květen-červen
2009
Informační zpravodaj obecního úřadu Svatý Jan pod Skalou a Svatojánské společnosti

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v naší obci
Již jsme si zvykli, že Svatojánek vždy přináší informace o výsledcích voleb, abychom se dozvěděli, jak
jsme v naší obci volili. Přestože jsou místní výsledky voleb dostupné na internetu, pro mnohé
spoluobčany jsou přesto nedostupné či obtížně vyhledatelné. Červnové volby do Evropského parlamentu
opět potvrdily, že naši občané berou svoji občanskou povinnost nanejvýš zodpovědně, oproti městům a
obcím ve zbytku republiky. Ze 112 voličů se jich voleb zúčastnilo 55, což činí 49,1%. Výrazně jsme tak
překročili celostátně nízkou volební účast. Patrně díky současné roztržitosti naší politické scény bylo
v naší obci hlasováno pro 14 stran. Není bez zajímavosti, že poprvé v novodobých dějinách v naší obci
nezískala žádný hlas Komunistická strana. Výsledky voleb přinášíme v ucelené tabulce:
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Soutěž Vesnice roku 2009
Jak jsme Vás již informovali, naše obec se letos opět přihlásila do soutěže „Vesnice roku
2009“. Vzhledem k vysokému počtu přihlášených obcí a k jejich celkové vyspělosti bude pro nás velmi
těžké v letošním ročníku důstojně obstát. Hodnotící komise pro krajské kolo navštívila naší obec
nečekaně brzy, již 9. června. Přestože 9 komisařů mělo kvůli časovému skluzu jen necelé 2 hodiny času,
odjížděli z naší obce spokojeni. Za to patří poděkování Vám všem, kteří jste se zasloužili o lepší vzhled
obce. O výsledcích krajského kola budeme informováni.

Elektrifikace části obce dokončena
Horní část obce prošla náročnou rekonstrukcí sítě nízkého napětí a 17. června byly všechny domy připojeny
na nový kabelový rozvod. Skončil tak letitý problém s kolísáním napětí a stále trvajícím podpětí v domech na
konci rozvodné sítě. 17. června večer se také poprvé rozzářila nová světla veřejného osvětlení, kterých bylo
v této části obce instalováno dvanáct. Rekonstrukce veřejného osvětlení proběhla v rámci Programu obnovy
vesnice a obec na tuto akci získala dotaci 200 tisíc korun. Celkové náklady se ale vyšplhaly na 334 tisíc Kč.

Oprava odtoku u studánky sv. Ivana
Začátkem června bylo provedeno vyčistění odtokové roury od studánky sv. Ivana. Staré roury byly zaneseny
bahnem, PET-lahvemi a spoje starých betonových rour byly prorostlé kořeny. Studánku dlouhodobě trápí
nedostatečný odtok vody. Z hladiny studánky totiž neodtéká náletový prach, pyl a listí. Nečistoty potom ve
studánce zůstávají a hnijí, voda je znečištěna a dno studánky zarůstá řasami. Na vině je nový vodoměr před
studánkou, který před dvěma lety zhotovili hydrologové. Hladina vody ve studánce se tak zvýšila o více než
10 cm a přesáhla strop odtokového kanálku. Proto ze studánky neodtéká voda z hladiny, ale jen voda z
nižších vrstev. Ani vybagrováním a přeložením rour se vzhledem ke kamenné klenbě při ústí odtoku
nepodařilo problém vyřešit. Proto bude obecní úřad opakovaně na hydrologickém ústavu reklamovat úpravu
vodoměru do původní hladinové výšky. Bagrování a čistění odtoku doposud obec stálo 14 000 Kč.

Svatojánská pouť 2009
V tomto roce je pro Vás o Svatojánské pouti připraveno několik nových zajímavostí. Vedle tradičních akcí to
bude zejména sobotní pravoslavná mše svatá a dále „lovecké troubení“. Po oba dva dny bude také otevřena
zrenovovaná výstava starých fotografií a pohlednic Sv. Jana v kapli sv. Maxmiliána (10-17h).

