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Prodej lesa
Po splnění všech zákonných podmínek, byla podepsána smlouva o prodeji lesních pozemků mezi obcí
a Agenturou ochrany přírody. Obec tímto prodejem získá přibližně jeden milion korun. Hlavním
důvodem prodeje je záměr rozšíření plochy přírodní rezervace. I po tomto prodeji zbývá v obecním
majetku ještě 7,5 ha lesa a celá řada lesních cest.

Územní plán
Pouze tři náměty k územnímu plánu. To je výsledek výzvy obecního úřadu k občanům. Všichni občané
mohli vznést svoje podněty k připravovanému územnímu plánu do 30. září 2009. Tato výzva však vyšla
téměř naprázdno a zájem o územní plán a jeho podobu je mizivý. Většina námětů tak byla podána
zastupitelstvem obce. Z pohledu zpracovatelů tohoto dokumentu je to veliká škoda, neboť pozdější
připomínky a náměty občanů budou jen obtížně realizovatelné. Ke konečné podobě územního plánu
se však občané budou moci vyjádřit při jeho veřejném projednávání. Tento pro obec zásadní dokument
by měl být dokončen v srpnu 2010.

Vězeňská zeď může být odstraněna
Po mnohaletém úsilí obce byl vydán demoliční výměr na stržení části zdi, která byla
v padesátých letech vystavěna kolem tehdejší věznice. Přestože se jedná o černou stavbu na pozemku
obce, díky chybným rozhodnutím celé řady institucí, včetně Krajského úřadu, se tato otázka v minulém
roce dostala až k soudu. Celá záležitost se léta protahovala zejména díky falešným argumentům
a odvolání ze strany vedení VOPŠ, která svým postojem plánované rekonstrukci centra obce bránila.
Protože již byly vyvráceny všechny majetkoprávní pochybnosti, další případná odvolání by již neměla
na celé věci nic změnit. Doufáme, že obec nyní bude moci definitivně prostor před klášterem začlenit do
projektů rekonstrukce historického centra obce.

Rekonstrukce sítí bude pokračovat
Po dokončení rekonstrukce sítě nízkého napětí v horní části obce, bude na počátku příštího roku v těchto
místech provedeno také přeložení telefonních rozvodů. Bohužel tyto akce nemohly být z technických
důvodů uskutečněny současně, protože prý rozvody telefonu nesmí vést ve společném výkopu s kabely
rozvodu elektrického proudu. Připravuje se i další projekt na položení kabelů pro zbývající část obce.
Pokud půjde vše podle předpokladů, měla by v souvislosti s tímto projektem proběhnout i rekonstrukce
zbývající části veřejného osvětlení v historické části Svatého Jana pod Skalou. Obec by se tak mohla
definitivně zbavit venkovních rozvodů, včetně sloupů.

Oprava sousoší a schodiště pokračuje
Na základě získání dotace ve výši 2,7 mil. Kč na dva projekty obnovy památek v majetku obce bylo
započato s tesáním kopií soch sv. Ivana a Panny Marie. Do sochařského ateliéru akad. sochaře Petra
Váňi již byly dopraveny několikatunové bloky pískovce a začalo se s jeho hrubým opracováváním. Také
u Kaple sv. Maxmiliána již bylo vyrobeno a osazeno několik kamenných prvků na restaurovaném
schodišti. Na výrobě dalších bloků zábradlí se pracuje. Obec také obdržela na tuto akci výjimečný
soukromý dar ve výši 400 000 Kč. Z této částky bude uhrazen povinný obecní podíl na celé akci a obec
tak nemusí obnovu soch a schodiště hradit z financí obecního rozpočtu. Získání tohoto daru bylo
zprostředkováno Svatojánskou společností, která se na obou akcích organizátorsky i finančně od počátku
významně podílí.

