Svatojánek
květen 2002

(březen + duben)

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Rok 2002 je „rokem volebním“
Ve dnech 14. a 15. června 2002 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Ve
Svatém Janu pod Skalou bude zřízen jeden volební okrsek pro všechny tři části obce. Sídlem
volebního okrsku a volební místnost bude tradičně v zasedací místnosti obecního úřadu. V pátek
14.6. bude volební místnost otevřena od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin. Pokud se
rozhodnete jít k volbám, nezapomeňte s sebou do volební místnosti přinést platné průkazy totožnosti
(občanské průkazy). Prošlé doklady nemohou být okrskovou volební komisí uznány - volič nebude
moci hlasovat. Veškeré informace o volbách jsou postupně zveřejňovány na úřední desce OÚ.
V listopadu 2002 půjdeme opět k volebním urnám-tentokrát při příležitosti voleb do obecních a
místních zastupitelstev.
Upozornění
V souvislosti s pracemi na elektrických sítích VN a NN, bude v obci vypnut elektrický proud v
následujících termínech:
13.5. od 8 do 14 hodin – celá obec
15.5. od 8 do 14 hodin – celá obec
16.5. od 8 do 14 hodin – horní část obce
Oznámení
Na požádání Správy CHKO Český kras oznamujeme občanům, že si tato instituce vyhradila právo
povolování kácení dřevin rostoucích mimo les na celém katastru naší obce. Občané tak mají možnost
volby a mohou se rozhodnout, zda o kácení požádají obec či Správu CHKO v Karlštejně.
Svatojánek vyšel později
Všem z Vás, kteří jste očekávali nový Svatojánek již v měsíci dubnu sdělujeme, že z technických
důvodů byl k číslu březen a duben přiřazen ještě měsíc květen. Z důvodu očekávaného většího
množství aktuálních informací v měsíci červnu (volby a pouť) vyjde červnové číslo Svatojánku
samostatně. Dubnové číslo se tímto o jeden měsíc opozdilo. Důsledkem toho je i větší množství
informací v tomto vydání. Děkujeme za pochopení.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
Soutěž Vesnice roku
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že také letošní ročník soutěže Vesnice roku bude bez naší účasti.
Připomínáme, že v loňském ročníku soutěže nejlépe obstála obec Kameničky z Východočeského
kraje. V souvislosti se soutěží oznamujeme, že v nejbližší době bude vydána jedinečná publikace,
která zachycuje prvních pět let této celostátní soutěže. V zajímavé publikaci, která bude k dispozici i
v naší obecní knihovně, je spolu s ostatními úspěšnými obcemi prezentován i Svatý Jan pod Skalou.
O vydání knihy se zasloužilo Ministerstvo pro místní rozvoj, samotnou přípravou výtisku byla
pověřena obec Jiřetín pod Jedlovou.
Posílení elektrické sítě ve Sv. Janě pod Skalou a v Sedlci
Po mnoha letech se naše obec dočká tolik potřebného posílení elektrické sítě v horní části obce.
Koncem měsíce dubna začala firma Elektromontáže Dobřichovice provádět první výkopové práce a

