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Naši obec jsme přihlásili do soutěže Vesnice roku
Vážení spoluobčané, jak jsme Vás již informovali, naše obec se v letošním roce zapojila do
celostátní soutěže Vesnice roku. Podávání přihlášek do soutěže končí 30. dubna a již během měsíce května
můžeme očekávat návštěvu odborné hodnotící komise, která si na místě ověří skutečnosti, které jsme v přihlášce
do soutěže uvedli. Uskuteční se i prohlídka obce, místních památek, a zvláštní pozornost bude věnována i úpravě
okolí domů a veřejných prostranství. Hodnotit se také bude úroveň společenského života, vedení kroniky a další
aktivity obce.
V této souvislosti bychom Vás chtěli požádat o pomoc, a to zejména při úklidu a úpravách obce. Mělo by být
v zájmu nás všech, aby se naše obec představila v co možná nejlepším světle. Vždyť případný úspěch v soutěži by
byl přínosem pro celou obec. Zkušenost ze soutěže máme dobrou. Modrá stuha v krajském kole z roku 1996 za
mimořádnou úroveň kulturního života, třetí místo v celostátním hodnocení z roku 1999 a konečně cenu za nejlépe
vedenou kroniku z roku 2009. Pomineme-li finanční ohodnocení za tyto úspěchy v soutěži, je neméně důležitá
skutečnost, že se naše obec zapsala do seznamů obcí, ve kterých se věci daří.
Ing. Pavel Vokál - starosta, Jiří Ševčík - místostarosta

Oprava sedlecké cesty

Tolik diskutovaná oprava místní komunikace ve staré zástavbě v Sedlci bude letos provedena. I když ještě
nevíme, bude-li na tuto akci přidělena dotace ze Středočeského kraje, s opravou se v každém případě začne.
V případě nepřidělení dotace, budou použity peníze z prodeje pozemku v Sedlci. Na svém řádném zasedání
konaném 14. dubna o tom rozhodlo obecní zastupitelstvo. Do doby řádné opravy, bude cesta v nebližší době
opravena provizorně.
(JŠ)

Územní plán je hotov
Dne 14. dubna vydalo zastupitelstvo obce územní plán, který vejde v platnost patnáctý den od zveřejnění
vyhlášky o vydání územního plánu. Pro území obce jsou tak dána jasná pravidla a regulativy, od kterých se bude
jakákoliv výstavba v obci odvíjet. K návrhu územního plánu bylo uplatněno dvacet podání. Dvanáct námitek
vlastníků nemovitostí v místní části Sedlec bylo vzneseno proti „satelitnímu městečku“ – výstavbě až třiceti
rodinných domů v Sedlci. Těmto námitkám bylo částečně vyhověno, kapacita byla snížena na patnáct RD.
Námitce proti umístění přečerpávací stanice pro případnou kanalizaci v Sedlci bylo vyhověno zcela a tento objekt
z územního plánu odstraněn. Nebylo možné vyhovět třem námitkám proti umístění plochy pro dopravní
infrastrukturu (obslužný objekt pro vysokorychlostní trať) na louce vedle bývalé drůbežárny. Tento objekt je
zakotven ve vyšší územně plánovací dokumentaci a dle sdělení ministerstva dopravy není přípustná změna
v umístění. K Záhrabské byla podána jedna námitka proti nemožnosti výstavby nových objektů pro rekreaci a
bydlení. Této námitce nebylo vyhověno. Místní části Svatý Jan se týkaly čtyři námitky uplatněné vlastníkem
objektu kláštera. První dvě se týkaly pozemků v okolí domu č.p. 16, kde byl uplatňován požadavek na zrušení
„plochy vodní a vodohospodářské“ v místě bývalého umělého náhonu-tomuto požadavku bylo vyhověno. Další
požadavek byl na zařazení těchto pozemků do režimu „plochy bydlení v bytových domech“. Tomuto požadavku
vyhověno nebylo, protože tyto pozemky jsou využívány k činnostem, které nesouvisí s bydlením v bytových
domech. Nebylo vyhověno ani námitce proti zařazení objektu kláštera a přilehlých pozemků do kategorie „plochy
občanského vybavení-veřejná infrastruktura“. Klášter i přilehlé pozemky splňují kritéria daná stavebním zákonem
pro zařazení do této kategorie. Zcela vyhověno bylo poslední námitce proti umístění „plochy veřejného
prostranství“ do prostor klášterní zahrady, kde se předpokládalo parkování několika aut v těsné blízkosti hřbitova
a dále bylo počítáno s chodníkem od hřbitova ke kostelu.
Na březnovém zasedání zastupitelstva, kde bylo přítomno za veřejnost pět lidí, byla nejvíce a nejhorlivěji diskutovaná
připomínka k povinnosti zpracování územní studie před realizací výstavby nových RD v Sedlci. Návrh územního plánu
předpokládá povinnost zpracovat tuto studii do osmi let od vydání územního plánu. Přítomní hosté se dožadovali, aby
tato lhůta byla „nekonečná“ a povinnost vypracování studie platila vždy. Stavební zákon však určuje, že tato lhůta musí
být přiměřená. Pořizovatel územního plánu při stanovení této osmileté lhůty vycházel z dispozic nadřízených orgánů,
které za přiměřenou lhůtu považují dokonce pouze čtyři roky.
(PV)