PROGRAM SVATOJÁNSKÉ POUTI:
sobota 27. června
9 h - Tradiční turnaj v malé kopané (Sedlec)
11 h - Pravoslavná poutní Mše svatá (Vladyka Kryštof – starý kostel v jeskyni sv. Ivana)
13 h - Kulturní odpoledne, dechovka „Berounská šestka”
- Prezentace společnosti BARBORA + doprovodný program
15 h - Povltavští trubači - myslivecké slavnostní troubení (Amfiteátr pod kaplí)
19 h - Countryvečer u táboráku, k tanci a poslechu hraje Country skupina "VEPŘOVÉ HODY"
(Amfiteátr pod kaplí) vstupné 70.- Kč, občerstvení zajištěno
neděle 28. června
10.00 h - Slavnostní poutní bohoslužba - kostel Narození sv. Jana Křtitele
11.30 h - Slavnostní křest knihy O. Dvořáka a M. Holečkové
„Dávnou vodní cestou za tajemstvím zlaté kačice” - (u Studánky sv. Ivana)

Výstava v kapli sv. Maxmiliána
Letos uplynulo 10 let, kdy byla ve hřbitovní kapli umístěna expozice z historie obce „Svatý Jan pod Skalou
na starých pohlednicích“. Expozice je otevírána pouze při zvláštních příležitostech a má pro naši obec velký
reprezentativní význam. Protože do kaple vniká velkými okny přímé sluneční světlo, většina vystavovaných
obrázků již ztratila svoji původní podobu. Pohlednice na levé straně kaple byly vyměněny již před několika
lety. V letošním roce bylo přikročeno k celkové renovaci výstavy. Byl vyměněn zbytek exponátů (přes 80
ks). Velká část z nich byla znovu naskenována a nafocena současnou modernější technikou. Nové obrázky
byly také vytištěny barvami, které více odolávají UV paprskům. Méně kvalitní snímky tak byly nahrazeny
novými, na kterých jsou kromě věrnějších barev patrné také mnohé doposud skryté detaily. V zadní části
kaple byly dva nevyužité výstavní panely doplněny novými exponáty a historickými fotografiemi ze Sv. Jana
a okolí. Renovaci výstavy - stejně jako před 10. lety – také letos obstarala Svatojánská společnost. Nové
exponáty byly pořízeny díky finančnímu přispění fy. DATALITE pana Jiřího Kadlece ze Záhrabské, jemuž
patří naše poděkování. Výstava bude letos otevřena po oba dva dny o Svatojánské pouti a příležitostně také o
státních svátcích a významných koncertech. Vzhledem k finanční náročnosti pořízení i dlouhodobé údržby
výstavy obec zvažuje zavedení symbolického vstupného.

Dětský den
Letošní dětský den se konal ve sportovním areálu v Sedlci. Kvůli deštivému počasí byl přeložen o jeden
týden na 6. červen. Celá akce se nakonec vydařila a konala se za hojné účasti našich nejmenších obyvatel. Za
velkého zájmu občanů se konala také každoroční oslava Dne matek na Obecním úřadě. Děkujeme všem
spoluobčanům, kteří se na přípravách a organizaci obou akcí podíleli.

Silnice do Záhrabské byla vyspravena
Téměř celý měsíc květen trvala vysprávka silnice z Vráže do Záhrabské. Tato místní komunikace byla
zhotovena před 13 lety. Od té doby byla na mnoha místech poničena zejména těžkými nákladními auty
stavebních a lesních těžebních společností. Několik brigádnických oprav kritických míst nikdy nemělo
dlouhého trvání. Obec proto objednala u profesionální firmy opravu nejvíce rozpraskaného a poničeného
úseku cesty. Celkem bylo opraveno 130 m2 silnice a celá akce stála obec 70 000 Kč.