Koncert souboru Spirituál kvintet
Letošní tradiční koncert Spirituál kvintetu proběhl díky rekonstrukci kostela v přírodním amfiteátru.
I přes velké obavy o dobré počasí se nakonec koncert vydařil. Na koncert přišlo obvyklých
300 posluchačů, kterým evidentně přírodní pódium nevadilo. Díky nezbytnému zajištění WC a pronájmu
lavic k sezení byly náklady na koncert mnohem vyšší, než tomu bývá v kostele. I přesto se ze vstupného
podařilo na účel oprav Svatojánských památek získat 9500 Kč. Dle informací Farního úřadu budou
práce v kostele o několik týdnů prodlouženy, ale pravidelný vánoční koncert tím ohrožen nebude.

Mikuláš pro děti
Máme měsíc říjen a zdá se, že Vánoce jsou ještě daleko. Ale za okny již v tyto dny poletoval sníh!
A proto už nyní oznamujeme všem dětem, že je společně s rodiči zveme na tradiční Mikulášské
posezení. Z důvodů obsazené restaurace, přijde letos Mikuláš s čertem mezi děti na Obecní úřad, kde
bývá v předvečer svátku svatého Mikuláše vždy krásná rodinná atmosféra. Nápoje a drobné občerstvení
zde budou zajištěny. Setkání s Mikulášem proběhne v sobotu 5. prosince od 17 hodin.

Vánoční bazar
Také letos se před Vánocemi uskuteční již pravidelná dobročinná akce „Vánoční bazar“. Výtěžek
z prodeje darovaného zboží bude věnován na opravy Svatojánských památek. Tak, jako v předchozích
letech, můžete i letos na tuto akci přispět nejen zakoupením zboží, ale také věnováním nepotřebných
předmětů, které by ještě mohly někomu udělat radost. Věci do bazaru můžete nosit již nyní paní
Němečkové (byt v hotelu Obecná škola – po 18h). Vánoční bazar se tentokrát bude konat pouze
o jediném víkendu - 12. a 13. prosince od 11 do 17 hodin.

Výstava Medové vánoce
Letos otevřeme již III. ročník včelařské výstavy „Medové vánoce“. Také tentokrát Vás zveme
k příjemnému posezení i popovídání o věcech, které se vztahují k životu včel i k vánocům. Výstava
se koná tradičně v prostorách Obecního úřadu v tyto dny: 19., 20., 23. (od 15h před koncertem), 26., 27.,
prosince a 2. ledna – vždy od 11 do 17 hodin. Pravidelní návštěvníci si jistě všimli, že výstava
se každým rokem rozrůstá o nové zajímavosti. Ne jinak tomu bude i letos.

Studna na Záhrabské byla opravena
Již delší čas jsme registrovali ohlasy na špatnou kvalitu vody v jedné z veřejných studen na Záhrabské
(v lese pod ulicí U Studánky). Také litinová pumpa byla funkční zprvu jen částečně, později v létě již
studna nefungovala vůbec. Obec celou věc řešila s odbornou firmou, která studnu vyčistila, a čerpací
zařízení bylo opraveno. Bylo vyměněno celé nové čerpací táhlo a do provozu byla uvedena i poškozená
litinová pumpa. Ta je však také již značně opotřebovaná a při další opravě bude muset být vyměněna.
Za poruchy na ručních pumpách i za zhoršenou kvalitu vody vždy může pouze malý odběr. Není
neobvyklé, že ze studny v chatové oblasti se voda neodebírá i několik měsíců. Čerpací zařízení tak
hodně trpí korozí, usazováním kamence a voda může v bezodtokových partiích studny zahnívat.

Porouchané veřejné osvětlení na Záhrabské
V rámci pravidelné podzimní údržby připravujeme opravu veřejného osvětlení na Záhrabské. Osvětlení
je letos velmi poničeno, protože při letních bouřích byla po zásahu bleskem vyřazena z provozu světla
v celé spodní části osady. V rámci opravy v některých ulicích přibudou také nová svítidla. Na opravu
tolik poškozeného osvětlení obec objedná odbornou firmu.

Upozornění za konec analogového vysílání z Cukráku
Upozorňujeme všechny občany, že k 31. říjnu ukončí analogové televizní vysílání vysílač Cukrák. Toto
upozornění se týká také chatařů na Záhrabské, kteří většinou nejsou na chatách na příjem digit. signálu
připraveni. Na Záhrabské lze již nyní digitálně přijímat signál z Cukráku i z Prahy Žižkova. Již v příštím
roce bude přímo na Záhrabské o 4m zvýšen vysílač „U Zrcadel“, právě kvůli instalaci digitálního TV
vysílače. Příjem digit. signálu potom bude v osadě bezproblémový i na malých pokojových anténách.