Jarní práce na veřejných plochách
Kromě vyřezávání náletových křovin, a těch bylo v letošním roce odstraněno požehnaně, byla upravena cesta u
Horního svatojánského mostu. Upraveno bylo i prostranství v okolí kaple pod Křížkem a u studánky. Byl
proveden ochranný nátěr plotu u dětského hřiště a úprava volejbalového hřiště. Tam kde bylo třeba byl aplikován
postřik proti plevelům. To všechno a celá řada dalších akcí bylo provedeno brigádně. Za to patří všem
pomocníkům velký dík. Další práce, které nelze brigádně provádět, budou objednány dodavatelsky. Jedná se
zejména o opravu hřbitovní zdi, o opravy místních komunikací a o úpravu odvodňovacího kanálu v Sedlci. Tam
budou provedeny i další potřebné opravy na autobusové čekárně a na rozvaděči veřejného osvětlení. Práce by
měly být zahájeny ještě v dubnu.
(JŠ)

Parkovací automaty se osvědčily
Je tomu rok, co byly zprovozněny parkovací automaty ve Svatém Janu, a to za účelem regulace volných
parkovacích míst a samozřejmě i za účelem přilepšení obecnímu rozpočtu. Automaty pracují zatím spolehlivě a
kromě běžné údržby, kterou vyžadují všechna zařízení, nebylo třeba většího zásahu. Za rok provozu automaty na
sebe zcela vydělaly a přinesly zisk. Na poplatcích za parkování bylo vybráno 280 tisíc korun. To je dobrá zpráva,
zvláště v situaci, kdy v loňském roce došlo k propadu příjmů z daní z nemovitostí o 180 tisíc.
(PV)

Den matek
Oslava Dne matek se bude konat 9. května. Na tradičním setkání se svatojánskými ženami se sejdeme v hotelu
Obecná škola od 18 hodin. Připraveno bude občerstvení a pro každou ženu malá pozornost. Na milé setkání, na
které Vás srdečně zveme, se upřímně těšíme.

Jaroslav Svěcený zahraje ve Sv. Janu
V měsíci červnu se uskuteční letošní první koncert ve Svatojánském kostele. Koncert bude tentokráte obsazen
známými osobnostmi české kultury. Na programu je pásmo sopranistky Markéty Mátlové s houslistou Jaroslavem
Svěceným. Koncert se uskuteční 8. června od 16 hodin.
(JŠ ml.)

Myslivecký den
Další, dnes již tradiční akcí bude Myslivecký den. Ten se v naší obci uskuteční 14. června a bude se jednat, stejně
jako v loňském roce, o celodenní akci. Naše myslivecké sdružení má opět připravený bohatý program, jehož větší
část se bude konat v parku. Také na tuto mysliveckou slávu jste všichni co nejsrdečněji zváni.

