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Informační zpravodaj obecního úřadu Svatý Jan pod Skalou a Svatojánské společnosti

Práce na úpravě prostranství v obci jsou přerušeny
Díky letošní bohaté sněhové nadílce byly přerušeny práce na úpravě obecních pozemků
v souvislosti se zbořením vězeňské zdi u kláštera. V úpravě prostranství bude pokračováno od měsíce března,
pokud to počasí dovolí. Na konečnou úpravu okolí bývalého kláštera je zpracována studie, která byla
schválena památkovým ústavem. Studie předpokládá úpravu pozemku jako celku, nicméně obec se bude
zabývat pouze úpravou pozemku, který obci náleží. Důvodem, který obec k tomuto kroku vedl, je postoj
zástupců majitele sousedního pozemku, který má o využití prostranství před budovou jiné představy.
V tomto smyslu obec požádala o vydání závazného stanoviska k záměru využití pouze obecní části pozemku.

Žijeme na vesnici
To si zřejmě ještě nestačili uvědomit někteří naši spoluobčané, kteří se do naší obce přistěhovali z měst. I ve
velikosti vesnic jsou však značné rozdíly a my žijeme na vesnici, která se počtem obyvatel řadí k nejmenším.
Tato skutečnost má přímou souvislost s výší obecního rozpočtu a z uplynulého období novodobé historie naší
obce jasně vyplývá, že stěžejní výdaje plynuly ze státních dotací. Většinu těchto dotací obec obdržela za
úspěšné naplňování Programu obnovy venkova a za úspěchy v soutěži Vesnice roku. Za vším však stálo
nadšení a dobrovolná práce místních lidí, kteří mají k tomuto místu vztah. Dovolím si tvrdit, že právě to byl,
a věřím že i v budoucnu bude, základ úspěchu dalšího rozvoje naší obce. Čekat na to, co nám stát „nadělí“
bez našeho přičinění, starat se jen o své soukromí, kritizovat a vznášet nereálné požadavky, to není ve
vlastnostech starousedlíků. Ti si dobře uvědomují, že obec může dělat pouze to, co je reálné a hlavně si váží
všeho, co se podařilo vybudovat a majetek obce chrání. Nejsou tak vzdálené doby, kdy například v Sedlci
vedla mezi domy pouze dva metry široká cesta a kroniky dokladují podobné problémy i na Záhrabské. A to
jak v případě přístupové cesty, tak v případech současných tamějších ulic. Značným úsilím dřívějších
zástupců obce se podařilo cesty draze vykoupit, rozšířit a zpevnit tak, aby lépe vyhovovaly potřebám lidí. Jak
se však k těmto cestám chováme dnes? Stavíme si svůj nový „hrad“ a je nám zcela lhostejný jejich osud.
Jeřáby, bagry, několik desítek tun vážící auta, to všechno cesty ničí a my to dobře víme!!! Vždyť to dělají
všichni a nakonec co, obec to přece opraví. Neopraví vážení. Nemá z čeho. Nežijeme ve městech, která mají
mnohonásobně vyšší daňovou výtěžnost, než malé obce. A v dnešní době státní dotace? Téměř utopie.
Uvědomme si konečně - žijeme na vesnici a její prostředí si pro sebe musíme chránit. Ale to se ani
zdaleka netýká jenom cest.
Jiří Ševčík st., místostarosta obce

Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů
Dne 22. ledna se konala historicky první výroční valná hromada obnoveného Sboru dobrovolných hasičů
Svatý Jan. Pozvání přijala i řada hostů z našeho okrsku, jehož členy jsou také hasiči z Nenačovic,
Chrustenic, Loděnice a Vráže. Pro nás je důležité, že tyto okolní sbory nabídly naší obci pomoc při
zajištění oslavy stoletého výročí založení hasičského sboru, která se uskuteční u příležitosti letošní
svatojánské pouti. Na valné hromadě byli lidé seznámeni s dosavadní činností našeho hasičského spolku.
Součástí akce byla i projekce hasičských fotografií dokumentujících činnost sdružení v uplynulém roce.
Poprvé byl veřejnosti představen i nový znak SDH Svatý Jan.