Poděkování
Vážený pane starosto
Jménem svým a jménem svých rodičů, Ivana a Miroslavy Horešovských, bych ráda Vám a celému
zastupitelstvu obce poděkovala za pomoc při řešení tíživé situace mých rodičů, která vznikla havárií na
pozemku provozovaném Svatojánskou kolejí. Při havárii došlo k průsaku obrovského množství fekálií
z prostoru zvěřince a v důsledku toho ke zničení zdroje pitné vody ve studni. Přes naši snahu, vstřícné
jednání a mnohé urgence jsme se dodnes nedočkali nápravy ze strany provozovatele Svatojánské koleje a
rodiče byli nuceni každý litr vody donášet ze vzdálené studánky. Proto vám velice děkuji za zřízení
provizorního řešení přívodu pitné vody alespoň nyní pro letní měsíce.
Iva Myslíková - Horešovská

Křest knihy o Kačáku
O Svatojánské pouti se bude konat slavnostní křest nové knihy O. Dvořáka a M. Holečkové, která zajímavým
způsobem popisuje osudy míst navzájem spojených tokem říčky Loděnice – Kačáku. Kniha nese název
„Dávnou vodní cestou za tajemstvím zlaté kačice” a je vybavena mnoha zajímavými texty a fotografiemi.
Svatý Jan pod Skalou je zde brán jako ústřední a nejdůležitější místo na Kačáku a v knize je mu věnováno
nejvíce prostoru. Slavnost křtu knihy proběhne v neděli 28. června o svatojánské pouti u opravené studánky
sv. Ivana po skončení poutní mše (cca v 11.30 h). Vedle řek Sázavy, Vltavy, Litavky či Berounky se tak
dočkal svého knižního zpracování také potok Kačák. Kniha je v prodeji u knihkupců v regiónu a za
zvýhodněnou cenu (199.- Kč) také ve Svatojánském kostele.

Pozvánka na koncert
Původně plánovaný koncert 20. 6. souboru Carmina vocum z Prahy se pro omluvu
účinkujících nekonal. Soubor přislíbil náhradní termín v měsíci říjnu. Další koncert se bude
konat tedy až 8. srpna v 15 hodin, kdy zde opět přivítáme soubor Hradišťan. Na tento
koncert probíhá rezervace vstupenek, které lze již nyní objednat na adrese společnosti
sjs@svatyjan.cz , nebo na telefonu (číslo bude zveřejněno před koncertem na plakátech).

Dne 3. března 1967 přehnala se svatojánským údolím velmi silná vichřice, která tu natropila mnoho škod.
Byla poškozena střecha kaple na místním hřbitově vyvrácenými starými smrky, které rostly v parku u
hřbitova. Byla stžena cibule věže kostela, která spadla a byla poškozena. Protože k nehodě došlo v noci, není
známo, kam se poděly listiny s mincemi, které údajně v této kopuli byly uloženy. I střecha školy byla
poškozena - bylo strženo mnoho hřebenáčů a část krytiny na jižní straně. Rovněž byla vyvrácena jedna ze
starých olší u jezu v Sv. Janu, která padla na silnici a musela být odklizena.

Blahopřejeme
Dnešní blahopřání Svatojánku patří manželům Ivaně a Michalovi Šedivým ze Sv. Jana pod
Skalou, kterým se 12. května narodil syn Pavlíček. Šťastným rodičům srdečně
blahopřejeme.

Nové okapy u kaple sv. Kříže
Ještě do svatojánské pouti budou u Kaple sv. Kříže instalovány nové plastové okapové svody. Původní
měděné části okapů byly ukradeny na jaře tohoto roku neznámými zloději. Celkem bylo odcizeno přes 15m
měděných svodů. Opravu okapů financuje Svatojánská společnost.