Noc kostelů – 23. května 2014
Od roku 2009 se Česká republika připojila k nadnárodní akci nesoucí název „Noc kostelů“. Tato každoročně
pořádaná akce má umožnit široké veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím. V jejím rámci jsou
ve večerních a nočních hodinách zpřístupněny některé kostely různých křesťanských církví, ve kterých se rovněž
zdarma konají koncerty, komentované prohlídky, workshopy či divadelní představení. Návštěvníci mají možnost
nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit
do starobylých krypt, prožít liturgii nebo třeba jen vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.
Tato aktivita vznikla v roce 2001 v Německu a každoročně se jí účastní desetitisíce kostelů po celé Evropě. Letos
se poprvé účastní i náš kostel ve Svatém Janu pod Skalou. Za Prahu a její okolí je nyní přihlášených 262 kostelů,
ve kterých jsou připravovány různé kulturní akce a projekty. Ve Svatém Janě akce proběhne napoprvé spíše
symbolicky. Náš kostel bude tedy v den konání – 29. května 2014 otevřen pro veřejnost od 19 do 22 hodin.
Abychom se alespoň trochu přiblížili duchu akce, budou kromě zajímavé atmosféry (např. osvětlení jeskyně
pouze svícemi) také výjimečně prováděny i prohlídky skutečně celého kostela, tedy včetně věže. Budete tak moci
vystoupat i do skutečně impozantního podkroví kostela, prohlédnout si unikátní věžní hodinový stroj a také
nejstarší památku našeho kostela – starobylý zvon z roku 1404, který se honosí nejstarším českým nápisem v
republice. Zblízka si tak budete moci prohlédnout a doslova i „osahat“, jak 610 let starý zvon i nápis ve
skutečnosti vypadají. Vše proběhne samozřejmě za účasti průvodce a s výkladem. Do těchto míst se až do
nedávna prakticky nebylo možné dostat, avšak po proběhlé rekonstrukci již i tyto prostory jsou upravené a
bezpečné. Výstupy na věž se budou konat každých 30 minut od 19 do 22h. Pokud si přejete objednat průvodce
(JŠ ml.)
např. pro skupinu lidí na určitou hodinu, prosíme, kontaktujte nás na emailu sjs@svatyjan.cz .

Přednáška o Svaté zemi
Dne 29. března se v Obecné škole konala přednáška Dr. Křížka na téma Izrael – po stopách Ježíšových. Chtěli
bychom se tímto omluvit za pořadatele za organizační nedorozumění, díky kterým akce začala o 30 minut později.
Akce tohoto druhu se s novým provozovatelem hotelu konala poprvé, a tak některé záležitosti ohledně projekční
techniky a zamluvení sálu nebyly dostatečně domluveny. Přesto se nakonec přednáška konala, byla velmi
zajímavá a ti, kdo jí navštívili, si domů odnášeli mnoho dojmů a nových informací o Svaté zemi.
(SJS)

Jiný názor na případnou existenci mateřské školy v obci Svatý Jan pod Skalou
V únorovém Svatojánku z letošního roku v článku „VOPŠ se otvírá světu“ v Informacích Svatojánské společnosti,
se autor Jiří Ševčík ml. zmiňuje o jednání s novou pani ředitelkou Vyšší odborné školy pedagogické Dr. Martinou
Štěpinovou. Při vyjmenovávání příslíbené spolupráce mezi školou, Společností a obcí, též zmiňuje informace
ohledně mateřské školy.
Informace je ale neúplná, ne zcela pravdivá a očividně vyjádřená pohledem člověka, který je zaujatý proti
možnému zřízení mateřské školy v obci. Při projednávání této otázky bylo pani řiditelkou sděleno, že zřizovatel tj.
Arcibiskupství Pražské, mateřskou školu nebude provozovat, ale že, připravenou místnost s hygienickým
zázemím, kterou připravila v minulosti ještě ředitelka Fellnerová pro děti z města, které chtěla do této školky
dovážet, je ochotna obci pronajmout. O částce na pronájem a provoz se jednalo velmi neurčitě, jelikož k tomu
nebyly konkrétní podklady. V žádném případě ale nepadlo slovo, že zřízení mateřské školy je nerealizovatelné.
Dle mého názoru, je nezodpovědné a trestuhodné, že obec, která nemá umístěn velký počet předškolních dětí, této
příležitosti se nechopí, zařízené prostory si nepronajme a školku nezřídí. Obzvláště proto, že pokud by populační
boom, počet dětí v obci poklesl, může smlouvu vypovědět a prostory by se vrátily k současnému užitku,
tj. vyučovací třídě pro studenty školy.
Obec ze zákona o obcích a i podle školského zákona se má o tyto věci postarat. Je jasné, že o všechny problémy
obce se nemůže starat jeden či dva lidé. V obci ale nejsou jen dva zastupitelé. Zastupitelstvo je ale jako celek za
tyto záležitosti zodpovědné. Pokud takto netečně obec k nabídce přistupuje, věřím, že se najde soukromník, který
nabídky využije a školku zřídí. Ovšem pro rodiče za mnohem vyšší cenu.
Předškolní vzdělávání je v naší zemi součástí vzdělávací soustavy, tak jako dále vzdělávání na základní a střední
škole. Znamená to, že pokud při zřizování školky je požádáno o zařazení do sítě škol, a to se po splnění všech
náležitostí stane, je stejně jako základní a střední škola dotována státem. A to i školy soukromé, pokud auditem
prokáží, že peníze od státu dal zřizovatel zpět do provozu školy. Peníze od rodičů mají navíc. Nechat se zvolit
zastupitelem je velmi zodpovědný čin. Je to služba. Vím, o čem píši, sama jsem v zastupitelstvu byla a pracovala.
Občané volí a očekávají práci. A také si velmi dobře vše hodnotí pro další volby.
PaedDr. Vladimíra Rattayová roz. Prošková
/autorka článku je středoškolská profesorka na Střední a Vyšší pedagogické škole
a členka Poradního sboru Ministerstva školství pro předškolní vzdělávání/

