Svatojánek
leden-únor 2004
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
OBEC OBDRŽELA MIMOŘÁDNOU DOTACI
Naše žádost o posílení obecního rozpočtu byla Ministerstvem financí České republiky vyslyšena a
obecní pokladna se tímto počinem stala podstatně stabilnější. To je důležité zejména pro finanční
ústavy, se kterými bude obec jednat o úvěru na plynofikaci, která si podle předběžných propočtů
vyžádá náklad téměř 5 milionů korun. Naše další žádosti, které jsme na stejné ministerstvo podali v
souvislosti s předepsaným vracením některých dotací ale nejsou doposud vyřízeny a nejistota v této
věci přetrvává.
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 jejího 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 symbol 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.
ZÁHRABSKÁ BYLA KATASTRÁLNĚ NAVRÁCENA SVATÉMU JANU
Dne 3. února byly dokončeny poslední administrativní kroky, které byly potřebné k převedení všech
parcel a pozemků zpět do katastrálního území obce Svatý Jan pod Skalou. Příslušným firmám a
úřadům trvaly tyto práce přesně 8 let, z čehož nejvíce času zapříčinilo dlouholeté vyčkávání na
digitalizaci katastrů obce Vráž. Od příštího roku tak budou muset všichni majitelé nemovitostí na
Záhrabské podávat nová daňová přiznání a výše daně jim bude v jejich prospěch finančním úřadem
upravena. O této skutečnosti bude obecní úřad osadníky včas informovat. Od roku 2005 (po dlouhých
17 letech) tak bude oficiálně do Svatého Jana plynout výtěžek daně z nemovitostí, které až dosud
pobírala obec Vráž, která následně tyto prostředky naší obci převáděla. Historicky je doloženo, že již
v 18.století žilo na Záhrabské prokazatelně 10 rodin. V té době byla osada ale svatojánským opatem
zrušena a zalesněna. Ke stavbě prvního domu zde došlo v r. 1925 a k následnému založení chatové
osady v roce 1930. V témže roce zde vyrostlo za jediný rok 18 chat. Největšího rozkvětu i
zabydlenosti se osada těšila v 60. letech. Tehdy zde bydlelo přes 60 stálých obyvatel. Byly zde též
dva malé obchody a 1 hospoda. Dnes je v osadě na 110 objektů, z nichž je jen malá část užívána k
trvalému bydlení.
PROGRAM OBNOVY VESNICE

I LETOS BUDE ČÁST ROZPOČTU PATŘIT OBNOVĚ OBCE
Při projednávání návrhu obecního rozpočtu bude i letos pamatováno na připravované projekty
související s naplňováním místního programu obnovy. Shodli se na tom zastupitelé na svém
posledním zasedání. Jednotlivé akce jsme vám již v minulosti přiblížili a jedním z nových je
plánovaná oprava střechy hřbitovní kaple.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PLYNOFIKACE OBCE SE JIŽ PROJEDNÁVÁ
Záměr plynofikovat svatojánské údolí není nový a až dosud jej komplikovala celá řada skutečností. V
současné době již obec obdržela k připomínkování projektovou dokumentaci, která má sloužit jako
podklad pro územní řízení pro samotnou stavbu středotlakých rozvodů. Obecní úřad zaslal v této
souvislosti oficiální žádost na vedení Středočeské plynárenské o zařazení naší obce do programu
plynofikace na rok 2005. Pokud půjde vše podle předpokladů projekční firmy, bude už na příští topné
období možno přepojit všechny stávající systémy, které až dosud využívají drahý kapalný plyn.
Kromě rodinných domků budou na nové topné médium napojeny také všechny velké svatojánské
budovy, které až dosud využívají k vytápění nekvalitní pevná paliva. Od příštího roku se tak v našem
údolí dočkáme kvalitnějšího ovzduší.
POPLATKY 2004
Povinné platby obyvatel se v roce 2004 nemění. Do konce března je třeba zaplatit poplatky za
odpady. Pro úplnost uvádíme přehled všech plateb, termínů a možností jejich provedení:

POVINNÉ POPLATKY OBYVATEL
Sv. Jana, Sedlce a Záhrabské
druh poplatku:

sazba:

termín splatnosti + event.
sankce

250.- Kč/rok na každou trvale
přihlášenou osobu
Odpady
31.březen
250.- Kč/rok za rekreační
nemovitost
Poplatek za psy
30.- Kč/rok
30. září
Poplatek za kabelovou televizi 480.- Kč/rok
30. září
případné navýšení při nedodržení splatebního termínu až o 50 %
Možnosti úhrady:
1. osobně na OÚ ve Sv. Janě (každý pátek od 17 do 18 h)
2. složenkou na číslo účtu OÚ 178157718/0300, variabilní symbol 1337xxx
3. platebním převodem na číslo účtu OÚ 178157718/0300, variabilní symbol 1337xxx
xxx nahraďte číslem popisným Vámi obývané nemovitosti.
Všechny poplatky lze zaplatit najednou součtem všech adekvátních položek.
SPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ MŮŽE ZŘEJMĚ VŠECHNO…
V současné době probíhá velmi rozsáhlá těžba dřeva v sousedství osady Záhrabská. To, jak si těžaři v
chráněném území počínají, se ale musí vidět. Že z části nejstarší turistické cesty v Čechách udělali
doslova tankodrom, který je pro vrstvu bahna v šíři více než 2 metů naprosto neschůdný, to je ta
nejmenší hrůza. Bez milosti byla vykácena i starodávná kaštanová alej „U Dubu“, poslední památka
starodávných poutí. Z prostranství na tomto významném místě vzniklo složiště mohutných kmenů.
Aby všeho nebylo dost, mohutná čtyřicetitunová auta odvážejí vytěženou surovinu po nově upravené
obecní komunikaci ze Záhrabské do Vráže. Na všechny tyto skutečnosti upozornil obecní úřad
odpovědným zástupcům města Berouna, kterému lesy patří a které také ponese veškeré následky
necitlivého chování Správy městských lesů. Ze strany obce byly učiněny kroky v rámci obecních
kompetencí, aby se této hromadné devastaci podařilo ještě zabránit. Pro novou příjezdovou cestu do

Záhrabské by takováto masová těžba znamenala její likvidaci. Neblahé zkušenosti mají v obci
Loděnice, kdy bylo několik hektarů lesa za vápenkou obdobnou soukromou firmou stejně brutálně
vytěženo. Les byl ponechán bez úklidu a bez jakékoli rekultivace a osazení novými porosty. V okolí
se ztratila voda ze studní a mnohé cesty byly naprosto zničeny! Doufejme, že se tomuto podaří na
Záhrabské zavčas zabránit. O několik metrů dále, na Svatojánském katastru, je již několik let takovýto
způsob těžby zakázaný a probíhá zde pouze průřez pečlivě vybraných stromů. Tímto způsobem je
zdejší krajina chráněna od podobných skázonosných zásahů. Ochránci přírody dnes vědí, že
několikahektarové paseky nejen zásadně narušují lesní ekosystém, ale jsou také rájem pro škůdce a
ničivé přírodní živly. Paradoxem je, že se koncem minulého roku objevily v Záhrabské nové
červenobílé závory, bránícím doslova hrstce starousedlíků jezdit do lesa na spadané větve, vyvrácené
či nemocné stromy na otop. Oproti zkáze, která se zde odehrává nyní na vzrostlých a zdravých i
památných stromech, lesních cestách a podrostech, byl tento ne zcela legální sběr suchého dřeva
pouhou kapkou v moři.
SPRÁVA POVODÍ ČISTÍ POTOK
Nejenom Občanské sdružení Kačák, ale zejména zkušenosti z následků povodní, zřejmě přinutily
správu Povodí Vltavy k tomu, aby byla po mnoha desetiletích věnována pozornost našemu potoku.
Ještě v loňském roce bránili neoblomní pracovníci Správy chráněné krajinné oblasti Český kras v
pokácení byť jediného břehového stromu. Situace se ale změnila a i správa CHKO musela potřebám
občanů ustoupit. Vždyť vždy v minulosti si lidé upravovali okolí vodotečí tak, aby jim případné
povodně způsobily co možná nejmenší škody. Příroda tím nikdy až tak neutrpěla. Pravdou totiž je, že
přírodě i lidem v případě povodně nejvíce ubližují zanedbaná, zarostlá a ucpaná koryta vodních toků.
Tuto starou pravdu musela však našim úředníkům připomenout až velmi drahá zkušenost z roku
2002.
ZAJÍMAVOSTI
NOVÝ ALTÁNEK
Nedaleko starého vápencového 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 české republiky, za finančního přispění z účelových fondů z
EU. Po mnoha letech tak bylo obnoveno odpočívadlo, které za dob svatojánských lázní nedaleko
odtud stávalo. Mělo tvar „paraplete“ a dalo celému lomu též název. V minulosti zde byla postavena
též hospoda „U Paraplete“ sloužící lomovým dělníkům. Ta byla, spolu s dalšími dvěma objekty, před
několika lety zásluhou Správy chráněné oblasti Český kras srovnána se zemí a zlikvidována.
Svatojánský vycházkový okruh přitahuje každoročně tisíce turistů. Výstavbou nového „paraplete“ se
stal opět o něco atraktivnější a příjemnější. Paraple tedy opět bude sloužit turistům k odpočinku,
poskytne vlahý stín před poledním sluncem, i suchý úkryt před náhlými přívaly deště. Kéž všem
lidem dlouho a dobře slouží.
ODPOČÍVADLO
Po vzoru altánku bylo započato s jednáním se státním podnikem Lesy ČR o obnovení starého
odpočívadla nad Sv. Janem (na konci prudkého stoupání na turist. cestě k Berounu). Odpočívadlo zde
bylo vybudováno před sto lety majitelem svatojánských lázní. Tehdy poskytovalo krásný výhled na
kapli sv. Maxmiliána s kulisou svatojánské skály. V současné době se na polesí projednává možnost
vykácení několika slabších stromů, bránících ve výhledu do údolí. Pokud jednání dobře dopadnou,
bude třeba nejprve obnovit část pobořené opěrné zdi a přístupové schůdky na odpočívadle. Až bude
terén připravený, bude zde vybudováno zábradlí a několik laviček. O vybudování stylového přístřešku
pro turisty se uvažuje i U Dubu na Záhrabské.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
Dne 10. února by se dožil 75. let spisovatel František Nepil, který zemřel před devíti lety. K Sv. Janu
měl zvláštní vztah, protože odtud pocházela jeho babička. K připomenutí jeho památky a také shodou
okolností i výše zmíněného památného místa „U Dubu“ si připomeňme úryvkem z jeho rozhlasové

