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Informační zpravodaj obecního úřadu Svatý Jan pod Skalou a Svatojánské společnosti

Územní plán obce – Vaše náměty k ÚP podávejte do 30. září
Územní plán má být podle uzavřené smlouvy dokončen do konce letošního roku. Obecní úřad proto žádá
všechny spoluobčany, místní podnikatele a majitele pozemků, aby podávali svoje náměty k územnímu
plánu obce. Tyto náměty budou obecním úřadem přijímány do 30. září 2009 a budou následně předány
zpracovateli územního plánu. Připomínáme, že územní plán je velmi zásadním a stěžejním dokumentem,
podle kterého bude obec zavázána postupovat při svém dlouhodobém rozvoji. Samozřejmostí je, že plán
je zpracováván pro celou obec – tedy včetně Sedlce a Záhrabské. Obec měla územní plán rozpracovaný
již před několika lety. Změnou zákonů ale naše úsilí a nemalé investice do jeho přípravy propadly a obec
jeho dokončení odložila. Doufejme, že tentokrát již k jeho dokončení nebude stát nic v cestě.

Obecní kabelová televize skončí
Z důvodů časté poruchovosti, zastaralosti zařízení a v neposlední řadě z důvodu trvalého úbytku
zájemců o místní rozvod kabelové TV, rozhodlo zastupitelstvo obce o ukončení provozu tohoto zařízení.
Posledním garantovaným příjmovým dnem bude 31. prosinec 2009. Definitivní ukončení příjmu bude
souviset s odstraňováním sloupů vrchního vedení elektřiny. Nové, moderní a finančně dostupné digitální
technologie příjmu TV signálu dávno překonaly možnosti našeho starého analogového kabelového
rozvodu. Věříme, že ze všech výše uvedených důvodů pochopí současní uživatelé tohoto zařízení
rozhodnutí zastupitelstva a zajistí si nový individuální příjem z pozemních či satelitních vysílačů, nebo
z telefonních linek. V souvislosti s ukončením provozu KT je od roku 2010 zrušen také poplatek za
každou přípojku KT. Poprvé začala kabelová televize vysílat 23. prosince 1994. Za 15 let provozu prošla
televize mnoha rekonstrukcemi, zejména s přechodem na digitální příjem signálu. Současné rozvody
bohužel nejsou schopné digitální signál dále zpracovávat. Jejich rekonstrukce by byla vzhledem
k minimálnímu počtu uživatelů kabelové televize pro obec finančně nereálná.

Rekonstrukce sítě bude pokračovat
V současné době je zpracováván projekt, který bude řešit dokončení rozvodů kabelové sítě nízkého
napětí ve Svatém Janě. Mohli bychom se tak v příštím roce dočkat definitivní likvidace venkovního
vedení elektřiny. V této souvislosti požádá obec o dotaci z Programu obnovy vesnice na dokončení
druhé etapy rekonstrukce veřejného osvětlení. Problém s odstraněním vrchních rozvodů telefonních
rozvodů se bohužel bude řešit pouze z části. Podle vyjádření odpovědných pracovníků telefonní
společnosti je to zapříčiněno nedostatkem financí.

Zásadní rekonstrukce budovy obecního úřadu
V současné době je zpracováván projekt pro stavební povolení na rekonstrukci
současného sídla obecního úřadu. Budova má být celkově rozšířena a uzpůsobena pro současné potřeby
obce. Vedle místností pro obecní úřad by zde měla vzniknout prodejna suvenýrů, veřejný internet,
obecní knihovna, veřejné WC a nová společenská místnost, která bude sloužit i k setkávání maminek
s dětmi. Větší část prvního patra současné budovy a celé podkroví bude sloužit jako obecní muzeum.
Součástí rekonstrukce bude i vybudování nové čističky odpadních vod a celková předělávka sítí. Bytová
jednotka zůstane zachována. V měsíci říjnu požádá obec o prostředky na financování této akce
z evropských fondů.