Reakce obce na příspěvek Dr. Rattayové
Bylo by asi dobré, kdyby v naší zemi bylo tolik předškolních zařízení, která by stačila pokrýt potřebu. Podobně bychom
mohli hovořit o potřebném množství sociálních či jiných služeb. Řešit podobné otázky a s tím spojené problémy ale
nemůže nikdo požadovat na té nejnižší úrovni, tedy na malých obcích. Není nám znám ani jediný případ obce, velikostí
podobné té naší, která by byla zřizovatelem podobných zařízení. Finančně to prostě není možné.
Svatojánské děti byly vždy umísťovány do předškolních zařízení v nedaleké Loděnici, Vráži či v Berouně a nikdy
v minulosti nebyl s nedostatkem míst problém. Proč je dnes situace taková, jaká je? Domníváme se, že největší pochybení
nastalo v územním plánování. V okolních obcích byla povolována neúměrná výstavba rodinných domů a tím došlo
k výraznému navýšení počtu obyvatel (Loděnice, Chrustenice, Nenačovice a Bubovice) Územní plány bohužel
nepodmiňovaly tento rozvoj s rozšiřováním služeb. Dále došlo ke zrušení řady např. podnikových školek. Problém proto není
v silných ročnících, jak se všeobecně traduje. Je ale samozřejmé, že momentálně silné ročníky současnou situaci jen zhoršují.
V sedmdesátých letech byly však také silné ročníky a nedostatek míst ve školkách nebyl.
Z okolních obcí, která začala naléhavý problém řešit byla Vráž. Velkým nákladem rozšířila stávající školku na 50
míst. Dnes se ukazuje, že je to málo. Také sousední, a pro nás stěžejní obec Loděnice, chtěla problém řešit. Na
čtyři roky starý a schválený projekt na výstavbu nové školky při tamní základní škole, neobdržela obec dodnes
opakovaně přislíbené dotace od Středočeského kraje. Tady spatřujeme problém a nesnažme se proto svalovat vinu
na toho nejmenšího. Jak se zdá, je to i dnes pro mnohé to nejsnadnější a populistické řešení.
Náš obecní úřad požádal okolní obce, které jsou zřizovatelem předškolních zařízení, aby při umísťování dětí do
školek i nadále počítaly se svatojánskými dětmi. Zastupitelstvo obce rozhodlo podpořit tyto zřizovatele finančně.
I přes tvrzení paní dr. Rattayové, že obec nemá umístěn velký počet předškolních dětí, musíme konstatovat, že
víme pouze o jednom případu předškoláka, který na své umístění čeká a z dosavadních jednání předpokládáme
jeho přijetí do mateřské školy.
(PV a JŠ)