Slavnostní svěcení soch a návštěva arcibiskupa Dominika Duky
Již před několika měsíci vyslovil náš arcibiskup Mons. Dominik Duka osobní přání, aby mohl ve
Svatém Janě pod Skalou celebrovat půlnoční mši svatou na přelomu roku 2010/11. Při příležitosti této
návštěvy bylo slavnostně požehnáno obnovené Mariánské sousoší ve Svatém Janě pod Skalou.
Podrobněji jsme o osudu soch psali v minulém Svatojánku. Připomeňme jen, že práce na obnově sousoší
trvaly 7 let a obnova soch stála 2 miliony korun.
I přes celkovou nepřízeň mrazivých a na sníh bohatých posledních dní roku 2010 byly čtyři dny před
Vánocemi do Sv. Jana přivezeny a zde usazeny dvě krásné nové sochy Panny Marie a sv. Ivana. Na
pozdní noční příjezd pana arcibiskupa bylo také vše připraveno a tak výjimečná společenská a církevní
akce mohla začít. Žehnání soch začalo krátce po 22 hodině za účasti přibližně stovky lidí. Na úvod
přivítal pan starosta Ing. Pavel Vokál vzácnou návštěvu a mimo jiné řekl: „Chtěl bych zdůraznit, že tato
dnešní akce je opravdu výjimečná. Jednak je výjimečná už samotnou přítomností pana arcibiskupa, a
jednak je výjimečná i tím, že naše obec má na svém území velké množství památek. Dále je výjimečná i
tím, že má hodně lidí, kteří o tyto památky pečují a snaží se o to, aby tyto památky byly zachovány pro
další generace.“
Následoval krásný projev autora nových soch akademického sochaře Petra Váni, který dále řekl: „Pro
každého sochaře je každá jeho socha kusem jeho života, který prožívá společně s ní. Díky tomuto času,
po který na ní pracuje, také prožívá příběh, který ta socha zpodobňuje nebo vypráví. I já jsem zažil
příběh setkání sv. Jana Křtitele a sv. Ivana, který byl pro mne velmi hlubokým a těžko popsatelným
zážitkem.“ Dodejme, že práce na tesání soch ze dvou pětitunových bloků Božanovského pískovce
(z Teplice nad Metují), trvaly více než jeden rok.
Poté následoval samotný akt požehnání soch samotným arcibiskupem. Dominik Duka ve svém
přívětivém a srdečném projevu vyzdvihl práci lidí na jeho obnově a poděkoval za to, že „takovými kroky
na záchraně památek vracíte duši tomuto kraji. Kraj není jen příroda, ale my všichni jsme také jeho
součástí a jsme zároveň jeho spolutvůrci.“
Po požehnání nových soch následovalo krátké soukromé setkání s panem arcibiskupem v hotelu Obecná
škola, kde byli všichni přítomní seznámeni s dvacetiletou činností Svatojánské společnosti na obnově
zdejších památek. Po zdařilé obnově kostela a zdejších kaplí do seznamu zachráněných památek v tento
den přibylo i krásné Mariánské sousoší. Cestou do kostela pan arcibiskup ještě krátce navštívil
včelařskou výstavu „Medové Vánoce“.
Přesně o Silvestrovské půlnoci následovala v kostele slavnostní bohoslužba ku příležitosti svátku Panny
Marie Boží rodičky, během které pan arcibiskup vyzdvihl mnohé ušlechtilé myšlenky v konfrontaci
Svaté rodiny a současné rodiny v naší společnosti: „Nejde zas tolik o restituce, nejde o smlouvu s
Vatikánem, jde především o znovuzakotvení principu úplné rodiny ve společnosti“ … „svoboda není
svobodou ke konání čehokoliv, svoboda není ani volnost k čemukoliv, svoboda znamená jenom se
svobodně rozhodovat ke konání dobra ku prospěchu společnosti a k zachování úplné rodiny.“
Rok 2010 byl pro Mons. Duku významný nejen tím, že byl jmenován arcibiskupem Pražským, ale také
tím, že si připomněl 40. výročí vysvěcení na kněze. Věříme, že slavnost ve Sv. Janě pod Skalou jeho
osobní výjimečný rok skutečně důstojně završila. Dodejme, že celá půlnoční svatojánská slavnost byla
po všech stránkách velmi zdařilá a snad všichni přítomní byli touto slavností okouzleni. Mnozí
návštěvníci se nám posléze svěřili, že krásnější vstup do Nového roku ještě nikdy nezažili.
Jménem Svatojánské společnosti tímto děkuji všem spoluobčanům, kteří se podíleli na přípravě i
důstojném průběhu celé slavnosti. Za potřebnou pomoc děkujeme též Svatojánským hasičům, kteří se do
akce aktivně zapojili. Při této příležitosti byly také natištěny stylové pamětní listy, které si lidé ze
Silvestrovské akce odnášeli na památku.
Jiří Ševčík ml., předseda Svatojánské společnosti