Vesnice roku 2009
Pokud sledujete Svatojánek pravidelně, jistě vám neušlo, že naše obec byla letos opět přihlášena do
soutěže Vesnice roku. Neočekávali jsme podobný velkolepý úspěch, jakého se nám dostalo v roce 1999,
ale v nějaké drobnější ocenění naší práce za uplynulých 10 let jsme přeci jen skrytě doufali. Před deseti
lety Svatý Jan vyhrál středočeské kolo a v celostátním hodnocení získal 3. místo. Pravidla soutěže,
náročné hodnocení i silná konkurence, to vše nám tentokráte nebylo nakloněno. Středočeskou vesnicí
roku se letos stala ekonomicky i jinak vyspělá velká obec Lány, která si tuto cenu skutečně zasloužila.
Naše malá obec, která kvůli neexistenci firem na svém území nemá téměř žádný adekvátní zdroj příjmů,
mohla v tvrdé konkurenci bohatších obcí obstát jen velmi těžko. Přesto však hodnotící komise nebyla
vůči naší práci netečná: Svatý Jan získal ocenění za nejlepší vedení kroniky a zaznamenávání historie
obce. S tímto oceněním bývá spojena také finanční odměna 50 000 Kč, která bude pro rozpočet naší
malé obce významnou položkou. Svůj velký podíl na tomto ocenění má samozřejmě také Svatojánek,
který již 16. let dění v obci pečlivě dokumentuje a je běžně dostupný na internetu. Velký dojem na
komisi udělaly také fotografické archy, které od roku 1990 (od roku znovuosamostatnění obce)
každoročně dokumentují vždy 15-20 fotografiemi nejdůležitější události v obci. Fotografické listy jsou
k nahlédnutí na Obecním úřadě a je jimi každoročně doplňována také naše současná kronika.

Koncert Hradišťanu
Dne 8. srpna se konal dlouho očekávaný koncert Hradišťanu ve Sv. Janě pod Skalou. Koncert byl velmi
vydařený a navštívilo ho přes 300 posluchačů. Díky dobré organizaci bylo možné téměř všechny
návštěvníky usadit na připravená místa a řádně platící diváci nemuseli postávat ve volných prostorách
kostela. Návštěvníci odcházeli z koncertu velmi spokojeni, zejména když vedoucí souboru Jiří Pavlica
přislíbil účast Hradišťanu i napřesrok.

Rozloučení s prázdninami
Tradiční večer u táboráku je připraven na sobotu 29. srpna v přírodním amfiteátru ve Svatém Janě.
K tanci a poslechu tentokrát zahraje pražská hudební skupina Ametyst, která u nás již účinkovala.
Občerstvení je zajištěno. Začátek je plánován na 18. hodinu.

Již několikrát jsme se na stránkách Svatojánku zmínili o potřebě vzájemné tolerance a
ohleduplnosti mezi občany. Týká se zejména nepsaného zákona o dodržování
nedělního a nočního klidu. Náš právní systém je bohužel v této věci značně zastaralý a
neumožňuje obcím dodržování klidu nařizovat či jeho nedodržování postihovat.
Bývalo zvykem, že lidé na venkově ještě donedávna ctili neděli jako den odpočinku. Kupodivu velká
část z nás rádi tento zvyk stále dodržujeme. Bez ohledu na to se všeobecně většina lidí shoduje na tom,
že bychom si neměli vzájemně rušit zasloužený den volna zejména například sekačkami, motorovými
pilami, vysavači listí, cirkulárkou a dalšími hlučnými stoji. V zájmu dobrého soužití a dobré pověsti
každého z nás proto prosíme všechny obyvatele i chataře, aby podobné práce v neděli nevykonávali a
byli ke svým sousedům ohleduplní. Problém s nedělním (ale i nočním) klidem máme nejčastěji v osadě
Záhrabská, kde hlučné práce nemohou chataři vykonávat v pracovních dnech. Proto žádáme zejména
víkendové uživatele nemovitostí, aby hlučné práce vykonávali v sobotu. Dodržování klidu by mělo být
samozřejmostí také o svátcích.

