u potoka rekreační a sportovní zóna.
Výstavba rodinných domků by měla proběhnout organizovaně a stylově
nebude narušovat kolorit moderního venkova. Pro obec bude také
přínosný zejména očekávaný nárůst trvalých obyvatel.

prosinec 2003
PLYNOFIKACE PŘESTÁVÁ BÝT SNEM - Jednání s představiteli Středočeské plynárenské a.s., které se uskutečnilo na obecním úřadě,
posílilo naše naděje na plynofikaci Sedlce a svatojánského údolí. Obecní úřad proto objednal u odborné firmy potřebnou dokumentaci,
která přijde na více jak 60 tisíc korun. Pokud se na stanovisku zástupců dodavatele plynu nic nezmění, mohla by se obec dočkat
plynových přípojek v roce 2005. V této souvislosti bude v Sedlci vybudována nová regulační stanice.
VZÁCNÁ POHLEDNICE - Do svatojánského údolí se po mnoha desetiletích dílem náhody navrátila stará pohlednice Sv. Jana, která
doslova „obletěla celý svět“. V roce 1914 byla zde ve Sv. Janě označena dvěma pětihaléřovými známkami s císařem Františkem Josefem
a označena dvojjazyčným razítkem pošty Svatý Jan pod Skalou. Na zadní straně vedle německého textu čteme i adresu „Punta Arenas,
Magallanes – Chile“. Toto město se nachází na nejjižnějším cípu Jižní Ameriky, od Sv. Jana je vzdáleno několik desítek tisíc kilometrů,
či 25 hodin letu zaoceánským letadlem. Pohlednice je též označena poštovním razítkem z „Punta Arenas“, kam dorazila 7.8.1914.
V uplynulých dnech byla spolu s jinými získána Svatojánskou společností od jednoho sběratele do sbírek společnosti. V textech starých
pohlednic se mnohdy skrývají veselé, smutné, či historicky cenné výpovědi o životě zdejších lidí v uplynulých letech.

únor 2004
PŘEDÁNÍ ZNAKU A PRAPORU NAŠÍ OBCI - Ve čtvrtek 5. února proběhlo slavnostní předání dekretů povolujících užívání nového
znaku a praporu obce Svatý Jan pod Skalou. Nové atributy byly navrženy zlínským heraldikem M. Pavlů v loňském roce. Návrh znaku,
vzešlý z historické tradice místa, byl upraven podle připomínek občanů a schválen 14. března 2003 obecním zastupitelstvem. K jejich
schválení Poslaneckou sněmovnou došlo 7. října 2003. Slavnostní předávání dekretů starostům 96 měst a obcí se uskutečnilo na půdě
Poslanecké sněmovny v Praze za účasti předsedy Parlamentu České republiky Lubomíra Zaorálka. Nyní obec vybírá vhodnou firmu, která by
náš nový znak a prapor vyhotovila v dostačující kvalitě a za přijatelnou cenu. O samotném uvedení nových obecních symbolů
v život, které bývá obvykle spojeno s jejich svěcením a obecní slavností, rozhodne na nejbližším zasedání obecní zastupitelstvo. Je více než
potěšitelné, že na připravované akci přislíbili aktivní pomoc členové Svatojánské společnosti. Pro úplnost si připomeňme, význam
jednotlivých atributů: „Navrhované nové reprezentační symboly obce tématicky svými prvky, tvary a barvami vycházejí z historie naší obce,
poznamenané především odedávnou přítomností křesťanského kláštera. Znaku dominuje symbol svatojánské skály s velkým křížem, kříž je
zároveň symbolem křesťanství a symbolizuje i přítomnost poustevníka Ivana. Opatská hůl je symbolem kláštera, modrá barva a hvězda
- symboly Panny Marie (skalní kostel) a kančí hlava, část starého klášterního erbu – pozůstatek šlechtického rodu významně sponzorujícího
klášter při jeho prvotní výstavbě a „znovuzaložení v 14. století“. Poprvé se znak obce objevuje i v záhlaví Svatojánku.
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NOVÝ ALTÁNEK - Nedaleko starého váp encov ého lomu Paraple vyrostl
v zimních měsících krásný stylový dřevěný altán. Prostorné celodřevěné
odpočívadlo se nachází u jeskyně „Arnika“ (na cestě ze Svatého Jana do Bubovic).
Altánek byl postaven Lesy česk é republiky, za finan čního přispění
z účelových fondů z EU. Po mnoha l etech tak bylo obnov eno odpo čívadlo, které
za dob svatojánských lázní nedaleko odtud stávalo. Mělo tvar „paraplete“ a dalo
celému lomu t éž n ázev. V minulosti zde byla postaven a též hospoda
„U Paraplete“ sloužící lomovým dělníkům. Ta byla, spolu s dalšími dvěma
objekty, před několika lety zásluhou Správy chráněn é oblasti Český kras srovnána
se zemí a zlikvidována. Svatojánský vycházkový okruh přitahuje každoročn ě tisíce
turistů. Výstavbou nového „paraplete“ se stal opět o něco at raktivnější
a příjemnější. Paraple tedy opět bude sloužit turistům k odpočinku, poskytne vlahý
stín před poledním sluncem, i suchý úkryt před náhlými přívaly d eště. Kéž vš em
lidem dlouho a dobře slouží.

