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Vážení spoluobčané.
Stejně jako při každém nástupu nového roku, obracím se na Vás i na počátku
předposledního roku druhého tisíciletí. Starý kalendář odkládáme a už jen vzpomínky a
poznámky na jeho jednotlivých stranách a nás spojují se vším tím, co jsme v naší obci v
onom uplynulém roce prožili, co jsme z pohledu jejího rozvoje dokázali, či co se nám
nezdařilo. Naopak nový kalendář je spojen s nadějemi s očekáváním.
Co přinesl rok 98 pro Sv. Jan ? Na tuto otázku se nejlépe odpovídá v souvislosti s
naplňováním Místního programu obnovy. Tento dokument, zpracovaný a schválený
obecním zastupitelstvem už v roce 1993 v souvislosti se zapojením obce do celostátního
Programu obnovy venkova, je a aktualizovaný jistě zůstane dobrým vodítkem pro práci
každého nového zastupitelstva.
Především musím zmínit nárůst počtu stálých obyvatel obce, k čemuž jistě přispělo
dokončení výstavby nových bytů v budově bývalé školy. Spolu s novým obecním bytem na
Záhrabské se v naší malé obci podařilo během dvou let dokončit celkem 5 nových
bytových jednotek. Tím se v současnosti nemůže pochlubit žádná obec našeho okresu.
Další dvě rodiny získaly bydlení v bývalých obecních budovách a stále větší počet
chalupářů mění svá stavení na rodinné domky. To všechno je více než potěšitelné, neboť
právě od zabydlenosti se odvíjí vše další, co u nás chceme změnit k lepšímu.
Další významnou událostí bylo dokončení nové restaurace, která by měla být přínosem
nejen pro svatojánské, ale především pro stále narůstající počet návštěvníků obce.
Příjemná je i ta skutečnost, že je více jak z poloviny dokončena i její ubytovací část. V
současné době hledá obec pro toto zařízení vhodného nájemce.

Počátek i konec loňského roku probíhal ve znamení závažných pohybů v obecním
majetku. Byla odprodána budova bývalého obecního úřadu v SEDLCI a jako náhradu
zakoupila obec budovu staré školy č. 11 ve Sv. Janě. Zde také po vleklých jednáních
došlo k odprodeji obecního domu č. 18. V závěru roku odkoupila obec i přístavek domu
č. 11.
Rok 1998, stejně jako léta předešlá, byl pro Sv. Jan ve znamení bohatého kulturního a
společenského života. Právě na této části obnovy obce dosáhla naše obec uznání, když
byla za rok 1996 oceněna Modrou stuhou v soutěži Vesnice roku. Obnovené tradice, celá
řada koncertů s mezinárodní účastí a další drobné společenské akce se stávají běžnou
náplní života občanů Sv. Jana.
Významnou událostí byly i první promoce na Vyšší odborné pedagogické škole.
I přes všechny vyjmenované úspěchy je u nás stále mnoho práce. Největším problémem
stále zůstává průměrná úroveň vzájemného soužití obyvatel. Také na soužití nově vzniklé
školy s obcí obce je co napravovat. Jsem osobně rád, že nově zvolené obecní
zastupitelstvo začíná svoji práci s odhodláním ony vzájemné vztahy vylepšit. Současně si
ale uvědomuji, že je to práce velmi náročná a zdlouhavá, a její úspěšnost či neúspěšnost
se přímo odvíjí od momentálního vývoje v celé naší společnosti.
V závěru mého novoročního pozdravu mi dovolte, abych nám všem popřál, abychom si
na stránky kalendáře s letopočtem 1999 mohli psát jen a jen ty příjemné zprávy. Dovolte
mi, abych Vám všem do nového roku popřál pevné zdraví, hodně lásky, tolerance a
Božího požehnání.
Jiří ŠEVČÍK
starosta obce

Přehled kulturních a společenských akcí v obci Svatý Jan pod
Skalou v roce 1998
3. ledna . . . . . . slavnostní zasedání správy Svatojánské nadace
3. dubna. . . . . . setkání s osadníky na Záhrabské, zahájení provozu občerstvení Na hasičárně
14. března . . . . . . den otevřených dveří na dokončených bytech
18. dubna . . . . . . oslava dokončení nových bytů a restaurace
30. dubna . . . . . . pálení čarodějnic
15. května . . . . . . oslava Dne matek
29. května . . . . . . slavnostní zahájení provozu nové restaurace
30. května . . . . . . oslava Dne dětí
23. května . . . . . . koncert polského dětského souboru STEHLÍCI
27. a 28. června . poutní slavnost - Berounská šestka a Country večer u táboráku, koncert
Pěveckého sdruženi pražských učitelek
2. srpna . . . . . . . koncert anglického pěveckého sboru
7. srpna . . . . . . . slavnostní otevření skanzenu v lomu PARAPLE
22. srpna . . . . . . . koncert Pražských pozounérů
22. srpna . . . . . . . Country večer na Záhrabské
28. srpna . . . . . . . veřejné zasedání zastupitelstva
12. září . . . . . . . . slavnost vysvěcení obnoveného kříže u Bubovic, malý koncert mladého souboru
Lethitia
26. září . . . . . . . . setkání s osadníky na Záhrabské
25. října . . . . . . . koncert holandského mládežnického sboru
5. prosince. . . . .Mikulášská nadílka
11. prosince . . . . setkání s se sponzory nadace a přáteli obce