Blahopřejeme
Dnešní blahopřání Svatojánku patří panu Václavu Šaldovi ze Sedlce,
který se 18. září dožívá svých 80. narozenin. 30. srpna oslaví své
70. narozeniny také pan Václav Ševčík ze Sedlce. Oběma oslavencům
upřímně gratulujeme.

Nové informace o původu hraběnky Walburgy Locknerové - Bergerové
Na Svatojánskou společnost se obrátil jistý historik umění z Austrálie, který nás požádal o informace o
zdejší hraběnce Walburze Bergerové, někdejší majitelce Svatojánského panství. Walburga je pohřbena
v rodinné hrobce v kapli sv. Maxmiliána. Vše, co o ní víme, jsme onomu historikovi zaslali a na oplátku
jsme obdrželi informace, které tento člověk o hraběnce získal z jiných zdrojů v Anglii a Německu. Podle
nich se hraběnka jmenovala za svobodna Walburga Pachmannová a byla jednou ze čtyř dětí Antona
Veita Pachmanna (1717-1809). Hraběnka samotná byla klavírní virtuózkou. Své jméno Lockner získala
s největší pravděpodobností při svém prvním sňatku s jakýmsi hrabětem Locknerem, patrně jedním
z deseti potomků Antonína Locknera von Lockenau. Od roku 1806 žila v Anglii jako soukromá učitelka
a přítelkyně (ženatého) Lorda Charlese III., hraběte ze Stanhope. Pomáhala mu ve zdokonalování
hudebních vloh a žila s ním společně až do jeho smrti v roce 1816. Zda do Anglie utekla od svého
manžela, nebo zda před tím ovdověla, není zatím rovněž známo. Finanční hotovost, za kterou později
kupuje Svatý Jan, získává jako svůj právoplatný podíl od pozůstalých za část majetku hraběte Stanhopa.
Ten jí přímo odkázal 5000 britských liber a celou sbírku hudebních nástrojů.
Po smrti lorda Stanhopa se Walburga vrací do Prahy a v roce 1819 kupuje Svatý Jan za 330 000
vídeňských zlatých. Při svých častých pobytech v Praze se seznamuje s příjemným mladíkem
Maxmiliánem Bergerem, tehdy ještě studentem práv. Walburga svého budoucího ambiciózního manžela
finančně zajistila, aby mohl úspěšně složit zkoušku advokacie. Někdy po roce 1820 si ho bere za
manžela. Tehdy jí bylo pravděpodobně již 40 let. Další osudy hraběnky jsou opět velmi pohnuté a
mnohým z Vás již více známé. O jejím působení ve Sv. Janě máme již dostatek dalších zpráv, o kterých
si třeba povíme někdy příště. Z doposud nám utajené hraběnčiny minulosti stojí za zmínku ještě jedna
skutečnost. S rodinou svatojánské hraběnky Walburgy Bergerové byl spřízněn také český velikán a
historik František Palacký, který si vzal za manželku vnučku hraběnčiny sestry Antonie Pachmannové.
Palacký také v dopisech z roku 1834 oslovuje svoji pratetu Walburgu „tetičko“. Nové poznatky o
minulosti hraběnky, o kterých se mimochodem letmo zmiňuje i sám Palacký, vylučují hypotézu, podle
které měla být Walburga jedním z deseti dětí Maxmiliána Antonína Locknera von Lackenau, sídlícího
od 17. století na Moravě na zámečku Branky v okrese Vsetín.

