Svatojánek
březen-duben 2004
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Zastupitelstvo schválilo rozpočet
1,6 milionu korun na straně příjmů a 1,9 milionu korun na straně výdajů. S těmito částkami bude v
letošním roce naše obec hospodařit. Na svém řádném zasedání o tom rozhodlo obecní zastupitelstvo.
Podrobný rozpis příjmů a výdajů byl k připomínkování zveřejněn na úřední desce a je k nahlédnutí
na obecním úřadu.
Obec přispěje na památky
Částkou 50 tisíc korun uvolní v letošním roce obec na obnovu místních památek. Takové rozhodnutí
přijalo zastupitelstvo a vyhovělo tak žádosti správy svatojánské farnosti. Prostředky půjdou s
největší pravděpodobností na další etapu opravy kostela Narození sv. Jana Křtitele.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
Obec zakoupí pozemky v Sedlci
Obecní zastupitelstvo schválilo zakoupení pozemků poblíž nové zástavby v Sedlci. Pozemky obec
kupuje od pana Zemana a v budoucnu by měly být využity jako sportovní a rekreační plocha. Tuto
variantu přepokládá i územní plán. Pozemky se z větší části nacházejí v zátopovém území a
nemohou být tudíž využívány k jiným účelům. Upravená plocha by po dokončení měla vhodně
propojit novou a starou zástavbu v této části obce.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Slavnost svěcení nového obecního znaku
Dne 1. května se v naší obci uskuteční malá slavnost. Nově získané atributy obce – svatojánský znak
a prapor, budou slavnostně vysvěceny. Obec je nechala vyhotovit u firmy NEKA ze Starého Plzence
podle parlamentem schválených návrhů. Slavnost vysvěcení se bude konat u příležitosti vstupu
České republiky do Evropské unie. Slavnost se koná před obecním úřadem, v případě nepřízně
počasí v zasedací místnosti OÚ. Začátek slavnosti je v 17 hodin. Následně bude pro účastníky
slavnosti připraveno pohoštění v místní restauraci. Srdečně zveme všechny spoluobčany.
Čarodějnice letos budou
Tradiční pálení čarodějnic se uskuteční 30. dubna v přírodním amfiteátru ve Svatém Janě. Čas
zapálení ohně se bude odvíjet od průběhu počasí. Přípravu této akce si i tentokrát zajistila mládež.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Jarní úklid na Záhrabské
I přes vydanou vyhlášku o odpadech se při ukládání odpadů někteří lidé na Záhrabské stále chovají
velmi ignorantsky. Na Záhrabskou jsou pravidelně přistavovány kontejnery a svoz komunálního
odpadu je také zajišťován. Přesto v okolí cest na Záhrabské bylo nalezeno a sesbíráno 8 pytlů s
odpadky. Bohužel, téměř všechny s plasty či sklem, na které jsou na Záhrabské celoročně k dispozici
kontejnery! Skleněné lahve od velmi drahého alkoholu prozrazují, že tyto odpady do lesa vynášejí
bezohlední lidé, kteří rozhodně hluboko do kapsy nemají. Zdá se, že tímto primitivním chováním se
ostatním spoluobčanům jen vysmívají! Tito lidé stále podceňují skutečnost, že obec může za
podobné chování uložit pokutu až do výše 50 000 korun. Na Vráži se situace s odpady také stále řeší.

U dálnice, kam si vrážští občané přemístili bývalou skládku nad hřbitovem, se objevila nová závora.
Několik dní poté byly v okolí cesty na Záhrabskou vysypány hromádky eternitu. Obci bylo
vrážskými zastupiteli jmenovitě sděleno, kdo odpad vysypal. Obec v této věci podnikne patřičné
kroky.
Poplatky za odpady
Vzhledem ke skutečnosti, že část chatařů dojíždí do osady Záhrabská poprvé až v teplejších jarních
týdnech, kdy si teprve mohou vyzvednout složenky, umožnila letos obec prodloužit termín splatnosti
poplatku za odpady u rekreačních nemovitostí do konce dubna. Tři čtvrtiny chatařů platí poplatek za
svozy odpadů již převodem či přímo na obecním úřadě. Ale zejména starší majitelé chat jsou stále
zvyklí platit prostřednictvím složenek. Těch již je i v samotné osadě k dispozici dostatek. Instrukce o
platbách jsou v osadě rovněž vyvěšeny. K dispozici jsou celoročně i na svatojánských stránkách
obce www.svatyjan.cz (odkaz Obecní úřad). Po
1. květnu budou chatařům zasílány upomínky. Pokud neplatiči nebudou reagovat ani na upomínku,
bude obec postupovat podle obecně závazné vyhlášky. Potěšitelné je to, že za loňský rok zaplatili
poplatek za odpady všichni chataři. Fámy, že někdo z chatařů neplatí a vysmívá se těm, kteří
poplatek zaplatili, nejsou pravdivé.