23. prosince . . . . vánoční koncert
31. prosince . . . . společná oslava konce roku
ÚSMĚVY SVATOJÁNKU
JAK JSME O NÁDRAŽÍ PŘIŠLI
Nádraží ve Svatém Janě vyrostlo téměř přes noc a majitel oné chalupy, která byla pro účely Českých
drah přestavěna, se nestačil divit. Nestačili se divit ani kolemjdoucí a bylo možno pozorovat, jak
například lidé z Kozolup či Bubovic závistivě pohlíželi na nový objekt. Nikomu nebylo jasné, kdeže
jsou koleje a většina lidí si prostě myslela, že se zřejmě jedná o stanici podzemní dráhy. Byli však i
tací, kteří v podzemní dráhu nevěřili a tvrdošíjně se dožadovali jízdenky do Karlštejna, nejčastějšího
cíle většiny turistů. Trpělivost došla majiteli domu v okamžiku, kdy jeden neodbytný člověk
vyhrožoval, že nedostane-li lístek, pojede jednoduše načerno. Tento o další podobné výstupy se záhy
donesly i tehdejšímu ministru dopravy Římanovi. Ten s radostí zařadil svatojánské nádraží do
seznamu nepohodlných a aniž by bral v úvahu názor obyvatel, neekonomický provoz okamžitě
zrušil.
RŮŽE TO U NÁS NEMAJÍ LEHKÉ
Pěstitelé růží z celého kraje se přijížděli do Sv. Jana na vlastní oči přesvědčit o
nových odrůdách těchto rostlin a o jejich schopnosti
samopřípravy na zimní období. Růže na pozemku před naší
novou restaurací nejenže nekvetou, ale na zimu se i samy na
několik oček zakracují. Tato skutečnost se však jevila jako
senzační pouze do doby, kdy byly na záhonech spatřeny kozy a
ovce ze školního zvěřince. Po Růži tetínské (pískové sousoší v
parku), která byla z obecní historie vymazána před 80 lety, tak zanikly naše
naděje i na novou Růži svatojánskou.
VYSOKORYCHLOSTNÍ TRAŤ POD ZÁHRABSKOU
Osadníci ze SEDLECKÉ ulice na Záhrabské se mají nač těšit, neboť právě pod touto ulicí je
vyprojektován tunel vysokorychlostní dráhy z Prahy do Norimberka. Právě tato skutečnost přiměla
obec k podání žádosti o vybudování zastávky na znamení v této osadě. Vzhledem k tomu, že
Záhrabská je na kopci, neměly by mít rychlovlaky žádné
problémy s bržděním a snadné by tím pádem byly i jejich
rozjezdy. Vzhledem k odlehlosti osady a k prakticky
neexistující infrastuktuře by se stále si stěžujícím osadníkům
rázem splnil sen o přiblížení se k městu. Věříme, že projektanti
VRTKY, jak se vysokorychlostní trati lidově říká, pochopí
naše úmysly a naši odvážnou žádost moudře posoudí. Vždyť
zastávka by nesloužila jen chatařům ze Sedlecké, ale všem
lidem z osady. V neposlední řadě by stavba působila i
psychologicky a napomohla by zvládat i některé stresové
situace způsobené především nadbytkem kyslíku. Občas se jistě každému stane, že má přírody až po
krk a zatouží po velkoměstu. V těchto případech je VRTKA nenahraditelným pomocníkem, neboť v
Praze může být každý postižený přibližně za 6 (šest) minut. Celý návrh se však potýká s nelehkým
problémem, který vyvolali sami osadníci když zahájili spor o název zastávky. Mnohým se totiž
název Záhrabská nelíbí a trapně argumentují tím, že název nelze přeložit do němčiny. Přiléhavý
návrh názvu zastávky nabídl Obecní úřad Vráž, ale nepřeje si jej zatím zveřejňovat
NA MĚSÍC LEDEN PŘIPRAVUJEME
31. prosince . . . . . oslava SILVESTRA v nové restauraci ,začátek v 18 hodin
8. ledna . . . . . . . . zasedání obecního zastupitelstva, začátek v 18 hodin