duben 2004
KNIHA O HISTORII ZÁHRABSKÉ - Po knize "Album Svatoivanské" sv atojánský rodák Jiří Ševčík mladší sepsal další dílo
z historie naší obce. Nová knížka se však přímo netýká samotného Svat ého Jana pod Skalou, ale výhradně jedn é jeho části - osady
Záhrabsk á. Velmi podrobně je zde vylíčena historie os ady od její nejstarší doložené existence až po současnost. Na knize akt ivně
spolupracuje i několik pam ětníků z řad obyvatel Záhrabsk é, kteří se po vý zvě auto ra přihlásili se svými vzpomínkami či cenn ými
fotografiemi staré osady. Historie osady byla překvapivě velmi pohnutá a pozoruhodná. V posledních několika letech došlo v osadě
Záhrabsk á k zás adním přeměn ám, které postupně v edou ke zm ěně osady n a plnohodnotnou a dostatečně zabydlenou součást obce
Svatý Jan pod Skalou. Mnoho ch at má nové m ajitele nebo došlo v rodin ách k e g eneračním posunům. Kouzlo a mnohdy
až nostalgické d ějiny staré osady téměř upadly v zapomnění. Proto se autor rozhodl na základ ě ojedinělých do chovaných p ramenů
a vzpomínek historii osady s epsat a v malém mno žství vydat tiskem. Protože se stále hl ásí lidé, kteří svými d robnými pozn atky
či materiály pomáhají knihu obohatit, je její vydání úmyslně naplánováno až na prázdninové měsíce. Do té doby se bude kniha
doplňovat vzpomínkami a fotografiemi. Pokud by měl někdo pocit, že může také něčím přispět, nechť kontaktuje autora.
OBNOVENÝ KŘÍŽ NAD HOSTÍMEM - Svatojánská společnost
obnovila další památné místo. Nad Hostímem, u silnice směrem
k Berounu, od nepaměti stával v polích křížek. Byl zde postaven na
křižovatce starý ch cest, kde se lidé s etkávali. Také neb ezpečná
zatáčka zde vždy byl a příčinou mnoha dopravních n ehod a stála
život nejednoho člověka. Na tomto místě se také vždy říkáv alo
"U Křížku ". Původní litinový kříž byl před mnoha lety přeražen
- patrně autem. Po několika pokusech byl na jeho místo nakonec
dán kříž dřevěný, po zději plechový. I t en byl v loňském ro ce
někým ulomen. Samotný pískovcový podstavec praskl a byl někým
dokonce vand alsky vyvalen ze základu. Členové Svatojánské
společnosti se rozhodli do l etošních velikonoc pořídit kříž nový.
Symbolicky o Velkém p átku byla za příjemného jarního po časí ze
Sv. Jana vypravena kří žová cesta. Té se zúčastnilo přes 30 zdejších
farníků
a n ěkolik
hostů.
Když procesí
doputovalo
na místo zvané "U Křížku", vyřezáv aný dřev ěný kříž s malov aným
litinovým tělem Krista byl vztyčen a na místě vysvěcen. Dubový
křížek v klasicistním lidovém stylu je 2 metry vysoký a 90 cm široký. Vyrobil ho
J. Ševčík ml. Tělo Krista – korpus - před lety zrestauroval pan Radechovský. Díky
kříži je opět směrem od Hostíma dobře patrné, že silnice rovně nepokračuj e, ale
prudce zatáčí. Doufejme, že nový kříž zde bud e opět sloužit nejen jako symbol
památného místa, ale že také přiměje řidiče k opatrné jízdě.

květen 2004
SVĚCENÍ NOVÝCH OBECNÍCH SYMB OLŮ – P rvní ho k vět n a se ve S vat ém
Jan ě k on al a m alá sl avno st. Při pří ležito sti vs tupu n aší republ iky do Evrops ké
unie se zde sv ětily n ov é atri buty - o becn í znak a p rapor. Za příjem né atm os féry
se v zasedací mís tnosti ob ecního úřad u sešlo t ém ěř 5 0 lidí. Pot ěšit eln á by la
i účast ob čanů z Ho stíma. Za p řítom nosti předst avit elů ob ce a Sv atoj áns ké
spol ečnosti byl y p o k rátký ch p roslo vech zd ejším farářem P. Něm ečk em zn ak
i prapo r sl avn ostn ě pos věcen y. Po mal é sl avn osti byl o připraveno po hošt ění
v místní rest au raci Ob ecn á škol a.