Přívaly sněhu vystřídala povodeň
Prakticky od posledního listopadového víkendu až do poloviny ledna pokrývala naše
území souvislá sněhová pokrývka od 20 do 30 cm. Mrazivé počasí vystřídala
několikadenní obleva s deštěm, což mělo za následek prudké tání sněhu a rozvodnění řek. Také Kačák se
ve dnech 13.-15. ledna rozlil a ve všech částech obce vydatně zaplavil příbřežní louky od Jánské až po
Hostím. Nejvíce bylo v naší obci postiženo zaplavené sportoviště a dětské hřiště v Sedlci. Sesuvem
podemleté zdi utrpěla i část regulace potoka před kostelem ve Sv. Janě. Kritické výše dosáhl potok
v Sedlci pod silničním mostem, kdy při kulminaci zbývalo mezi mostem a hladinou potoka pouhých 10
cm prostoru. Pokud by se zde voda o most zarazila, došlo by k vylití potoka do okolních domů a ulic.
Voda tak napáchala pouze drobnější škody na majetku občanů. Doufejme, že stav dětského hřiště po
povodni nebude kritický. Povodeň byla zdokumentována a obec bude o vzniklé situaci informovat
Správu povodí Vltavy. Jedná se zejména o prohloubení dna potoka v Sedlci pod mostem a o řešení
situace s pobřežní regulací přímo v historickém centru obce Sv. Jan pod Skalou.

Nový altán U Dubu
Ještě v samotném závěru roku 2010, doslova pár dní před Vánocemi, Lesy České republiky zřídily na
Záhrabské U Dubu stylový dřevěný přístřešek. Altán byl vybaven několika zabudovanými lavicemi a
stolkem. Hned od počátku je hojně využíván k odpočinku kolemjdoucími turisty. Připomeňme, že na
dlouhé a kopcovité cestě z Berouna do Sv. Jana turisté žádný jiný přístřešek ani lavičku nemají, a tak
umístění altánu zde bylo maximálně zapotřebí. Před silvestrovskou půlnocí zde také proběhlo veselé
společné setkání osadníků Záhrabské, na kterém se sešlo 27 lidí. Stavbu přístřešku financoval podnik
Lesy ČR a její samotnou realizaci provedla soukromá firma. Pomocnou ruku přiložil i pan Jiří Bouček
ze Záhrabské, který výstavbu altánu U Dubu aktivně pomohl vylovit z odložených administrativních
přihrádek, až došlo k její úspěšné realizaci.

Cyklostezka Po stopách českých králů byla dokončena
V oblasti od soutoku Kačáku s Berounkou do Srbska byla dokončena část cyklostezky Po stopách
Českých králů. Cesta zde byla významně vyvýšena, vyrovnána a zpevněna betonem a kamenným
dlážděním. Podstatná část úseku nebyla díky zásahu CHKO pokryta asfaltem, ale pouze udusanou
kamennou drtí. Ještě týden před Vánocemi byla otevřena také druhá část cyklostezky na sever od
Berouna v lokalitě bývalého dvoru Pták, kde byla otevřena nová lávka přes řeku Berounku. Hned
v lednu nová stezka prošla první zatěžkávací zkouškou v podobě povodně. Povodeň nechala nové části
nevyasfaltované cesty relativně v pořádku, pouze místy přibyla podstatná vrstvička bahna. Díky vodou
rozměklému podloží byly místy do nového povrchu vyjety nežádoucí koleje. Doufejme, že cyklostezka
bude udržována a po povodních bude uvedena do použitelného stavu. Na trase vzniky pěkné a opravdu
vydařené barevné informační tabule a odpočinková místa. Tabule umístěná poblíž soutoku Berounky
s Kačákem informuje o nedalekém údolí Svatého Jana pod Skalou, stručně i o jeho historii a přírodě.

Svatojánská společnost bilancovala rok 2010
Uplynulý rok nebyl pro společnost příliš finančně přínosný. Celkové příjmy SJS činily 345 120.- Kč, celkové
výdaje dosáhly částky 427 911.- Kč. Hospodaření oproti rozpočtu na rok 2010 bylo v deficitu o 82 791.- Kč
(příjmy nižší o 65 380, výdaje vyšší o 17 411.- Kč). Velký podíl na deficitu mělo neobdržení dotace na
kulturu od Středočeského kraje a finanční ztráta při pořádání některých koncertů. Nad rámec rozpočtu byly
naopak výdaje se zakoupením obecních lavic na pořádání kulturních akcí v hodnotě 21 000 Kč a
neplánovaný příspěvek na opravu kněžského hrobu ve Sv. Janě 30 000 Kč. V roce 2010 jsme bohužel opět
zaznamenali výrazný pokles prodeje pohlednic, dále i pokles prodeje informačních brožur a knih. Naopak
úspěšnějším byl prodej drobných předmětů (turistické vizitky, magnety, turistické známky a pod.). Finanční
zátěží pro společnost byla i plánovaná investice do tisku nových brožur Svatý Jan pod Skalou. Návrh
rozpočtu na rok 2011 bude přizpůsoben podle předchozího roku.

