Svatojánek
duben-květen 2003
PROGRAM OBNOVY VESNICE
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.
Oprava čerpadla u studánky
Mrazivá zima poškodila čerpadlo vody z pramene sv. Ivana. Po několika pokusech o zprovoznění
bylo nutné čerpadlo vyměnit za nové. Bohužel, i během velikonoc a teplých jarních víkendů voda z
fontánky netekla a čerpání vody od pramene tak zarmoutilo mnoho návštěvníků. Nyní je již vše opět
připraveno na letní sezónu a voda se dá čerpat přímo od pramene. Plánujeme také vyčištění studánky
od množství řas, které se vyskytly ve zvýšené míře po loňské povodni. V tu dobu byla studánka silně
zakalena. Také fontánka na vodu bude vyčištěna a natřena. Vše by se mělo stihnout do letošní pouti,
která letos bude
o víkendu 21. - 22. června.
Oprava regulační zdi Kačáku u kostela
Časté dotazy občanů jsou směrovány na likvidaci povodňových škod na samotném toku potoka.
Snad nejvíce postiženým místem u nás je regulační opěrná zeď podél svatojánského kostela, která
hrozí zřícením. Ve velmi špatném stavu je také koryto potoka v Sedlci. Samotná oprava technicky i
finančně převyšuje možnosti obce. Opravě opěrné zdi bude muset předcházet vyčištění silných
vrstev letitých naplavenin z koryta potoka mechanizací a svedení hlavního toku vody ode zdi. O
pomoc požádala obec Povodí Vltavy a tento podnik pomoc přislíbil. Zatím jsou však
upřednostňovány práce na Berounce a Litavce, takže žádné konkrétní datum nám známo není.
Úpravu a navýšení břehu nechala obec provést v dolní části obce, kde se voda při povodních nejdříve
vylévala z potoka. Bylo sem navezeno 70 tun lomového kamene a povrch byl upraven udusanou
zeminou.
Oprava hřbitovní zdi
Po několika letech a zejména po dlouhé mrazivé a vlhké zimě velmi utrpěla kamenná zeď okolo
hřbitova. Na studeném kameni zmrzala srážející se vlhkost a to mělo za následek narušení a
odpadání omítky zdi. Koncem dubna bylo započato s oklepáním poškozených částí zdi a výkopem
odvlhčovacího rigolu. Podobně, ale v menším rozsahu, vzlínající vlhkost poškodila fasády obou
kaplí. Neméně utrpěla také zadní část kostela a studánka sv. Ivana. O nápravách škod a jejich
financování se jedná s majiteli.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Sběr železného šrotu
Ve Svatém Janě, v Sedlci a v Hostímě se uskuteční sběr starého železa v sobotu
17. května v dopoledních hodinách. Prosíme, připravte na tento den staré železo před své domy,
nejpozději však do 10 hodin. Na Záhrabské požádá obecní úřad o odvoz železa pana Mrázka, který

nám tuto službu již několikrát zajišťoval. Termín sběru na Záhrabské včas upřesníme.
Akce úklid Kačáku
V měsíci dubnu proběhl z podnětu Svatojánské společnosti a za pomoci Obce velký úklid potoka od
Jánské až po Hostím. Z větší části byly uklizeny i povodní zasažené louky v okolí toku. Po loňské
povodni se na jeho březích nahromadilo neuvěřitelných 160 pytlů odpadu, převážně starých plastů a
lahví. Kromě toho bylo zlikvidováno několik desítek pneumatik a množství starého nábytku a
domácího zařízení. Tuto práci vykonal obcí najatý dobrovolník z Prahy. Od Hostíma po soutok bylo
okolí potoka uklizeno neznámým rybářem. Odvoz několika kontejnerů s nasbíraným odpadem
zajistila obec. Finanční příspěvek na tuto akci přislíbil jeden loděnický podnikatel.
Kontejnery
V sobotu 3. května byly poprvé přistaveny smluvní kontejnery do Sedlce a na Záhrabskou. Podle
nové vyhlášky o odpadech se tak bude dít 3x do roka (samořejmě kromě klasického organizovaného
svozu ostatního domovního odpadu). První zkušenost ukázala, že v Sedlci byl kontejner naplněn jen
poskrovnu. Jiná situace vznikla na Záhrabské, kde byly za pouhé 2 hodiny naplněny oba dva
přistavené kontejnery nejrůznějším odpadem. I když byli občané včas seznámeni se svozovým
kalendářem, bude obecní úřad o blížícím se termínu příjezdu kontejnerů včas informovat na
vývěskách. Dalším termínem je 12. červenec dopoledne.