Poslední letošní kontejnerový sběr proběhl v neděli 18. října. Ve všech částech obce měli
občané možnost zbavit se nepotřebného odpadu, který se nevejde do běžných
sběrných nádob. V letošním roce se podobná akce konala již potřetí. A jak se zdá,
odpadů stále přibývá. Tento způsob sběru odpadů se ve všech částech obce osvědčil,
a proto v něm budeme pokračovat i v následujících letech.

Studánka sv. Ivana
Po téměř rok trvajících urgencích na Hydrologickém ústavu navštívila v září naší obec odborná komise,
která posoudila situaci. V půlce října bylo dodatečně upraveno nové měřící zařízení u odtoku
ze studánky sv. Ivana. Hladina studánky byla po předešlé instalaci nových prvků navýšena o cca 10 cm.
Tím však byl znemožněn odtok vody z hladiny studánky. Ve studánce se hromadily listy, pyl, větvičky
a jiné smetí. To následně způsobovalo přemnožení řas a usazení nečistot na dně studánky. Dalším
neblahým jevem bylo navýšení hladiny spodních vod, které by mohly velmi poškodit zdivo a statiku
budov kostela a kláštera. Odtok ze studánky bude ještě osazen mřížkou, aby opět nedocházelo k jeho
zacpání plovoucími PET lahvemi, sklenicemi a větvemi. Tímto krokem by měly být práce na obnově
studánky dokončeny.

Hraběnka Walburga Bergerová - II.
V minulém čísle jsme publikovali nové informace o původu Svatojánské hraběnky Walburgy Bergerové
(von Lackner). Zaznamenali jsme na toto téma několik pozitivních ohlasů. Vyhledali jsme matriční
výpis, podle kterého hraběnka zemřela 4. dubna 1846 ve svých 75 letech na zápal plic ve svém domě
v Praze. Znamená to, že Svatojánské panství zakoupila po svém návratu z Anglie ve 48 letech.
Pravděpodobně o tři roky později (1922 – přesné datum zatím neznáme) si vzala za manžela Maxmiliána
Bergera, kterému bylo tehdy 27 let. Šlechtický titul (von Lackner) patrně získala po svém prvním
manželovi, o kterém ale stále nic přesnějšího zatím nevíme. V matrice je psáno: „Ctěná paní Walburga
Bergerová, manželka milostivého Maximiliana Bergera, majitele českých dvorních lén, majitelka panství
Sv. Jana, dcera Antona Pachmanna, ředitele registratury apelačního soudu z Prahy, a matky Leopoldiny
rozené Katz von Katzenthal z Prahy.“ Matriční výpis potvrzuje vzdálenější příbuznost s Františkem
Palackým, o kterém jsme informovali minule. Také již víme, že hraběnka nemohla mít s Maxmiliánem
Bergerem vlastní děti. S největší pravděpodobností to bylo kvůli jejímu pokročilému věku.

Pozvánka na koncerty
Příští Svatojánek vyjde až koncem prosince. Z toho důvodu Vás již nyní zveme na
pravidelný Vánoční koncert ve svatojánském kostele. Rybova mše „Hej mistře…“ opět
zazní v podání Berounského pěveckého sboru Slavoš, hostujících sólistů a za doprovodu
orchestru. Datum koncertu 23.12. začátek od 18 hodin ( čas bude upřesněn na plakátech).

Blahopřejeme
Dnešní blahopřání patří manželům Věře a Filipovi Senftovým. Těm se v úterý
20. října narodila dcera Verunka. Šťastným rodičům tímto Svatojánek gratuluje.
Další dnešní gratulace patří paní Emílii Kalousové (Šedivé), která se 22.října dožila
úctyhodných 90ti let. Ve Svatém Janě bydlela do letošního léta, kdy musela pro
vážné zdravotní důvody odejít do speciálního zařízení pro těžce nemocné seniory. Paní Kalousová i ve
svém věku patří k pravidelným přispěvovatelům na svatojánské památky. Protože je to věc v dnešní
době neobvyklá, zejména u lidí odkázaných na svůj důchod, sluší se paní Emílii veřejně poděkovat.

