Svatojánek
Červenec 2000

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
SMLOUVA NA DOTACI JE PODEPSÁNA
Osm set tisíc korun od ministerstva pro místní rozvoj, které naše obec získala za třetí místo v soutěži
Vesnice roku 1999 je potvrzeno. Smlouva na tuto částku byla již podepsána a tolik očekávané peníze
se v nejbližší době objeví na účtu obce. Dlouho se tam však neohřejí poněvadž jsou již z větší části s
předstihem proinvestovány na výstavbě hotelové části nové restaurace. Právě pro tento účel byly z
fondů Programu obnovy venkova uvolněny.
OKRESNÍ ARCHIV PROVEDL SKARTACI A KONTROLU DOKUMENTACE
Zákonem předepsanou skartaci staré dokumentace obecního úřadu provedli v červnu pracovníci
Okresního archivu Beroun. Současně byla do archivu část dokumentace odvezena k roztřídění a
případnému uložení. Kontrola se zaměřila i na ukládání současných dokumentů, které by mohly být
v budoucnu pro archivaci užitečné.
OMLUVA
Omlouváme se všem svatojánským spoluobčanům za výpadek provozu kabelové TV, který byl již
podruhé způsoben úderem blesku. I přes několik příslibů od servisní organizace nedošlo zatím k
odstranění závady a obecní úřad usilovně hledal novou servisní službu, se kterou se v těchto dnech
podařilo navázat kontakt.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT SBLIŽUJE
Na přípravách a na samotné oslavě svatojánské pouti se podíleli a zúčastnili občané ze všech třech
částí naší obce. Je to jistě dobrý signál a lze si jen přát, aby podobných příležitostí bylo stále víc.
Ukazuje se totiž, že lidé stále více rozumí tomu, že podobné akce připravují svatojánští především
pro sebe.
SEMINÁRNÍ PRÁCE
Obsáhlou a zajímavou práci o Svatém Janu pod Skalou, vypracovala v rámci svého studia slečna
Jitka Varhausová z Prahy. Naši obec si Jitka pro vlastivědnou práci vybrala zejména proto, že od
útlého mládí dojíždí se svými rodiči na Záhrabskou a Svatý Jan dobře zná. Ve skutečně všestranném
popisu obce, který je doplněn celou řadou barevných fotografií, najde celou řadu zajímavostí i dobrý
znalec tohoto místa. Slečně Jitce děkujeme nejen za nevšední úsilí, které této práci věnovala, ale i za
to, že jeden její výtisk věnovala pro potřeby obce.
VANDALSTVÍ SE NEVYHÝBÁ ANI NAŠÍ OBCI
Zlomením nově instalovaného kříže poblíž parkoviště a rozbitím jedné květinové nádoby na břehu
potoka Kačáku skončila noční akce několika vandalů. I když se v naší obci nedá míra vandalismu
srovnávat s jinými obcemi, nejedná se o čin ojedinělý. Vzpomeňme, jak před několika málo lety
neznámý vandal opakovaně vyvrátil a poškodil pískovcový obelisk na vrcholu svatojánské skály.
Komu podobné věci vadí? Skutečně jen vandalům. Těch se bude naše společnost jen těžko zbavovat.
PŘISTÁLA HELIKOPTÉRA
V sobotu 1. července odpoledne spadla ze skalní stěny pod Svatým Janem v prostoru "U tří chat"
28letá horolezkyně z výšky asi 15 metrů a těžce si poranila páteř. Jelikož se neštěstí stalo v
nepřístupném terénu, musela přivolaná první pomoc zasáhnout za pomoci hasičů, kteří poraněnou
ženu přepravili na nosítkách k sanitnímu vozu. Odtud byla žena převezena k připravenému vrtulníku,
který přistál na louce v horní části vesnice. Ten ji pak neprodleně dopravil do pražské nemocnice.

Bylo to zřejmě první přistání vrtulníku v naší obci.