Poznámka autora zmíněného článku J. Ševčíka ml.:
Informace ze schůzky Dr. Štěpinové s představiteli SJS a obce byly v únorovém Svatojánku podány zcela
objektivně a bez zaujetí. Reakce paní Rattayové na zmínku o školce v klášteře mne překvapila. Je evidentně
podnícena osobní i profesní angažovaností v této problematice. Také si nejsem vědom, že bych ve svém
informativním článku o schůzce uvedl něco nepravdivě. Existence školky v klášteře byla v diskuzi zmíněna
teoreticky za uskutečnitelnou, a to dokonce velmi vstřícně, ale prakticky podmíněna velmi vysokou finanční
účastí obce či sponzorů na její vybavení a zařízení, a to v delším časovém horizontu. Z toho důvodu jsem prostě
situaci v článku výstižně, stručně a bez vedlejších úmyslů, popsal (nikoli citoval) jako nerealizovatelnou.
Uznávám, že jsem informace o schůzce mohl zformulovat lépe. Ale na dané skutečnosti by to nic nezměnilo. (JŠ)

2 x 20 let - Dopis místostarosty ke dvěma „malým velkým“ výročím
Vážení spoluobčané. V dnešním vydání našeho zpravodaje bychom rádi připomněli dvě výročí, která jsou
v nedávné minulosti naší obce poměrně významná.
První výročí jsme si mohli připomenout v prosinci loňského roku, kdy uplynulo dvacet let od schválení Místního
programu obnovy pro obec Svatý Jan pod Skalou (14. 12. 1993). Bylo to v době, kdy se naše obec přihlásila do
celostátního Programu obnovy venkova, ze kterého se tehdy mohly čerpat alespoň nějaké dotace pro rozvoj
malých obcí. Bylo to ale také v době, kdy byla naše obec po všech stránkách zdevastovaná a téměř vylidněná.
Zpracovávat pro takovéto sídlo MPO (místní program obnovy) byla svým způsobem velká odvaha. Zejména
proto, že do obsahu tohoto dokumentu bylo už tehdy nutné zakomponovat věci, v jejichž skutečnou realizaci jsme
nedoufali ani v té nejbujnější fantazii. Na přípravách textu programu jsme pracovali několik měsíců a po jeho
dokončení byl celý MPO nakonec rozdělen do celkem devíti kapitol. Přiznávám, že i po schválení celého
dokumentu tehdejším zastupitelstvem nikdo nevěřil, že by se takového množství naplánovaných věcí dalo u nás
vůbec někdy dosáhnout.
I když MPO není pro žádnou obec závazný dokument a je pouze jakýmsi vodítkem pro rozvoj obce, bylo u nás
s jeho naplňováním započato už v roce 1995. Z počátku to nebylo vůbec jednoduché a největší brzdou byl
nedostatek financí. O tom všem, co se z naplánovaných akcí podařilo postupně uskutečnit, jsme občany průběžně
informovali v obecním zpravodaji. V roce 1996 bylo ale nutné, v souvislosti s přičleněním Záhrabské a se
vznikem VOPŠ, náš program obnovy poprvé aktualizovat. K jeho druhé aktualizaci a významnému doplnění
došlo v roce 2008.
Dnes, s odstupem času, můžeme konstatovat, že naše dvacet let staré představy o budoucnosti Svatého Jana pod
Skalou se podařilo téměř všechny uskutečnit. Podařila se ale i celá řada jiných věcí, které MPO neobsahoval. To
všechno nebylo vůbec samozřejmé a už vůbec ne to, že za vším stojí přirozený vývoj. Za vším se skrývá obrovské
množství práce jak někdejších zastupitelstev, tak i dobrovolné práce spolků a zejména některých našich
spoluobčanů. Za úspěchem je však nutno vidět i značnou podporu státu, který na rozvoj naší obce poskytoval
nemalé dotace. Není od věci připomenout, že naše kroky v obnově obce byly celkem třikrát oceněny v celostátní
soutěži Vesnice roku.
Místní program obnovy naší obce i v současnosti stále pokračuje. Je a bude stále co dělat a vylepšovat. Také
současné zastupitelstvo dělá všechno pro to, aby se pracovalo především na věcech, které lidi trápí. Pokračovat se
ale musí i na projektech, které vylepší obraz naší obce v očích těch, kteří ji navštěvují. Důležité a podstatné pro
uskutečnění těchto plánů bude, stejně tak jako v minulosti, aby se na další připravené projekty obnovy podařilo
sehnat dostatečné množství potřebných peněz. I nadále bude proto neméně důležitá finanční podpora státu.
I nadále pak dobrovolná práce samotných občanů a našich občanských sdružení. Bez toho všeho by se ani ten
nejlepší program obnovy obce dal jen těžko naplnit.