Byly objeveny nové fresky v kostele
Při letošní opravě stropu kostela byly pod bílou barvou odkryty tři barokní fresky. Jedna uprostřed
stropu nad náhrobkem sv. Ivana a dvě menší v lunetách nad okny. Stav fresek patrně z poloviny
18. století je díky dlouhodobému pohybu stropu a jeho četným opravám v minulosti velmi špatný.
Na některých freskách jsou patrné fragmenty postav, oděvů i motiv kříže. Bohužel se jedná pouze
o špatně identifikovatelné zbytky maleb, které podle starých záznamů mají představovat obrazy ze
života sv. Ivana. Pro velmi špatný stav zbytků maleb a také kvůli nedostatku financí památkáři
momentálně nedoporučili fresky rekonstruovat. Budou tedy pouze zdokumentovány a zakonzervovány
pro příp. obnovení v dalších letech.

Obraz sv. Ivana u studánky se restaurovat nebude

Plánované ošetření obrazu sv. Ivana u studánky se konat nebude. Podle vyjádření odborného restaurátora
se jedná o nekvalitní lidovou malbu z pol. 20. století. Obraz je malován na pozinkovaném plechu a barva
je po celém povrchu puchýřovitě odloupaná od podkladu. Vyčištění obrazu není z uvedeného důvodu
proveditelné. Kompletní zrestaurování obrazu by bylo dražší, než namalovaní nové kopie na kvalitním
podkladě. Bylo nám doporučeno obraz ponechat a časem pořídit kopii jiného obrazu, nebo obraz nový.
Svatý Ivan se stává čím dál více populárním patronem, a proto není také vyloučeno, že se nám
k namalování nového obrazu ke studánce někdo sám nabídne.

Nové pohlednice
I přes klesající prodejnost pohlednic Svatojánská společnost přikročila k dotisku dvou druhů pohlednic,
po kterých je stále poptávka. Velmi náročná byla příprava pohledu interiéru kostela. Neexistující
původní negativ, ukradení andílci, celý kostel v rekonstrukci… to vše byly velké překážky pro zhotovení
nové kvalitní předlohy pro tisk pohlednice. Nakonec byl podobný kvalitní negativ interiéru kostela
z roku 1998 nalezen a bylo přikročeno k fotomontáži. Ta zachycuje náhrobek sv. Ivana ještě v plné
kráse, současně s opraveným oltářním obrazem a dalšími detaily, které kvalitě výsledné pohlednice jen
přispěly. Díky nižší poptávce po pohlednicích bylo rozhodnuto dát prostor drobnému sortimentu, po
kterém je mezi turisty poptávka. Novinkou v příští sezóně budou tři historické pohledy na plechových
kartičkách, tzv. odznak na hůl a samolepka pro tzv. Turistický deník. Turistický deník je speciální
sešitek, kam si lidé nalepují obrázky z navštívených míst. Svatý Jan se tak zařadí mezi více než 750
registrovaných turistických cílů, které tato akce/soutěž již zahrnuje. Staré obrázky, odznak i samolepka
jsou součástí velkých projektů konkrétních firem a pro zájemce mají většinou hodnotu především
sběratelskou. Dodejme, že všechny tři produkty byly graficky zhotoveny také z podkladů a připomínek
Svatojánské společnosti.

PŘIPRAVUJEME:
29. října…………... Zasedání obecního zastupitelstva – Obecní úřad 18 hodin
5. prosince ………. Mikuláš pro děti – Obecní úřad 17 hodin
12. prosince ………. Veřejné zasedání Svatojánské společnosti – Obecná škola 15 h
12.-13. prosince ….. Vánoční bazar 12. a 13. prosince od 11 do 17 hodin – budova Obecního úřadu
Výstava Medové Vánoce - 19.,20., 23. (od 15h před koncertem), 26.,27., prosince a 2. ledna – 11 - 17 h
23. prosince ………. Vánoční koncert ve Svatojánském kostele – 18 h