JÍZDA HISTORICKÝCH VOZIDEL
V sobotu 15. července budou Svatým Janem a Sedlcem projíždět historická vozidla. Průjezd obcí je
plánován mezi 16. a 17. hodinou. Celá akce probíhá v rámci soutěže Bohemia rallye historic 2000.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
OHLÉDNUTÍ ZA SVATOJÁNSKOU POUTÍ
Program letošní pouti byl plánován s dostatečným předstihem a na jeho přípravě se podílela správa
Svatojánské nadace, Vyšší odborná pedagogická škola a obec. I když jednotlivé části slavnosti
nebyly v ideálním časovém rozvrhu, ukázalo se, že obohacení programu přispělo ke spokojenosti
návštěvníků i organizátorů. Jako mimořádně příznivá se jeví skutečnost, že na přípravě i na
samotném programu mají stále větší podíl mladí lidé. Dobré je i to, že se podařilo výrazně oddělit
světské oslavy a církevní obřady, aby nedocházelo ke vzájemnému vyrušování. Vše bylo zahájeno
sobotním turnajem v malé kopané. Ten se konal za účasti pěti družstev v Sedlci a dokázal vyplnit
celé dopoledne. V té době už probíhaly náročné práce na přípravách tradičního večerního programu
v přírodním amfiteátru. Bylo nutné zajistit přípravu dřeva na táborák, zprovoznit osvětlení a zajistit
potřebné množství odpadkových nádob. Přípravy probíhaly i na návsi, kde od čtrnácti hodin hrála k
poslechu oblíbená dechovka. Stánky s občerstvením se objevily v hasičárně a v parku, kde byl pro
případ nepřízně počasí postaven velký stan. Odpolední program byl doplněn závodem v převozu
soudku piva na dřevěném trakaři. Pedagogická škola připravila v rámci svého programu zajímavost v
podobě čínské čajovny. Pro tento účel byl stylově upraven prostorný historický slípek v klášterní
zahradě. Večerní program začal zapálením ohně v 18 hodin. Countryová skupina Brzdaři, dobrý
guláš, opékané klobásy, chlazené pivo a vynikající atmosféra přilákala téměř 250 lidí, kterým k
úplné spokojenosti popřálo i příjemné letní počasí. Nedělních církevních slavností se zúčastnily
stovky poutníků, kteří do svatého Jana přijeli zblízka i zdaleka. Nedělní program byl doplněn malým
odpoledním koncertem v kostele.
Obecní úřad i správa Svatojánské nadace děkují všem spoluobčanům a přátelům obce, kteří se
svojí pomocí zasloužili o zdárný průběh letošní poutní slavnosti.
SLAVNOSTNÍ PROMOCE
V sobotu 1. července se na Vyšší odborné škole pedagogické, Svatojánské koleji, konala slavnostní
promoce nových absolventů školy. Od rána mohli obyvatelé obce i návštěvníci pozorovat nebývalý
ruch. Sjížděla se sem auta ze všech koutů republiky. Před samotnou promocí byla sloužena v kostele
mše svatá, jíž se zúčastnili nejen absolventi, ale i jejich přátelé, známí a příbuzní. Samotný obřad
promoce probíhal od 11 hodin. Další ročník studentů se rozloučil se Svatým Janem. Naše obec
zůstane v jejich vzpomínkách jako místo, kde strávili tři roky svého života. Věřme, že budou
vzpomínat v dobrém a že se sem budou i po letech rádi vracet. K úspěšnému zakončení studia všem
studentkám a studentům srdečně blahopřejeme.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
NABÍDKA FIRMY KOMEKO
Paušální platby odvozu kontejnerů na sklo a plasty nabízí firma Komeko, která pro naši obec tuto
službu již několik let zajišťuje. Nabídku, která mimo jiné obsahuje i pravidelné čtrnáctidenní
vyprazdňování odpadních nádob, projedná na svém nejbližším zasedání zastupitelstvo obce.
ODPADKOVÉ KOŠE NEJSOU URČENY PRO ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ !
Někteří naši spoluobčané se rozhodli, že ušetří za odvoz svých odpadních nádob a odpad ze svých
domácností vesele ukládají do odpadkových košů rozmístěných po obci. Obecní úřad opakovaně
upozorňuje občany, že odpadkové koše mají přispívat zejména k udržení pořádku v obci a jsou
určeny především pro její návštěvníky.

KONTEJNER V SEDLCI DĚLÁ OBCI OSTUDU
Velkoobjemový kontejner v Sedlci se i přes několik urgencí stále nedaří vyprázdnit. V jeho okolí
narůstají hromady nejrůznějšího odpadu a prostor spíše připomíná divokou skládku. Podobná situace
se zde stále opakuje a změnit ji zatím není v silách obce. Stejný problém je s nahromaděným
železným šrotem. Ten však bude v nejbližších dnech odvezen.
REZERVACE OBDRŽELA OCENĚNÍ
Diplom Rady Evropy obdržela NPR Karlštejn jejíž nedílnou součástí je i Svatý Jan pod Skalou. Jak
nás informoval Vedoucí správy CHKO český kras Mgr. Pondělíček, mohla by se pro nás tato
skutečnost příznivě projevit především při přidělování státních dotací, které jsou směrovány do
oblasti životní prostředí.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Za účinnou materiální pomoc děkujeme panu Václavu Limberkovi, který obci daroval kabel
potřebný k elektrickému napojení nové čistírny odpadních vod u č.p. 6.
BLAHOPŘEJEME
28. července se dožívá 80 let paní Marie Prošková ze Sedlce, naše rodačka, která celý svůj život
prožila v naší obci. Přesto udržovala celý život styk s lidmi ze širokého okolí. Jako jedna z mála žen
se stala úředně zkoušenou mlynářkou. V mladším věku se věnovala práci v místní organizaci
Červeného kříže, později byla velkou podporovatelkou Svatojánské nadace. Do dalších let života
přejeme paní Proškové dobré zdraví a hodně hezkých chvil s jejími blízkými.
Další blahopřání Svatojánku zalétá tentokrát do č.p. 3 ve Svatém Janě k manželům Károvým. Ti 8.