Druhé letošní výročí je také dvacáté. V červnu 1994 bylo naším obecním úřadem vydáno první číslo obecního
zpravodaje Svatojánek. Letošní únorové vydání bylo v pořadí 146. V této souvislosti bych rád připomněl, že naše
obec byla jednou z prvních, která na berounském okrese začala tímto způsobem informovat své občany. Náš
zpravodaj se tak v té době stal inspirací pro starosty mnoha jiných obcí, kteří se následně rozhodli pro podobný
krok.
Počátek samostatnosti naší obce po roce 1990 představoval pro obecní zastupitelstva práci v naprosto odlišných
podmínkách nežli v dobách komunismu. Lidé, kteří se rozhodli pracovat v místních samosprávách, se museli
mnohému učit. Učili se však i lidé na ostatních úřadech a v mnoha případech se doslova improvizovalo. Na celou
řadu věcí neexistovaly prováděcí předpisy a nové zákony a vyhlášky se teprve rodily. Starostové obcí se
několikrát do roka pravidelně scházeli na poradách, na kterých si vyměňovali získané zkušenosti. Jedním z často
diskutovaných problémů bylo přenášení informací z obce na občany. Situace byla tehdy všude téměř stejná
a účast veřejnosti na zasedáních zastupitelstev byla mizivá. K lidem se následně dostávaly informace nepravdivé
a mnohdy úmyslně překroucené. To samozřejmě nemohlo přispívat k dobré náladě ani zastupitelům ani občanům.
Když jsme se zamýšleli nad tím, jak tuto situaci napravit, zrodila se myšlenka vydávat obecní zpravodaj. Zbývalo
vymyslet název, zaregistrovat jej u Okresního úřadu a najít někoho, kdo by se naplnění myšlenky ujal. Všechno se
zdárně podařilo a první Svatojánek, psaný na historicky prvním počítači v obci v DOSovském programu „T602“,
byl na světě. Poté následovala další vydání a u místních si zpravodaj postupně získal značnou oblibu. Přinášel
informace nejen z obecního úřadu, ale informoval o činnosti Svatojánské společnosti a ostatních spolků
a organizací v obci.

V současnosti ale žijeme v době, ve které se mnozí lidé nespokojí s realitou, ale zajímavějšími zprávami jsou pro
ně pomluvy a pavlačové tzv. zaručené zprávy. To však není problém, který by se týkal pouze naší obce. Je to
problém celostátní. Příkladem může být bulvární tisk, který je dnes v naší zemi nejprodávanější tiskovinou. Asi
bylo jen otázkou času, kdy se bulvár objeví i u nás. Stalo se tak v loňském roce, kdy byl mezi občany dodáván
nový zpravodaj „Soused“. Tomuto zpravodaji se musí přiznat, že je svým provedením na dobré úrovni a dokonce
je vydáván barevně. Zpravodaj Soused se dokonce tváří důvěryhodně a pravidelně přináší zprávy z historie
či názory občanů na to, jak se jim v obci líbí a žije. Na tom jistě není nic špatného. Jako něco navíc se v něm ale
objevují zprávy, které rozhodně k pospolitosti života v obci nepřispívají, protože se zakládají na již zmiňovaných
„zaručených informacích“ a pomluvách, které mnozí lidé tak rádi přijímají. Z mnohých článků „Souseda“
je zřejmé, že v šíření těchto zpráv je opravdovou jedničkou sedlecký chalupář pan Štěpánek. Ten je zřejmě
v narušování dobrých mezilidských vztahů zběhlý a vyvíjí v tomto směru značné úsilí. Soudní lidé si o něm jistě
udělají svůj úsudek sami. Ono totiž kritizovat a konstatovat to, že se pro lidi v obci nic neudělalo, je velice
snadné. Vidět to, co se v obci v její novodobé historii vykonat podařilo a nepokládat to za samozřejmé, to ale
dokážou pouze ti, kteří se do rozvoje a obnovy naší vesnice zapojují či zapojovali.
Vážení spoluobčané, chtěli bychom Vás ujistit, že náš legální obecní zpravodaj, i když byl „Sousedem“ nazván
skomírajícím, bude vycházet i nadále a se „Sousedem“ rozhodně bojovat nebude. Bude i nadále přinášet
informace z každodenní reality života v naší obci, tedy informace pravdivé. Informace, které jak doufám, budou
stejně tak jako v minulosti přispívat k větší sounáležitosti občanů naší obce.
Jiří Ševčík, místostarosta obce