TERMÍNY SVOZU ODPADŮ V ZÁHRABSKÉ A SEDLCI PRO ROK 2004
Velkoobjemový kontejner: 13.března, 29.května, 24.července, 25.září.
Kontejnery budou v těchto dnech přistaveny do osady Záhrabská od 9 do 10 hodin, do Sedlce od 11
do 12 hodin.
Svoz směsného odpadu v označených pytlích NA ZÁHRABSKÉ je zajištěn, obdobně jako v
loňském roce, Technickými službami města Berouna v tyto dny (vždy v pondělí):
4, 8 a 12 týden
duben, květen, červen – každý sudý týden
červenec, srpen – každý týden
září, říjen - každý sudý týden48 a 52 týden
V tyto dny prosíme připravte uzavřené a označené pytle na určená místa. Neoznačené pytle s
odpadem nebudou odváženy a jejich odkládání na svozová místa je podle obecní vyhlášky o
odpadech považováno za zakládání černé skládky.
ZAJÍMAVOSTI
Divoká prasátka
V polovině měsíce března byla ve Sv. Janě nalezena mrtvá bachyně divokého prasete. Vše
nasvědčovalo tomu, že byla postřelena. Záhy se v lese u Kaple sv. Kříže nalezlo několik opuštěných
pruhovaných selátek, jen několik dní starých. Dvě z nich si vzali do domácí péče dvě svatojánské
rodiny. Divoká prasátka se obvykle ochočí velmi rychle, a snadno se chovají. Již po týdnu jsou
krotká a zvyklá na člověka. Ale jakmile prase vyroste v domácím prostředí a bývá někdy následně
vypuštěno do přírody, postrádá plachost a stává se nebezpečným. S vrozeným instinktem nalézt
potravu doslova zryje majiteli celou zahradu a může nadělat mnoho škod, když se dostane na
svobodu. Je-li zvíře příliš navyklé na lidi, pak je i nadále vyhledává a obtěžuje, dožadujíc se potravy
a lidské společnosti. Obzvláště u nás, v turisticky frekventovaném místě, může náhodnému chodci
"podivné" divoké prase přivodit nepříjemné okamžiky. První dojem je obvykle při takovém setkání s
polodivokým zvířetem v lese rozhodující. Člověk se domnívá, že zvíře je nemocné, nebo že hodlá
člověka z nějakého důvodu napadnout (zranění a pod.). Z těchto důvodů pro podobné případy
nalezení opuštěných mláďat divokých zvířat slouží i pro naši oblast útulek pro nalezená zvířata a
vzácné živočichy poblíž Rokycan. V každém případě je vhodné svěřit nalezené zvíře odborníkům a
pokusy o jeho domácí chování se nedoporučují.