července oslavili zlatou svatbu a na přátelském setkání, které v tento výroční den uspořádali nešetřili
humorem a zdravým optimismem. Přejeme panu Emilovi a jeho choti Drahušce, aby jim humor i
optimismus vydržel a společně s nimi se budeme těšit na svatbu diamantovou.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
NĚKTERÉ OBCE Z BEROUNSKA JSME ZŘEJMĚ INSPIROVALI
Letošní ročník soutěže Vesnice roku 2000 právě probíhá a jen ve středočeském regionu se do ní
přihlásilo 35 vesnic. Náš okres, jehož účast v soutěži byla v minulosti slabá, je letos zastoupen osmi
obcemi a to jej v rámci kraje staví na první místo. Svatojánský úspěch byl zřejmě pro mnohá
zastupitelstva povzbuzením a starostové přihlášených obcí se s touto skutečností nijak netají.
VYÚČTOVÁNÍ DOTACE
Celkové vyhodnocení akce " rekonstrukce autobusové čekárny v Sedlci" spojené s vyúčtováním,
bude předloženo Referátu regionálního rozvoje při okresním úřadu v Berouně. Dotace z Programu
obnovy venkova, kterou obec na tuto akci obdržela v loňském roce, byla účelně využita a nová
čekárna, která je opravdovou ozdobou obce, už téměř rok slouží svému účelu.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
KONCERT V KAPLI
V neděli 2. července se v kapli sv. Maxmiliána na svatojánském hřbitově konal malý komorní
koncert za účasti houslistky Gabriely Kubátové a profesora Jiřího Tomáška, který hrál na violu.
Skladby J.M. Leclaira, W.A. Mozarta a B. Martinů vyzněly v interiéru kaple mimořádně příznivě a
tak posluchači odnášely nevšední kulturní zážitek. Koncert byl aktuálně doplněn přednesem dvou
básní o sv. Ivanovi.
PODPOŘÍME POSTIŽENÉ SPOLUOBČANY

V červnu t.r. Svatojánská nadace navázala kontakty s nestátním zdravotnickým zařízením
TAKTILA, s.r.o. v Praze 6, jehož posláním je rekvalifikace zrakově postižených spoluobčanů. O
smyslu a výsledcích práce lidí v TAKTILE snad nejlépe vypovídají slova paní Mgr. Hany
Kurandové, jednatelky společnosti, která říká: "když se po čase znovu sejdeme s našimi absolventy,
a oni se nám také velmi často a rádi sami ozývají, říkají, že pocit, že oni sami postižení, díky svým
novým nabytým znalostem a dovednostem poskytují úlevu, novou hybnost, pomoc a podporu lidem
třeba po úrazech a všem, kteří ji potřebují a kteří jsou na tom zdravotně ještě hůře než oni sami, je
znovu vrací do života" .V Současné době jsou ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí více
upředňostňovány programy drogové závislosti a problematika bezdomovců. Finanční prostředky pro
zrakově postižené byly výrazně pokráceny a existence takových zařízení, jakým je právě TAKTILA,
je ohrožena. Statut Svatojánské nadace neumožňuje přímý příspěvek na pomoc zdravotnickým
zařízením. To je dáno zaměřením nadace. Proto se členové správy nadace bezprostředně po
seznámení se se situací rozhodli a vybrali soukromě mezi sebou 3.000.-Kč. Tyto prostředky také
předali 13.června paní Mgr. Kurandové. Jistěže se nejedná o žádnou částku, která by výrazněji
změnila stav ohrožení, jde snad více o určitý druh morální podpory, ale přesto byla s opravdovou
vděčnosti přijata. Možná bude vhodné dovolit si zde znovu ocitovat slova paní magistry: "pro nás je
velmi vítanou pomocí, zakoupí-li nám kdokoliv i několik ručníků". K tomu patrně nebude třeba
cokoliv dodávat. Vzhledem k tomu, že TAKTLA je i internátním zařízením a že jednou z hlavních
činností Svatojánské nadace je i pořádání pravidelných koncertů v kostele sv. Jana Křtitele ve
Svatém Janě pod Skalou, bylo domluveno, že zájemcům z řad zrakově postižených bude umožněno
se těchto koncertů bezplatně zúčastňovat. O jejich dopravu do místa konání koncertu a zpět se
společně postarají pracovníci rekvalifikačního zařízení a členové nadace na své osobní náklady.
Pro případ zájmu o pomoc TAKTILE kteréhokoliv ze čtenářů listu si dovolujeme uvést zde spojeni a
číslo bankovního účtu:
TAKTILA,s.r.o. Praha 6, Šmolíkova 866, 161 00
IČO: 25696963, č.účtu: 207 985 1068/0800
NA MĚSÍC ČERVENEC PŘIPRAVUJEME :
20. července … zasedání obecního zastupitelstva
obecní úřad v 18 hodin
22. července … zasedání správy Svatojánské nadace
obecní úřad v 18 hodin
6. srpna …koncert ve svatojánském kostele od 16. hodin. Vystoupí zde vokální kvintet
z Mariánských Lázní. Na programu budou gospelsongy a spirituály ze 13. - 20. století.