Jarní úklid Kačáku
Stejně jako každý rok, byl i letos o první dubnové sobotě zorganizován dobrovolníky ze
sousedního Hostíma úklid potoka mezi Sv. Janem a Hostímem. Bylo sebráno a následně
odvezeno 25 pytlů odpadků. Kromě nejrůznějších plastů nechybělo i několik „pokladů“, které zde uvízly zejména
o poslední velké povodni. Nutno dodat, že údolí v této části potoka je skutečně velmi krásné a unikátní, a stalo
se oblíbeným cílem fotografů přírodních krás. Úseku mezi sv. Janem a Hostímem dokonce poslední velké vody
prospěly natolik, že zde po odplavení bahenních nánosů vzniklo několik krásných divokých meandrů a štěrkových
naplavenin. Ponecháním některých padlých stromů, obrovských balvanů v korytě potoka a torza starého jezu má
toto místo své jedinečné kouzlo. Dvojnásob to platí o jarních měsících, kdy jsou stromy ještě bez listí a slunce
v odpoledních hodinách krásně prozáří mohutné trsy sněženek a bledulí, kvetoucích ve svěže zelené jarní trávě na
březích potoka. Další dobrou zprávou je skutečnost, že jako každý rok, tak i letos bylo i zde vypuštěno do potoka
nemalé množství pstruhů. Podobná akce je připravena na sobotu 26. dubna a bude zaměřena na úklid vodoteče
mezi Sv. Janem a Jánskou. Tentokrát se této dobrovolné akce zúčastní kromě občanů naší obce také někteří
členové Občanského sdružení Kačák z Jánské. Svatojánští hasiči následně zajistí svoz nasbíraných odpadů
do připraveného kontejneru. Plastové pytle a odvoz odpadů na skládku zajistí obecní úřad.
(JŠ ml.)

Výročí postavení Kaple sv. Kříže
Jak jsme již informovali v minulém čísle Svatojánku, letos je tomu 300 let, kdy byla na návrší pod mohutnou
Svatojánskou skalní stěnou opatem Kotterovským dostavěna Kaple sv. Kříže. Toto výročí si připomeneme
několika akcemi, kterými bychom chtěli nejen připomenout význam této památky, ale hlavně jimi pomoci kapli
samotné. První akcí je pouť pražských poutníků, která se zde bude konat 3. května, kdy bude v kapli v 10 hodin
sloužena mše svatá. Přes léto bychom chtěli ve vybraných dnech kapli také otevřít veřejnosti. Ve významné dny
zde bude zvoněno na zvon, který je díky poloze kaple slyšet i do velmi vzdáleného okolí. Hlavní připomenutí
třístého výročí proběhne 14. září ve svátek sv. Kříže, kdy zde bude uspořádána i menší kulturní akce. Poslední
rekonstrukce kaple byla zahájena právě na jaře před 20 lety. Od té doby již kaple něco utrpěla, a desetitisíce korun
bylo od té doby vloženo do drobných oprav zejména několikrát ukradených okapů a opakovaně poničeného
bezpečnostního zábradlí kolem kaple. O všech dubnových sobotách (kromě Velikonoc) se letos konají brigády na
úpravu okolí a kaple samotné. Již bylo vykáceno množství náletových křovin, byly vyčištěny kamenné žlaby
odvádějící vodu od kaple a kamenné schody. Probíhá také zacelení drobných, ale bohužel početných poškození na
fasádě, způsobených jak vzlínáním vlhkosti, tak vandaly. Do obvodových stěn kaple jsou totiž vyryty desítky
vzkazů a psaníček. Bude nutné stěny očistit, zaštukovat a do výše 2m kapli přetřít fasádní barvou. V plánu je
i výměna shnilých prken na zdejší lavičce. Chcete-li přiložit ruku k dílu, můžete přijít v sobotu 26. dubna na
pomoc s natíráním kaple, nebo se individuálně domluvit s lidmi ze Svatojánské společnosti, která opravy provádí
a financuje.
(JŠ ml.)