Několik slov o výskytu divokých prasat na Svatojánsku
První divoké prase se na Svatojánsku objevilo v roce 1962. Do té doby zde prasata po mnoho staletí
nežila. Tato hospodářsky škodná zvěř byla již před dávnými lety vylovena. V roce 1962 byl tento
samotář střelen a myslivci ze širokého okolí se na něj chodili dívat do restaurace "Ivanka", protože
divoké prase nikdy předtím neviděli! Až po deseti letech bylo střeleno další a pak se pozvolna začali
menší stádečka tu a tam vzácně objevovat. Dnes je díky dlouholetému špatnému a nedůmyslnému
odstřelu nejstarších a největších kusů – přirozených nejsilnějších vůdců a strážců stáda - tato škodná
zvěř natolik přemnožena, že je zde povolen jejich celoroční odstřel. Navíc jsou prasata velmi plachá
a těžko se loví. Přirozená vegetativní rovnováha stád divokých prasat je velmi narušena a ještě
nedospělé 40 kg bachyňky mají selata. Louky v širokém okolí svatojánska jsou po zimě doslova
přeorané černou zvěří. Prasata mají kromě škod na polních plodinách dnes největší podíl na
zdecimovaném stavu zajíců a bažantů. Poté, co ustoupila éra neřízené chemizace polí, jsou to právě
divoká prasata, která s výborným čichem najdou a vyplení drtivou většinu hnízd bažantů a zaječích
pelíšků s mláďaty. Před čtyřiceti lety bylo při každoročním podzimním honu na hřebenu od parku ve
Sv. Janě vzhůru k bazénu a ke kapli sv. Kříže zastřeleno během hodiny 120 zajíců! Bylo jich doslova
jako much... Dnes zde neuvidíme ani jednoho! Hlavním důvodem jejich současného nedostatku je
dnes právě extrémní přemnožení škodné zvěře. Možná si za nedlouho přemnožená divoká prasata v
nouzi začnou hledat potravu čím dál blíže lidských obydlí.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
Kniha o historii Záhrabské
Po knize "Album Svatoivanské" svatojánský rodák Jiří Ševčík mladší sepsal další dílo z historie naší
obce. Nová knížka se však přímo netýká samotného Svatého Jana pod Skalou, ale výhradně jedné
jeho části - osady Záhrabská. Velmi podrobně je zde vylíčena historie osady od její nejstarší
doložené existence až po současnost. Na knize aktivně spolupracuje i několik pamětníků z řad
obyvatel Záhrabské, kteří se po výzvě autora přihlásili se svými vzpomínkami či cennými
fotografiemi staré osady. Historie osady byla překvapivě velmi pohnutá a pozoruhodná. V
posledních několika letech došlo v osadě Záhrabská k zásadním přeměnám, které postupně vedou ke
změně osady na plnohodnotnou a dostatečně zabydlenou součást obce Svatý Jana pod Skalou.
Mnoho chat má nové majitele, nebo došlo v rodinách ke generačním posunům. Kouzlo a mnohdy až
nostalgické dějiny staré osady téměř upadly v zapomnění. Proto se autor rozhodl na základě
ojedinělých dochovaných pramenů a vzpomínek historii osady sepsat a v malém množství vydat
tiskem. Protože se stále hlásí lidé, kteří svými drobnými poznatky 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, ať
kontaktuje autora na telefonu 311 672 657
.... Tenkrát bylo na Záhrabské o dost méně chat. Většinou zde byli stálí obyvatelé. Jako děti jsme si
nejraději hráli v lese. Pozorovali život zvířat a zkoumali rostliny. Tehdy do osady nevedla pořádná
silnice ani elektřina. Se vším se muselo šetřit a i kdejaký "krám" měl pro nás velikou cenu.
Tatínek měl loutkové divadlo. Dokonce si i skládal vlastní hry, na které potom sezval i sousedy a děti
z okolí. Na divadle se nás v malé místnůstce scházelo asi 10 dětí a stejně tolik dospělých. Jednou
tatínek sehrál hru "Postrach Záhrabských lesů". Hra byla parodií na starou paní domácí
Krákorovou, manželku předsedy hasičů. Neoblíbenou sousedku představovala postavička ježibaby.
Při hře bylo velmi veselo. Nejvíce se ale smála přítomná paní Krákorová! Vůbec jí přitom
nenapadlo, že celá hra je vlastně o ní. Zato její manžel vše pochopil a ženu okřikl "Vidíš, neměla si
sem lízt". Stará paní teprve nyní vše pochopila a bylo zle... Ale vždy jen na pár dní. Poté se opět
mraky zloby rozplynuly a mezi sousedy bylo zase dobře...
(ze vzpomínek Rudolfa Císaře)
Drobná ukázka z připravované knihy Jiřího Ševčíka "Historie Záhrabské".
POZVÁNKA NA KONCERTY
Měsíc po velice krásném a úspěšném prvním letošním koncertu ve Svatém Janě se podařilo zajistit

koncert další. Vystoupí zde další americký universitní sbor „Mercer Singers“ ze státu Georgia. Na
programu jsou opět drobné sborové skladby klasické hudby a americké spirituály. O tomto sboru
jsme se zmínili již v minulém vydání Svatojánku.
Koncert se koná v sobotu 15.5. v od 16 hodin.
