Svatojánek
září - říjen 2003
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
PRODEJ OBECNÍHO MAJETKU
Pozemky na Záhrabské, které obec nabídla k prodeji už znají své budoucí majitele. Nad očekávání
klidně proběhlo zasedání zastupitelstva, na kterém se o prodeji rozhodovalo. Ve hře byli pouze dva
zájemci a ti tak získají majetek za vyvolávací cenu. Po dokončení znaleckých posudků by obec měla
získat 300 tisíc korun.
ZMĚNA NÁJEMCŮ OBECNÍCH BYTŮ
Byt v budově obecního úřadu uvolní paní Jiřina Smrtková a bude dán do pronájmu manželům
Vycpálkovým. Ti budou současně vykonávat správcovství domu. Pro paní Smrtkovou bude upraven
byt v přístavku u č.p.11. K další změně dojde v č.p. 6 kde se v nejbližší době uvolní jeden z bytů. V
současné době eviduje obec tři zájemce o tento byt.
OPRAVA FARY
V souvislosti s opravou budovy bývalé fary poskytla obec stavební firmě bezúplatný pronájem
pozemků v okolí stavby a na nádvoří bývalého kláštera. Pozemky mají stavebníci k dispozici do
letošních vánoc, kdy má být první etapa opravy č.p. 2 dokončena. Ze strany obce tak byl učiněn další
z řady vstřícných kroků, aby rekonstrukce památkových objektů v centru obce probíhaly bez
zbytečných problémů s jejich majiteli. Po ukončení prací budou pozemky uvedeny do původního
stavu.
KABELOVÁ TV
Podstatné zlepšení kvality příjmu televizního signálu, ke které došlo po rekonstrukci přijímací
stanice, má i své stinné stránky. Časté vypadávání jednotlivých programů se sice během zkušebního
provozu podařilo téměř odstranit, nicméně přetrvává problém s příjmem teletextu. V současné době
se pracuje i na odstranění tohoto nedostatku a změnou softwarového vybavení přijímačů se situace
změní k lepšímu. Upozorňujeme občany, kteří obecní TV využívají, že signál umožňuje i kvalitní
příjem rozhlasových stanic na velmi krátkých vlnách.
SETKÁNÍ OBČANŮ SE ZASTUPITELSTVEM OBCE
Rok po komunálních volbách je vždy vhodnou příležitostí k hodnocení. Tuto příležitost nabízí
svatojánské obecní zastupitelstvo občanům v pátek 28. listopadu 2003. Veřejné setkání proběhne v
zasedací síni obecního úřadu od 18 hodin.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
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.
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.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
OBEC MUSÍ ZŮSTAT UPRAVENÁ
V souvislosti se zrušením civilní vojenské služby bude obec nucena přistoupit k celé řadě opatření
souvisejících s údržbou obce a jejího majetku. Jedním z těchto opatření je náhrada stávajících
odpadních nádob popelnicemi, které budou časem umístěny do stylových stojanů. Odpadne tak
velmi pracné a nákladné vyvážení těžkých igelitových pytlů a odpad bude z obce odvážen
Technickými službami města Berouna.
UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, kteří mají trvalý pobyt na Záhrabské, že po předložení dokladu o zaplacení
poplatků za likvidaci odpadů za rok 2004, obdrží nové plastové pytle na domovní odpad. Možnost
vyzvednutí pytlů je v době úředních hodin (pátek 17-18 hodin) na obecním úřadu.
ZAJÍMAVOSTI
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, kteří 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 školských bratří. V této době majitelé fary uvažovali dokonce i o jejím zboření, k čemuž
naštěstí nedošlo. 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.
ZAJÍMAVÝ NÁLEZ
V průběhu výše popsané rekonstrukce budovy býv. fary byl na obecním úřadě ohlášen zajímavý
nález. Dělníci, kteří prováděli demontáž starých krovů na jednom z nich našli tento zajímavý tužkou
psaný nápis, svědčící o poslední přestavbě střechy: „Tento režt jest dělaný 6.10. 1892 P. Jan Čurda
Mistr tesařský v Selci František Vejmelka tesař z Chyňavy.“ Za zmínku stojí i skutečnost, že
zmíněný Sedlecký mistr tesařský se svým synem zdarma postavili v r. 1911 zvoničku v Sedlci, která
zde stojí do dnešních dnů.
Pro podobné případy žádáme naše spoluobčany, aby si obdobné zajímavé nálezy a objevy
nenechávali jen pro sebe a vždy je řádně oznámili na obecním úřadě k jejich zdokumentování,
zaevidování do kroniky a event. k provedení dalších odborných kroků k případnému prozkoumání.
Současně s opravou fary probíhá též generální rekonstrukce střechy na západním křídle budovy
kláštera. Tato část krovů jako jediná nebyla před 100 lety zrestaurována a patrně byla ještě barokního
původu.
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 zmínku stojí též opačná situace před rokem. Dne
13. srpna, při stoleté povodni protékalo Berounkou přes 800 kubíků vody za vteřinu, zatímco přesně
po roce necelých 8!
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
BLAHOPŘEJEME
Významné životní jubileum oslavili paní Drahuše Kárová 75 let, pan Ing. Josef Ševčík 60 let a pan
Václav Limberk 60 let. Společně přejeme hodně pevného zdraví do dalších let života.