přípravu podloží. Za tímto účelem budou v obci vztyčeny tři nové, betonové sloupy a u hřbitova
bude instalován nový transformátor. Od stávajícího vedení vysokého napětí z prostranství amfiteátru
bude elektřina vedena speciálními vysokonapěťovými kabely ke hřbitovu. Po posílení elektrické sítě
v horní části obce bude v budoucnu odstraněna část vrchního vedení podél parkové zdi, kde bude
potřebné instalovat nové veřejné osvětlení. V souvislosti se znovu zabydlováním Sedlce je na
nejbližší dobu naplánováno podobné posílení sítě i v této části obce.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Skácení smrků
V závěru roku 2001 bylo OÚ rozhodnuto, že 3 přerostlé a nebezpečné 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
provedli náročné ořezání větví 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 na 116 let. Byly tedy vsazeny kolem roku 1885. Smrky u kostela byly staré 95 let,
byly tedy zasazené po r. 1906. Je zajímavé, že každý ze stromů u kostela byl jiného druhu. Akce byla
technicky i finančně náročná, proto bylo zastupitelstvem obce rozhodnuto nabídnout dřevo z těchto
stromů k odprodeji občanům obce. Na základě došlých žádostí bylo odprodáno 4,5 m3 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 považujeme za hrubý zásah do
výkonu práv obce.
ZAJÍMAVOSTI
Ve skanzenu byla zahájena nová sezóna
V sobotu 4. května byla ve skanzenu v Solvayových lomech slavnostně zahájena sezóna 2002.
Sdružení Barbora připravilo pro více jak 200 přítomných zajímavý program s tématikou těžby
vápence z třicátých let minulého století. Součástí slavnosti byla i ukázka staré lomové techniky a
ukázka náročné práce „skaláků“. O zpestření programu se postaralo i několik automobilových a
motocyklových veteránů, jimž se svojí Tatrou z roku 1924 dominoval známý cestovatel pan
František Valšuba. Potěšitelná byla přítomnost i několika někdejších zaměstnanců lomu, mezi nimiž
nechyběla ani svatojánská občanka paní Jiřina Smrtková. V závěru slavnosti předal starosta naší
obce předsedovi sdružení Barbora symbolický klíč, kterým byl skanzen pro letošní rok slavnostně
otevřen.
Zemní práce s překvapením
Při provádění zemních prací spojených s pokládkou kabelů, byly v kaštanové aleji, nad bývalou
klášterní zahradou, nalezeny dvě poměrně mělce uložené lidské kostry. Přivolaný archeolog nález
zdokumentoval a konstatoval, že se jedná o kostry lidí, kteří žili někdy v 15. či 16. století a že tito
lidé byli řádně pohřbeni. Tomu napovídalo i to, že orientace hrobů byla východ-západ. O nálezu
jsme bohužel byly seznámeni pouze od pracovníků firmy, která stavební práce provádí.
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 zvelebena. Byla pobita prkny a tím nabyla lepšího vzhledu a stala se bezpečnější.
Opravu provedl náš „civilkář“ při OÚ ve Sv. Janě. Mezi další obdobné práce patří i vyřezávání
náletových porostů v obci, zajištění turistických cest v obci proti přívalům vody, úklid nepořádku v
obci, v okolí kontejnerů a úklid naplavených odpadů podél potoka.
Kámen u hřbitova
Naproti hřbitovním vratům byl při prohlídce terénu, před chystaným vztyčením nových elektrických

sloupů, nalezen zajímavý kámen. Kámen byl povalen na boku a ze ¾ byl zcela zasypán v zemi.
Jedná se o umně tesaný podstavec z červeného mramoru. Podstavec značných rozměrů a hmotnosti
pravděpodobně kdysi tvořil základ pro „Boží muka“, která podle staré literatury stávala nedaleko
hřbitova od roku 1629: „Památkou pouti Plzeňských byl také kamenný sloup vedle nynějšího
hřbitova blíž čísla domu 35, při kterém se druhdy Plzeňské processí před svým příchodem pořádalo.
Přívalem vody roku 1763 byl tento sloup poražen a roztlučen. Jeden větší kus z něho pak již po
zrušení kláštera byl blíž téhož místa k označení cesty zase postaven a čte se na něm následující nápis:
„Letha 1629 Matěg Benek Genatlowec, měsstěnin Města Pilsně z Bozským Vmyslem tato Božj
Mučenj postaviti dal.“ Na podstavci samotném zatím žádný nápis patrný není, ale povrch kamene je
na jedné straně již poměrně velmi zvětralý. Domníváme se, že nalezený kámen tvořil právě
podstavec pro popsaný starý, patrně pozdně renesanční sloup. Nasvědčují tomu i zasazené staré
železo a 2 menší otvory (úchyty) po stranách ve svrchní části kamene.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Pálení čarodějnic
Mezi tradičními společenskými akcemi si již mnoho let udržuje velmi dobrou úroveň pálení
čarodějnic. Každým rokem to bývá vůbec první setkání, především mladých lidí, v jarní přírodě. U
ohně, který si již několik dnů předem připravují, se pak společně pobaví, někdy i zazpívají a
zatancují. Starý pohanský zvyk se tak proměnil v příjemné uvítání jara.
Také letos oslavíme Den Matek
V pátek 17. května se opět sejdeme v zasedací síni obecního úřadu, abychom společně oslavili Den
matek. Po loňské zkušenosti nebude letos slavnost spojena se zasedáním zastupitelstva a celý
program bude věnován pouze tomuto svátku. Začátek slavnosti, na kterou obecní zastupitelstvo zve
všechny ženy, je plánován na 18. hodinu.
Dětský den
Další tradiční svatojánskou akcí, kterou připravuje obecní úřad, je oslava Dne dětí. Ta se bude letos
konat v sobotu 1. června opět v přírodním amfiteátru pod Kaplí sv. Kříže. Pro děti bude připravena
celá řada soutěží, drobné dárky a malé občerstvení. Začátek dětského dne je v 10 hodin a jsou zvány
děti nejen svatojánské.
BLAHOPŘEJEME
Významné životní jubileum oslaví v měsíci květnu naši spoluobčané paní Mgr. Jana Fellnerová a
pan Pavel Šantora. Do dalších let života přejeme hodně pevného zdraví, štěstí a životního
optimismu.
V sobotu 11. května ve 13 hodin budou v kostele Sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně oddáni Filip Ševčík z
Hostíma a Jarmila Dubská ze Zlína. Přestože nejsou svatojánskými občany, jsou oba ve Svatém
Janě dobře známí a zapsaní. Přejeme jim šťastné vykročení do společného života.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
Mezi významné stavby Sv. Jana patří i budova č.p. 16 – bývalý Zíkův mlýn. Původně barokní
stavba, patřící klášteru, sloužila za hraběte Sweert-Šporka jako papírna. Byla v provozu v letech
1798 – 1827. Za dob majitele svatojánských lázní Františka Maršnera (1904 -1910) byl tento tzv.
„Mlejnek“ využíván jako elektrárna pro klášter a mlýn na kakaové boby pro jeho čokoládovnu v
pražských Královských Vinohradech. Budova byla původně jednopodlažní a později, po zrušení
mlýna, byla přestavěna na dvojpodlažní s obyvatelným podkrovím. Součástí budovy byla i někdejší
vodárna, která zásobovala vodou lázeňský park. Její nádrž je dodnes patrná na nejvyšším bodě
lesního masivu „Pod křížem“.