povídky:
Svatý Jan pod Skalou je mou druhou rodnou vískou. A nebo první? Tady jsem se sice nenarodil, ale
narodit jsem se tu moh´. A moc nescházelo. Tady totiž bydleli maminka s tatínkem, bráškou a Alíkem
v domku po pradědečkovi. Jenže maminčina maminka žila s dědou v Hýskově, a tak jsem se skočil
narodit tam…Moc práce by vám dalo najít pěkněji položenou vesničku, než je Svatý Jan pod Skalou.
Leží opravdu pod skálou, ale jakou! Kolmou jako hradba. Z té by se vám nechtělo spadnout. Ale zase
na ni nelézt, to člověku nedá; vždyť pod vrcholem je veliká jeskyně a o nic člověk tak nestojí jako to
na vlastní oči vidět… Druhá, mnohem slavnější jeskyně, je dole pod skalou. V té poustevničil před
jedenácti sty lety kněžic Ivan, co by se stal knížetem Charvatů, kdyby se neuchýlil sem… Tady pod
skálou ho objevil při lovu kníže Bořivoj, manžel kněžny Ludmily a dědeček knížete Václava. A nad
Ivanovou jeskyní a Ivanovým hrobem postavil o 700 let později velkolepý kostel sám pan Lurago, ten,
co postavil v Praze Klementinum a vyšehradské hradby a u Příbrami Svatou Horu. Chodil jsem „do
Jána“ z Hýskova na poutě a vždy mě ukrutně bolely nohy - on to byl na dítě lán cesty – ale, „U
Dubu“ mě přestaly. U Dubu stály kramářské boudy, ale ne pár, plný les! A tam se prodávalo kdeco,
ale hlavně „vousy svatého Ivana“. Přírodní i žlutě zbarvené, zelené, červené, modré a cyklámové. To
byl kavyl peřitý, dneska přísně chráněný… Ta rostlina vypadala opravdu jako vousy, jenomže byla
heboulinká. Když jste do ní foukli, jemně a plavě vlála v proudu vydechnutého vzduchu. A nejlepší to
bylo šmajchlovat se s ní po tváři, protože byla měkčí, hebší a mazlivější než kočičí kožíšek a než
chmýří úplně maličkých housátek…
BLAHOPŘEJEME
Dnešní blahopřání patří rodičům našich nových občánků Kateřiny Paterové (* 13.2. 2004)
a Nikole Kalousové (* 16.10. 2003). Za redakci Svatojánku přejeme hodně štěstí a božího požehnání.
POZVÁNKA NA KONCERTY
Protože příští Svatojánek vyjde až v měsíci dubnu, tak již nyní s předstihem oznamujeme, že 17.4. se
od 17 hodin uskuteční letošní první koncert ve Svatojánském kostele. Přivítáme americký univerzitní
sbor „Gilroy High School Chamber Singers“ z Californie. Další koncert zahraničního sboru je
plánován na 16.5. v od 16 hodin, kdy vystoupí další americký universitní sbor „Mercer Singers“ ze
státu Georgia. Oba sbory vystoupí v rámci turné v České republice a Rakousku. Na programu jsou
drobné sborové skladby klasické hudby a americké spirituály. Oba sbory patří ve své kategorii ke
špičkovým tělesům. Mají za sebou vystoupení samostatně i s renomovanými orchestry na prestižních
festivalech v USA, Japonsku, Koreji. K jejich repertoáru patří největší sborová díla od renesance až
po současnost.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ SPOLEČNOSTI
DOTACE NA KULTURNÍ AKTIVITY
Po přihlédnutí k výsledkům využití loňské dotace bylo i letos Svatojánské společnosti na základě
předloženého projektu a žádosti poskytnuto Středočeským krajem 50 000 korun na kulturní,
společenskou a propagační činnost. V loňském roce byla tato dotace zcela využita. Svatojánská
společnost zároveň věnovala do těchto akcí dalších 56 000 korun. Celkem bylo na kulturní,
společenskou a propagační činnost v roce 2003 investováno Svatojánskou společností 106 229.- Kč.
Největší vydání byla spojena s propagací obce - 64 535.-, (zejména vydání dvou nových pohlednic,
historické mapy Svatého Jana, turistický průvodce Berounsko-Hořovicko, reklamní vizitky, televizní
a rozhlasové pořady o Sv. Janě, propagační tablo a cizojazyčné informační tiskoviny) . Na pořádání
koncertů bylo letos vynaloženo 34 922 Kč.-. Drobné položky si vyžádaly ostatní dílčí akce, ke kterým
patřilo zhotovení vitrín pro výstavu obrázků Emila Káry 1 500.-, částečná obnova expozice z historie
obce 2 952.-, doplnění databáze historických textů a materiálů 296.- a zajištění průvodcovství v
kostele 1 059.-. Podpora poutní slavnosti byla kromě financovaných poutních koncertů navýšena
částkou 965.- Kč. Obdobné projekty budou díky další obdržené dotaci realizovány i letos. Kromě
tradičních koncertů se můžeme těšit zejména na připravovanou výstavu obrazů a grafik akad. Malíře
P. Dillingera ve Svatojánském kostele. Množství kulturních projektů má Svatojánská společnost