Srdečné blahopřání patří také dvěma novým manželským dvojicím, manželům Radechovským,
manželům Paterovým.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
COUNTRY VEČER
V sobotu 6. září se uskutečnil letošní druhý country večer. Tradiční akce na ukončení prázdnin se i
tentokráte vydařila. Přes dosavadní váhání by se do příštího léta mělo zrestaurovat a mírně rozšířit
pódium a vybavit jednoduchým zastřešením. Pódium je často využíváno např. k soukromým
oslavám či drobným akcím jak našimi spoluobčany, vzdálenými výpravami a velmi často i zdejšími
studenty VOPŠ. Celá akce je však zatím závislá na dostatku finančních prostředků.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Obecní úřad Svatý Jan pod Skalou srdečně zve především všechny děti na tradiční a oblíbenou
Mikulášskou besídku. Na ty nejmenší Mikuláš ani letos nezapomněl a budeme ho společně očekávat
v pátek 5. prosince v 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ SPOLEČNOSTI
AKADEMICKÝ MALÍŘ DILLINGER
V uplynulých dnech se Svatojánské společnosti podařilo navázat spolupráci se synem ak. Malíře
Petra Dillingera. Ten jako student ve 30. letech min. století jezdíval do Sv. Jana pod Skalou a pořídil
zde mnoho kreseb i barevných pláten. Svatojánské údolí mu muselo velmi imponovat, protože je
vypodobnil z mnoha netradičních pohledů a perspektiv. Svatojánská společnost uvažuje o vystavení
reprodukcí některých Dillingerových obrazů. Některé z nich jsou v současnosti vydávány ve formě
souboru pohlednic a budou v příštím roce k dispozici i ve Sv. Janě. Připomeňme, že Sv. Jan byl od
nepaměti vděčným námětem mnoha malířů. Z nejznámějších jmenujme sourozence Mánesovy, kteří
sem jezdívali se svým otcem v dobách svých malířských začátků.
KONCERT SPIRITUÁL KVINTETU
Letošní koncert „Spirituálů“, který se konal 21. září, můžeme jednoznačně zhodnotit za velmi
vydařený. K velké spokojenosti diváků i pořadatelů přispělo i krásné slunečné podzimní počasí.
Koncert navštívilo i letos přes 450 návštěvníků, kteří díky lepšímu rozmístnění více než 300 míst k
sezení po celém kostele měli tentokráte dobrý výhled i své pohodlí. Přestože Spirituál kvintet
vystoupil ve Sv. Janě již poosmé, byla na koncertě kromě tradičních a populárních spirituálů i řada
písní, které zde zazněly vůbec poprvé. Jako velmi dobrý a nezbytný se i letos osvědčil systém
rezervací předprodeje lístků, díky němuž mělo i po organizační stránce vše hladký průběh. Díky
pěknému počasí přišla podstatná část posluchačů do Sv. Jana pěšky či autobusem a možnosti
parkování tentokrát i přes omezené prostory v důsledku probíhajících rekonstrukcí v centru obce
nebyly natolik nepříjemné, jako v minulosti.
OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULOU TURISTICKOU SEZÓNOU
Svatojánská společnost i po letošní rok zajišťovala plynulou průvodcovskou činnost v kostele a
jeskyni sv. Ivana. Kostel byl zpřístupněn po celé prázdniny a do konce října i o víkendech a svátcích.
Lze říci, že počet návštěvníků se již nějak dramaticky nezvyšuje, a že se spíše ustálil. Nicméně i
letos, zejména za slunných jarních dnů, byl Svatý Jan turisty doslova přeplněn. Takových dnů však
naštěstí není mnoho a ve srovnání s obdobnými turistickými centry je ve Sv. Janě turistický ruch
velmi mírný a zvládnutelný. Pro letošní sezónu byla pro návštěvníky vydaná panoramatická
historická mapa Sv. Jana a dvě nové pohlednice. Pohlednice z jeskyně sv. Ivana se překvapivě ihned
stala nejprodávanější ze všech. Pro četné zahraniční návštěvníky byly aktualizovány či nově
pořízeny dějiny Sv. Jana se stručným popisem – a to v osmi jazykových mutacích.
PODALI JSME ŽÁDOST O DOTACI
Podobně, jako tomu bylo v roce loňském, i letos Svatojánská společnost podala žádost o grant na
kulturní a společenský život. Řada projektů, které byly součástí žádosti minulé se v letošním roce
podařilo zrealizovat. Zrodily se i některé nové podněty, které jsou obsaženy v žádosti letošní.
Připomínáme, že v loňském roce jsme obdrželi od Středočeského kraje 50 000 korun na propagaci a
kulturu. Z této částky bylo kromě řady koncertů spolufinancováno i vydání mapy, pohlednic,
organizování svatojánské pouti a řady dalších drobných kulturních a propagačních projektů.
PŘIPRAVUJEME
1. listopadu………zasedání Svatojánské společnosti
zasedací místnost obecního úřadu – 16 hodin
14. listopadu……...zasedání obecního zastupitelstva

zasedací místnost obecního úřadu – 18 hodin
28. listopadu…….. setkání občanů se zastupitelstvem obce
zasedací místnost obecního úřadu – 18 hodin
5. prosince………..tradiční Mikulášská nadílka
zasedací místnost obecního úřadu – 17 hodin