Výtah z výroční zprávy Svatojánské společnosti za rok 2013
Dne 29. března se konala letošní výroční schůze Svatojánské společnosti. Jako každoročně Vám i letos ve
Svatojánku přinášíme několik čísel a rekapitulaci činnosti v roce 2013. Jednou z nejzásadnějších věcí, které nás
čekají, bude přeměna právní formy SJS z občanského sdružení na „zapsaný spolek“. Tato přeměna je vynucena
novým občanským zákoníkem a týká se všech občanských sdružení v republice. S tím bude spojena i řada
administrativních a právních úkonů, na které se musíme v tomto roce připravit.
Hlavním posláním společnosti je zajišťování průvodcovství v kostele a péče o památky. V roce 2013 se nám
podařilo zajistit „informační službu“ ve Svatojánském kostele na nadstandardní úrovni. Díky teplé zimě bylo
odslouženo i mnoho zimních víkendů, i mimořádných zájezdů během roku. Za celý rok bylo odslouženo
rekordních 805 hodin průvodcovství a na darech v kasičkách (farní kasičky) se vybralo celkem 194 046.- Kč.
Nutno dodat, že bez těchto kostelních příjmů z turismu by nebylo možné financovat žádné opravy kostela, které
zde již po několik let nepřetržitě probíhají.
Společnost v roce 2013 vydala reedici dvou druhů nejvíce prodávaných pohlednic, a znovu také vydala plakát
svatojánského údolí od Křížku. Přestože jsme odsloužili nejvíce hodin na průvodcovství, příjmy z prodeje zboží
se po mnoha letech poprvé snížily, a to o 15 procent. V roce 2013 jsme věnovali na obnovu památek 130 419 Kč.
Což je obdobné, jako v posledních letech. Kromě oprav v kostele jsme se podíleli pouze na rekonstrukci skladu
zboží a vybudování sociálního zařízení pro návštěvníky obce (dar obci 65 000 Kč). Celkové náklady na letošní
restaurátorské práce v Kostele si vyžádaly náklady ve výši 718 753.- Kč, a byly ze dvou třetin pokryty grantovými
prostředky. Na tyto práce SJS přispěla farnosti darem 59 648 Kč.
Rok 2013 byl v oblasti kultury obdobný, jako tři roky předchozí. Podařilo se uspořádat 7 koncertů včetně
Svatohubertské mše a jedinečného koncertu Hudby hradní stráže a Policie ČR. Tento koncert, a stejně tak
i koncert Vánoční, byly zaznamenány na video a byla z nich pořízena DVD. Koncert Hudby Hradní stráže nebyl
bohužel hojně navštíven a byl prodělečný. Pořádání ostatních společenských akcí, zejména poutě a táboráků, vzali
pořadatelsky již plně za své Svatojánští hasiči, což je pro naši společnost citelná pomoc.
Není v našich silách omezit zájem návštěvníků o Svatojánské údolí, pouze je možné se s jejich množstvím
důstojně vyrovnat a tento potenciál využít ve prospěch tohoto místa. Společně se snažíme o to, aby v „turistické
špičce“ bylo množství turistů a aut cíleně rozptýleno po obci a po okolí tak, aby co nejméně narušovali běžný
život obyvatel. Závěrem bych chtěl i prostřednictvím Svatojánku tradičně poděkovat všem aktivním členům SJS
za vzorné vykonávání pracovních úkonů. Zejména pak našim průvodcům. Každý z nás věnuje našemu
společnému snažení podstatnou část svého volného času, často na úkor vlastních zájmů a rodin. Desítky, ba
i stovky hodin naší dobrovolné práce jsou dobře viditelné zejména na opravených památkách.
Jiří Ševčík ml. předseda Svatojánské společnosti

PŘIPRAVUJEME:
26. dubna ..... Brigáda na dokončení prací na Kapli sv. Kříže
3. května .... Májová poutní pobožnost v kapli sv. Kříže k 300. výročí postavení - od 10 hodin
9. května …. Oslava Dne matek v hotelu Obecná škola od 18 hodin
23. května ..... Noc kostelů – 19-22 hodin kostel
(7.) června ... Den Dětí – bude upřesněno na plakátech.
8. června ..... Koncert Jaroslava Svěceného a Markéty Mátlové – kostel 16 hodin
14. června…. Myslivecký den, začátek v 9 hodin na návsi