Bude vydána pamětní medaile
V letošním roce naši obec čekají hned tři významná výročí. První z nich je již avizované jubileum 100 let od
založení hasičského sboru v naší obci. Další výročí oslavíme v říjnu, kdy uplyne 20 let od založení
Svatojánské nadace / společnosti. Poslední výročí slaví svatojánský kostel, který byl dostavěn a vysvěcen
přesně před 350 lety. A právě k příležitosti vysvěcení kostela bude vydána pamětní medaile s motivem
kostela a Svatojánské skály. Medaile bude od jara v prodeji v kostele. Na lícové straně bude poustevník Ivan
s laní, který je navržen podle nové sochy sv. Ivana z Mariánského sousoší. V rámci zkvalitnění služeb
návštěvníkům obce Svatojánská společnost jedná o vytvoření kvalitního dokumentačního DVD disku o naší
obci. Spolupráci nám nabídl profesionální kameraman České televize, se kterým budeme o této akci jednat.
Obdobné prezentace obcí a měst jsou dnes již naprosto běžným a žádaným artiklem.

Ohlédnutí za uplynulou sezonou
Tak jako každoročně, i tentokrát se pokusíme ve Svatojánku stručně zhodnotit uplynulou sezonu Svatojánské
společnosti. Také v roce 2010 se podařilo kompletně zajistit průvodcovské služby ve Svatojánském kostela a
v jeskyni sv. Ivana, kde naši průvodci celkem odsloužili 748 a ¾ hodiny. Bylo uspořádáno 5 koncertů vážné
a duchovní hudby, z nichž nejkrásnějším a patrně i nejvíce navštíveným koncertem byl březnový koncert
Pěveckého sboru Slavoš s orchestrem, na kterém zazněla skladba Antonína Dvořáka „Stabat Mater“. Tradiční
koncerty Hradišťanu a Spirituál kvintetu bohužel letos nebyly dostatečně navštívené a nebyly ani ziskové.
Tečkou za uplynulým rokem byl velmi pěkný Vánoční koncert. V oblasti péče o památky jsme se činili o
něco méně, než to bylo možné v uplynulých letech. Přesto bylo pokročeno opět o několik metrů s opravou
interiéru kostela, čímž byla dokončena celá zadní polovina kostela. Práce v kostele byly pro naše členy
náročné zejména na úklidové práce a stěhování. Podle jisté neoficiální informace by náš kostel měl letos
dostat mimořádnou finanční částku, aby mohla být dokončena oprava celého zbytku stropu, stěn a oken. V
jednání se sponzory již je i zajištění barev a financí na obnovení nátěru fasády kostela, která za uplynulých
20 let od rekonstrukce výrazně utrpěla. V letošním roce bylo pokročeno ve výrobě kopií ukradených andílků
z náhrobku sv. Ivana. Jejich vyřezávání bude probíhat ještě celý následující rok. Finančně i brigádně jsme
zajistili důstojnou obnovu kněžského hrobu na místním hřbitově a ve fázi příprav a jednání je i další etapa
opravy zbývajících kamenických prvků na kapli sv. Maxmiliána. Nejočekávanější akcí v oblasti péče o
památky bylo svěcení obnoveného Mariánského sousoší na konci roku 2010. Tímto aktem bylo završeno
sedmileté úsilí na záchraně významné památky. Přímo na záchranu a obnovu Svatojánských památek
Svatojánská společnost v roce 2010 vynaložila 95 603.- Kč. Díky našim průvodcům se podařilo do
kostelních kasiček vybrat celkem 134 000 Kč na památky. Svatojánská společnost také v tomto roce získala a
zrenovovala nový sklad prodejního zboží v prostorách Obecního úřadu.

PŘIPRAVUJEME:
5. března ……… Výroční schůze Svatojánské společnosti – 15h Obecná škola
30. dubna ………. Zahájení sezóny ve Skanzenu Solvayovy lomy - 14h