Odpadkové koše
Obecní úřad chválí Svatojánskou kolej, že vedle vchodu do prodejny s malým občerstvením umístila
koš na odpadky. Zachytí se zde velké množství obalů od mražených sladkostí a jiných výrobků,
které si turisté v prodejně nakupují. Problémem zůstává i nadále úklid odpadků z košů rozestavěných
kolem návsi. Někteří obyvatelé a návštěvníci obce si je pletou s veloobjemovým kontejnerem a
odkládají do nich kromě pytlů s domovním odpadem i další věci, které tam vůbec nepatří.
ZAJÍMAVOSTI
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.
KONTAKT: Druhá 62, 267 12 Loděnice - Jánská e-mail: os-kacak@quick.cz ,
www.web.quick.cz/os-kacak
Barboráci zahájili sezonu
V lomu Paraple byla v sobotu 3. května slavnostně zahájena další „důlní“ sezóna. Vše proběhlo v
příjemné atmosféře a za krásného slunného počasí. Tentokrát se účastníci zahajovacího dne mohli
přenést do roku 1926 a mohli sledovat běžný pracovní den v lomu. Tento den byl zároveň dnem
kontrolním. S prací skaláků se totiž přijel seznámit sám majitel firmy. K vidění bylo i větší množství
předváděných exponátů a počet návštěvníků byl vyšší, než tomu bylo v minulých letech. Zahájení se
zúčastnil i starosta Sv. Jana a popřál členům společnosti zdárné pokračování jejich díla. I v letošním
roce se skanzen rozšíří o několik desítek metrů kolejnic. V opravě již je také bývalá trafostanice v

jižní části lomu.
Jubilejní ročník pochodu Českým krasem
V sobotu 3. května 2003 se konal jubilejní 30. ročník Pochodu jarním Českým krasem. Tři z jeho
šesti tras vedly přes Svatý Jan pod Skalou, kde byla kontrola pro trasy 20, 25 a 35 km. Tyto trasy
jsou dle zkušeností organizátorů za 30 let trvání pochodu nejvíce navštěvované. Účast turistů na
těchto trasách se tradičně pohybuje kolem 250 lidí.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Poděkování Svatojánku
Patří tentokráte Ing. Boučkovi ze Záhrabské za pořezání a odstranění částí několika polomových
stromů, blokujících průchodnost hlavní turistické cesty Beroun - Záhrabská - Sv. Jan. Napadané
stromy zejména starším lidem téměř znemožňovaly průchod cestou. Majitel lesa na upozornění obce
o odklizení polomů nereagoval.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Oslava Dne matek
Jako každoročně, tak i letos proběhne na obecním úřadu oslava Dne matek. Uskuteční se v pátek
9. května a na tuto tradiční oslavu zveme všechny ženy bez rozdílu věku. Připraveno je i malé
občerstvení.
Pálení čarodějinic
Ani letošní 30.duben nebyl vyjímkou a tradiční oheň rozzářil svatojánské údolí. Na čtyřicet,
povětšinou mladých lidí se po celý večer dobře bavilo a k náladě jim přispělo i mimořádně vydařené
počasí. Není bez zajímavosti, že celou akci připravují mladí zcela dobrovolně a bez pomoci obce.
Dětský den
Také letos proběhne oslava Dětského dne. Již tradičně se bude konat v přírodním amfiteátru pod
kapličkou, kde budou pro naše děti připraveny různé hry a soutěže. Datum a čas konání nejsou zatím
upřesněny a budou včas zveřejněny na plakátech.
POZVÁNKA NA KONCERT
Pozvánka na koncert
Další, již 75. koncert je připraven na 7. červen od 15 hodin ve svatojánském kostele. Pozván je
pěvecký soubor Schola Černošice. Na programu jsou zajímavé staré církevní písně a středověké
chorály. Všechny Vás tímto srdečně zveme.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ SPOLEČNOSTI
Finance na kulturu jsou letos zajištěny
Svatojánská společnost obdržela od Středočeského kraje dotaci ve výši 50.000 Kč na uskutečňování
kulturních akcí v roce 2003 a na vydání propagačních materiálů obce. Dotace bude rozdělena podle
původního návrhu schváleného vedením Svatojánské společnosti na tyto předem schválené projekty:
na pořádání koncertů v roce 2003 - 10.000 Kč, na vydání panoramatické mapy kulturních památek
obce a vydání dvou nových pohlednic 25.000 Kč. Zbylých 15.000 bude použito na zajištění
průvodcovské činnosti, vytvoření databáze studijních a historických pramenů, obnovu sbírek a
expozic, překlady propagačních materiálů obce, na pořádání poutní slavnosti a na rozvoj skanzenu
Barbora. Podle smluvních podmínek musí být celá částka koncem roku 2003 Krajskému úřadu
Středočeského kraje řádně vyúčtována. Nejméně stejná část bude na uvedené akce vynaložena z
prostředků SJS. „Z poskytnuté dotace není příjemce oprávněn hradit výdaje na pohoštění a dary.“
Dotace je pro obec Svatý Jan pod Skalou velice významnou skutečností, která podstatným způsobem

přispěje jak k rozvoji kulturního života v obci, tak také k ochraně kulturních památek.