BLAHOPŘEJEME
Dnešní blahopřání patří našim novým svatojánským novomanželům Janě a Michalovi Šedivým, kteří
složili manželský slib 24. dubna v kostele v Kostelním Vydří nedaleko Dačic. Za redakci Svatojánku
přejeme novomanželům vše nejlepší a spokojený život v naší obci.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ SPOLEČNOSTI
Nové stojany na kola
V sobotu 3. března se uskutečnila letošní první jarní brigáda. Členové Svatojánské společnosti
prořezali křoví u kaple Sv. Kříže. Dále byly instalovány nové stojany na kola, které po několika
urgencích vyrobila berounská firma MARX. Dva stojany byly umístěny u mostu před kostelem,
jeden u autobusové zastávky a jeden u hotelu Obecná škola. Stojany jsou od začátku využívány
cykloturisty a svědčí o tom, že jich bylo v obci velmi zapotřebí. Při brigádě byl také připraven i
masivní betonový základ s podstavcem pro nový kříž nad Hostímem.
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 starých cest, kde se lidé setkávali.
Také nebezpečná zatáčka zde vždy byla příčinou mnoha dopravních nehod a stála život nejednoho
člověka. Na tomto místě se také vždy říkávalo "U Křížku". Původní litinový kříž byl před mnoha
lety přeražen - patrně autem. Po několika pokusech byl na jeho místo nakonec dán křížek dřevěný,
později plechový. I ten byl v loňském roce někým ulomen. Samotný pískovcový podstavec praskl a
byl někým dokonce vandalsky vyvalen ze základu. Členové Svatojánské společnosti se rozhodli do
letošních velikonoc pořídit kříž nový. Symbolicky o Velkém pátku byla za příjemného jarního počasí
ze Sv. Jana vypravena křížová cesta. Té se zúčastnilo přes 30 zdejších farníků a několik hostů. Když
procesí doputovalo na místo zvané "U Křížku", vyřezávaný dřevěný kříž s malovaným 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 před lety zrestauroval pan
Radechovský. Díky kříži je opět směrem od Hostíma dobře patrné, že silnice rovně nepokračuje, ale
prudce zatáčí. Doufejme, že nový kříž zde bude opět sloužit nejen jako symbol památného místa, ale
že také přiměje řidiče k opatrné jízdě.
První jarní koncert
V sobotu 17. dubna se ve svatojánském kostele konal první letošní koncert. Vystoupil na něm
americký studentský sbor Gilroy High Scool Chamber Singers pod vedením sbormistra Philippa
Robba. Sbor je mladý, studenti jsou na úrovni našich gymnazistů, ale jejich výkon byl veliký.
Američané zpívali na několika místech v Evropě, mimo jiné i v Berlíně a Drážďanech. Jediný
koncert tohoto sboru v České republice se konal pouze ve Sv. Janě pod Skalou. Ze všech evropských
koncertů byl podle jejich slov nejhezčí právě svatojánský koncert. Vedení sboru si ztěžovalo, že
atmosféra při koncertech v Německu byla chladná. S tímto"studeným" přijetím se atmosféra
koncertu ve Sv. Janě prý naprosto nedala srovnat! Zato při našem koncertu se vytvořila velmi
srdečná atmosféra. Posluchači živě reagovali a odměňovali zpěváky potleskem a milými úsměvy. Po
některých skladbách, zvlášť tam, kde zpívali sólisté, byl potlesk velmi srdečný. Přes chladno, které v
našem kostele v polovině dubna panuje, byla atmosféra velmi hřejivá. Bylo to vidět na očích
vystupujících i posluchačů. Zvlášť milá byla přítomnost rodičů, přijelo jich se svými studenty okolo
dvaceti – i ti byli v závěru odměněni potleskem. Škola Gilroy High School má 2400 studentů a
sbormistr Robb dovedl školní sbor až k nejvyšším metám. Město Gilroy v Kalifornii má asi 40 tisíc
obyvatel a v celých Spojených státech jednu zvláštnost – každoročně v červenci se zde pořádá

česnekový festival, kam přijíždí tolik návštěvníků, že po dobu festivalu se počet obyvatel
zdvojnásobí. Je velmi krásné, že se stále daří takové krásné koncerty ve Svatém Janě uskutečňovat.
V květnu přivítáme další americký sbor. Doufejme, že i tentokráte bude koncert stejně vydařený.
PŘIPRAVUJEME
30. dubna............. pálení čarodějnic -přírodní amfiteátr Sv. Jan
1. května............ Slavnost svěcení obecního znaku a praporu, vstup naší republiky do EU. -17 hodin
– před Obecním úřadem (při deštivém počasí uvnitř)
14. května ........... Zasedání obecního zastupitelstva - obecní úřad od 18 hodin
15. května............ Koncert amerického sboru - kostel Narození sv. Jana Křtitele – 16 hodin
15. května............ Zasedání správní rady Svatojánské společnosti - Obecní úřad – 17.30 hodin