Ukázka z nového průvodce Svatojánské společnosti „Svatý Jan pod Skalou“
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Za opakovanou pomoc obecnímu úřadu děkujeme panu Petru Špičkovi ze Záhrabské. Pan Špička je
velkým a dlouholetým příznivcem naší obce a po několik let se podílí na úspěšné práci Svatojánské
společnosti.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ SPOLEČNOSTI
Nová turistická brožura
Od prvního květnového dne mají návštěvníci Svatého Jana možnost zakoupit si novou informační
brožuru o Svatém Janu pod Skalou. Je to velmi zdařilá publikace v rozsahu 32 stran, hojně doplněná
obrázky a fotografiemi. Brožura podrobně seznamuje čtenáře s dějinami místa a se všemi
pamětihodnostmi, které se v obci nacházejí. Vydání nové brožury je záslužný počin Svatojánské
společnosti, který uvítají zejména návštěvníci obce, ale i další lidé, kteří se do naší obce teprve
chystají. Pro místní obyvatele může být brožura rovněž vhodným dárkem pro přátele a známé. Její
cena je 23 korun.
Jednání Svatojánské společnosti
Při posledním zasedání Svatojánské společnosti se řešily záležitosti, které před Společností stojí v
nejbližší době. Společnost přislíbila obci, že se bude spolupodílet na přípravách letošní svatojánské
pouti dne 22. a 23. června. Dále se jednání zabývalo přípravou na opravu střechy kaple sv.
Maxmiliána na hřbitově, kde je naděje na finanční pomoc od krajského úřadu. V kapli je doposud
instalována výstava pohlednic, které ovšem po třech letech velice vybledly. Výstava bude proto
obnovena a bude také doplněna o novou sbírku obrázků na dřevě od p. Emila Káry. K tomu účelu
budou exponáty zasazeny do uzavíratelných vitrín, aby byly chráněny před slunečními paprsky.
Turistická sezóna začala
O Velikonocích byla oficiálně zahájena letošní turistická sezóna. Členové Svatojánské společnosti se
i v letošním roce budou významným způsobem podílet na zajišťování průvodcovské činnosti v
kostele. Touto dobrovolnou činností umožní členové Společnosti návštěvu vyhledávané památky –
jeskyně sv. Ivana a kostela sv. Jana Křtitele – domácím i zahraničním turistům. Tím pomáhají
členové Společnosti k získání potřebných peněz na opravu historických a kulturních památek.
Informace pro zahraniční turisty
Návštěvníků ze zahraničí v naší obci přibývá. Přicházejí k nám především turisté z Německa, v
posledních letech přichází hodně holandských návštěvníků, ale i Angličanů, Američanů, a
Francouzů. Pro ty všechny je v kostele připravena dvojstránka se stručným popisem historie a
památek. Stále častěji však přicházejí návštěvníci hovořící rusky, polsky, italsky či španělsky. Těm
je zatím nabízen anglický nebo německý výtah z dějin. Proto se Svatojánská společnost rozhodla
pořídit stručné průvodce pro cizince v dalších jazycích a umístit je i na internetu.
PŘIPRAVUJEME
Na měsíc květen a červen připravujeme :
17. května .............. oslava Dne matek - začátek v 18 hodin
31. května .............. zasedání obecního zastupitelstva - obecní úřad v 18 hodin
1. června ................ oslava Dne dětí - začátek v 10 hodin
1. června ................ zasedání Svatojánské společnosti - obecní úřad v 18 hodin
14. a 15. června ..... volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR
obecní úřad pá – 14-22, so – 8-14 hodin
22. a 23. června ....... svatojánská pouť - program pouti bude včas oznámen