Pozvánka na koncerty

Plánované koncerty kvůli opravám kostela proběhnou jinde

Již s předstihem jsme Vás informovali, že předem naplánované koncerty Spirituál
kvintetu a koncert dvou sborů, proběhnou kvůli rekonstrukci interiéru v náhradních
prostorách. 12. září zde měl vystoupit Berounský sbor Slavoš společně s hostujícím sborem Moravan
z Kroměříže. Kvůli dalším akcím se pro koncert nepodařilo sehnat prostor v Berouně, ani na Karlštejně.
Koncert se nakonec bude konat v prostorách historické radnice v Hořovicích.
Dne 28. září se bude konat tradiční koncert Spirituál kvintetu. Koncert se sice bude konat ve Svatém
Janě pod Skalou, ale neproběhne jako obvykle v kostele. Z důvodů výše zmíněné rekonstrukce interiéru
kostela Spirituál kvintet zazpívá v přírodním amfiteátru pod Kaplí sv. Kříže. Rezervace vstupenek
tentokráte nebude nutná, začátek koncertu je v 15 hodin. V případě vytrvalého deště není pro tento
koncert zajištěn náhradní prostor. Proto může být začátek koncertu posunut, v nejhorším případě se
koncert nebude moci konat vůbec. Vstupné na koncert je 180 Kč, děti 7–15 let 90 Kč.

Poděkování Svatojánku
Dnešní poděkování patří všem občanům, kteří se dobrovolně podíleli na úklidu obce a na
přípravách Svatojánské pouti. Poděkovat se sluší Vám všem, kteří jste vzali vážně naši
přihlášku do soutěže Vesnice roku a zasloužili jste se o lepší vzhled obce.

Výpadek světel veřejného osvětlení
Letošní léto proběhlo ve znamení téměř každodenních bouřek a přívalových dešťů. V důsledku toho
došlo ke škodám na majetku také v naší obci. Ve Svatém Janě se opakovaně porouchala kabelová
televize, na Záhrabské byla zničena velká část svítidel veřejného osvětlení. V ulicích v osadě vznikly
hluboké výmoly, či hromady naplavenin bahna a štěrku. Okamžité odstranění podobných škod není vždy
v silách obce, protože na tyto práce buď nemá pracovníky a nebo na případné opravy musí přizvat
externí firmy. V takovém případě jsme obvykle odkázáni na časové možnosti takových firem.

Letošní opravy v kostele
V minulém čísle jsme Vás informovali o pokračování prací na opravě stopu kostela. Termín zahájení
prací se kvůli turistické sezóně podařilo usmlouvat až na 31. srpna. Od té doby byly také upřesněny
další podrobnosti ohledně opravy. Kvůli omezeným finančním možnostem bude oprava stropu
pokračovat ještě minimálně ve 3 etapách, přičemž letos by mělo být dokončeno dalších 8 metrů stropu
kostela. S tím je spojena také náročná příprava celé akce, stavba speciálního lešení a následný úklid
celého prostoru. Lešení je samo o sobě opět nejdražší položkou rozpočtu (371 000 Kč), který tentokráte
činí celkem 935 000 Kč. Farnost z Programu záchrany architektonického dědictví na tuto akci letos
obdržela 850 000 Kč. V rozpočtu je zahrnuta také výroba a instalace dalších dvou nových lunetových
oken na kostele.

Provoz kostela bude částečně omezen
S probíhajícími opravami bude minimálně do konce října omezen provoz našeho kostela. Vedle
přeložených koncertů budou dále přeloženy také sobotní bohoslužby. Ty se budou konat stále od 18
hodin, ale ve hřbitovní kapli sv. Maxmiliána (nebude-li předem určeno jinak). Kostel však zůstane
i nadále v průvodcovských hodinách zpřístupněn veřejnosti až do konce října o víkendech a svátcích.

Obraz sv. Ivana u studánky
Společně s dokončenou opravou studánky bylo naplánováno také ošetření obrazu sv. Ivana a jeho
zakonzervování proti vlhkosti. Technologický postup však umožňuje provádět tento zásah pouze v létě.
Plánované ošetření obrazu by mělo proběhnout v závěru léta a provede ho restaurátor Tomáš Záhoř,
který se ve Sv. Janě podílel např. na opravě fresky v kapli sv. Kříže. Opravu obrazu bude financovat
Svatojánská společnost.

PŘIPRAVUJEME:
29. srpna ………. Countryvečer s táborákem – Svatý Jan – amfiteátr pod Kaplí sv. Kříže – 18h
4. září ………… Zasedání Svatojánské společnosti – Obecní úřad -18 hodin
28. září ………… Koncert Spirituál kvintetu – 15 hodin amfiteátr pod Kaplí sv. Kříže