dostatek, ale bohužel na jejich realizaci by bylo třeba financí alespoň třikrát tolik.
VYCHÁZÍ SVATÝ IVANŮV OBRÁZEK
Již mnoho let se SJS pokoušela iniciovat vydání svatého obrázku se sv. Ivanem, který v našem
poutním místě již velmi scházel. Nyní se na jeho realizaci konečně podařilo sehnat vhodný obrázek i
dostatek prostředků. Svatojánské společnosti byl v loňském roce nabídnut malířem Josefem
Karhanem stylový obraz sv. Ivana, který byl pro tento náš záměr velmi vhodný. Na zadní straně
obrázku je úryvek z básně Ivana Slavíka a také krátká modlitba. Svatý obrázek bude k dispozici ve
svatojánském kostele.
VÝROČNÍ SCHŮZE SVATOJÁNSKÉ SPOLEČNOSTI
V sobotu 21. února se od 15 hodin bude konat slavnostní výroční schůze SJS. Jako obvykle bude
přednesena zpráva o dosavadní činnosti, o hospodaření společnosti v roce 2003 a záměrech v nejbližší
budoucnosti. Schůze SJS, která bude současně pojata jako setkání s příznivci Svatojánské společnosti,
se bude konat v hotelu Obecná škola. Správní rada SJS zve na toto setkání i všechny naše občany.
PŘIPRAVUJEME
21. února……Výroční setkání přátel Svatojánské společnosti
Hotel Obecná škola, 15 hodin
27. února …...Zasedání zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou
Obecní úřad 18 hodin
27. března ….Zasedání správní rady Svatojánské společnosti
Obecní úřad - 17 hodin
17. dubna …..Koncert amerického pěveckého sboru „Gilroy High School Chamber Singers“
Kostel Narození sv. Jana Křtitele 17 hodin