První jarní koncert
Dne 26.dubna jsme přivítali ve Sv. Janě letošní první koncertní těleso. Byl jím dětský pěvecký sbor
„CHORUS ANGELUS“ z Řevnic. Koncert měl příjemnou velikonoční atmosféru a všem 40 dětem
se ve Sv. Janě prý velmi líbilo. Koncert byl dobře navštíven. Jediným mínusem bylo parkování
vozidel. V tyto jarní víkendy, kdy Sv. Jan doslova „praská ve švech“, bylo možné několik sobot a
nedělí po sobě v odpoledních hodinách napočítat 80-100 zaparkovaných automobilů. V den koncertu
bylo toto číslo ještě o něco vyšší a auta stála od mostu k Hostímu téměř až nahoru ke Mlejnku.
Situaci s parkováním se do budoucna pokusí obec částečně řešit vytvořením menšího záchytného
parkoviště v místě nazývaném „U rozštípené skály“ za mostem k Hostímu, kde byl pro tento účel
upraven pozemek.
Příprava smlouvy Společnosti s Farností
Dne 15. května se na Arcibiskupství pražském bude konat další schůzka o přípravě smlouvy o
spolupráci Svatojánské společnosti s Římskokatolickou farností Svatý Jan pod Skalou. Smlouva by
měla řešit působení Společnosti v prostorách kostela a formy poskytování příspěvků na zvelebování
kulturních památek v majetku Farnosti. Doposud se působení Společnosti (průvodcovství a pořádání
koncertů v kostele) řídí vzájemnou ústní dohodou. Tato dohoda je pro obě strany také právně
závazná, avšak podepsání podrobné smlouvy je krokem nezbytným.
Vychází mapa kulturních památek obce Svatý Jan pod Skalou
V měsíci květnu by měla spatřit světlo světa nová publikace Svatojánské společnosti – kreslená
panoramatická mapa kulturních památek Svatého Jana pod Skalou. Barevná mapa je osazena
drobnými fotografiemi a očíslovaným popisem všech svatojánských památek. To vše v komfortu
pětijazyčného překladu detailních popisků na opačné straně mapy. Originál mapy vlastní SJS již dva
roky. Ale teprve letos se podařilo formou dotace získat na její vydání dostatek finančních prostředků.
Výtěžek z prodeje mapy bude celý věnován na opravu svatojánských památek. Za zajímavost také
stojí, že tato panoramatická mapa svatojánských památek se stane první tiskovinou, na které je
oficiálně poprvé použit nový znak obce Svatý Jan pod Skalou.
Jěště několik slov k propagaci obce
V rámci propagace obce Svatý Jan pod Skalou byl letos SJS financován projekt inormačních vizitek,
které jsou umístěny v informačních stojanech na vybraných místech v Praze. Smyslem vizitek je
dozvědět se o Sv. Janě a zejména podpořit návštěvnost našich internetových stránek. Ty jsou od 4.
května návštěvníkům k dispozici již také v ruském jazyce. Za zmínku stojí i skutečnost, že v
následujících několika dnech na nich „přivítáme“ již desetitisícího návštěvníka. V rámci propagace
byl též SJS zafinancován dotisk informační skládačky „Berounsko-Hořovicko“, kde Sv. Jan zaujímá
jedno z osmi nejzajímavěhších míst okresu.
PŘIPRAVUJEME
9. května………….... oslava Dne Matek - Obecní úřad 18 hodin
10. května………….. schůze Svatojánské společnosti - Obecní úřad 18 hodin
13. května………… .. schůze Obecního zastupitelstva - Obecní úřad 18 hodin
17. května ………….. sběr starého železa
7. června ………….. oslava Dne dětí (datum bude upřesněno)
7. června ………….. koncert souboru Schola Černošice - 15 h kostel