Opravy interiéru kostela budou pokračovat
Podle předběžného sdělení Farního úřadu Beroun jsou i pro letošní rok přislíbeny finanční prostředky na
opravu interiéru svatojánského kostela Narození sv. Jana Křtitele, a to ve výši 850 000 Kč. Opravy budou
započaty 15. srpna postavením lešení v interiéru kostela. V důsledku toho zřejmě dojde na dobu provádění
oprav k omezení až zastavení koncertního programu. Bližší informace budou včas uvedeny na webových
stránkách obce. Práce by měly být hotové do konce října. Oblíbený vánoční koncert by tedy již měl
proběhnout v nově opravené a vymalované lodi kostela. Stejně jako v minulých letech bude muset Farní úřad
přispět na tyto opravy předepsanou částkou asi 200 000 Kč. Svatojánská společnost a Farní úřad Beroun již v
této věci zahájili předběžná jednání, podrobnosti o celé akci i o výši příspěvku Svatojánské společnosti
budou oznámeny v dalším vydání Svatojánku.

Kasička na kapli sv. Ivana v Sedlci
Po mnoha připomínkách občanů a návštěvníků obce byla na dveřích vstupní mříže u kaple sv. Ivana v Sedlci
instalována nová celokovová kasička. Lidé chtějí často na údržbu této krásné nové kaple přispívat a
nechávají drobné i papírové peníze ležet uvnitř kaple. Zde však nejsou peníze příliš v bezpečí, a proto bylo
rozhodnuto pořídit kasičku. Kasičku opět ochotně zdarma vyrobil pan František Burian z obce Úpořiny u
Teplic, zhotovitel všech mříží kaple a čestný občan naší obce, a to podle návrhu architekta Ing. Milana Míška
z Teplic, autora návrhu kaple a rovněž čestného občana obce Svatý Jan pod Skalou. Povrchová úprava
kasičky byla provedena opět elektrostatickým nanášením práškové barvy (jako u ostatních mříží). Kasička,
stejně jako celá kaple, byla obci darována, její hodnota činí asi 600 Kč. Z vybraných peněz bude obec
pomáhat financovat provoz a údržbu kaple, která každoročně bude obecní pokladnu přecijen drobným
obnosem také zatěžovat.

Společnost zadala výrobu turistických magnetek
Pro velký zájem o konkrétní druhy zboží musela Svatojánská společnost vyjít vstříc poptávce návštěvníků.
V červnu byly vyrobeny a dány do prodeje upomínkové magnetky s fotografií Sv. Jana
a znakem obce. Společnost dále jedná o prodeji odznaků na hole a turistických nálepek. Mezi turisty je
mnoho lidí, kteří si ze svých návštěv tyto konkrétní suvenýry odnášejí. Doufejme, že nové zboží nahradí
finanční pokles z prodeje pohlednic.

Dotace z fondu kultury Středočeského kraje byla přidělena
Na základě podané žádosti jsme i letos obdrželi dotaci 50 000 Kč z fondu kultury Středočeského kraje.
Dotace je vzhledem k hospodářské krizi o 10 000 Kč menší, než v předchozích letech. I tak s její pomocí
bude možné zajistit v letošním roce mnoho zajímavých kulturních akcí, včetně programu Svatojánské pouti,
koncertů Hradišťanu a Spirituál kvintetu. Dotace na kulturu od Středočeského kraje dostáváme již sedmým
rokem. Bez nich by již nebylo možné kulturní život v obci a našem regionu udržet na tak vysoké úrovni, jako
je tomu doposud a kulturní činnost Svatojánské společnosti by byla vysoce prodělečná.

PŘIPRAVUJEME:
20. června ………. Brigáda na úklid a přípravu obce před poutí – 8.00 h Sv. Jan - náves
27. června ………. Svatojánská pouť – viz. Program pouti na vnitřní straně Svatojánku
28. června ………. Svatojánská pouť – 10 h Slavnostní poutní bohoslužba v kostele
5. července ……. Zasedání Svatojánské společnosti - Obecní úřad 18 hodin
8. srpna ………. Koncert skupiny Hradišťan s Jiřím Pavlicou – 15h kostel (rezervace vstupenek)

