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Loňský rozpočet skončil s přebytkem
Na posledním zasedání zastupitelstva obce byl schválen závěrečný účet obce a účetní závěrka za rok 2013.
V loňském roce dosáhla obec příjmů ve výši 4,1 mil. korun, výdaje byly ve výši 2,9 mil. korun. Přestože rozpočet
obce na rok 2013 byl sestaven jako mírně schodkový, skutečnost na konci roku byla opačná. I přes citelný propad
na příjmové straně rozpočtu, který byl způsoben nižším výběrem daní z nemovitostí (o 180 tisíc Kč méně), bylo
dosaženo přebytku ve výši 1,2 mil. korun. Bylo to způsobeno zejména nižšími výdaji a zvýšenými příjmy z dotací
ve výši 436 tisíc korun a příjmem půlmilionové částky od Správy železniční dopravní cesty, která uhradila část
nákladů na pořízení územního plánu obce. Tyto částky nebylo možné zanést do připravovaného rozpočtu, protože
nebyly při sestavování rozpočtu přesně známy a podloženy. Nadhodnocovat rozpočet příjmy, které jsou sice
předpokládány, ale nejsou stoprocentně kryty, je nepřípustné, ale hlavně hazardní. I proces sestavování rozpočtu
je předmětem přezkoumávání hospodaření obcí, které probíhá dvakrát ročně. V květnu letošního roku byla
kontrola hospodaření obce za rok 2013 dokončena a závěr zprávy je pro naši obec příznivý - nebyly zjištěny
chyby a nedostatky. Tato skutečnost umožnila zastupitelstvu obce schválit závěrečný účet za rok 2013 bez výhrad.
Podle tohoto účtu obec disponovala k 31. 12. 2013 částkou 2 350 313,71 Kč na svých běžných účtech, úvěrový
účet vykazuje nulový stav. Účetní hodnota majetku obce k témuž datu je ve výši 32 mil. korun. V roce 2013 byl
pořízen dlouhodobý hmotný majetek v ocenění 210 tisíc korun (parkovací automaty a střecha na altán v Sedlci).
Dále byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 107 tisíc korun – plynový kotel do obecního
bytu v domě č.p. 6 (29), herní prvek na dětské hřiště v Sedlci (34), vysoušeč zdiva (8), tiskárna na obecní úřad (8)
a pro potřeby hasičů zásahové přílby (13), motorová pila (11), plnička povodňových pytlů (4) a další materiál
- hadice, zásahová obuv a obleky, ochranné prostředky v celkové hodnotě 29 tisíc korun. Na vybavení a činnost
hasičů obec obdržela dotaci ve výši 70 tisíc korun.
(P.V.)

Svatojánský hřbitov navštívili filmaři
Svatojánský hřbitov navštívil filmový štáb za účelem obhlídky a posouzení vhodnosti tohoto prostředí pro
připravovaný český film „Ztraceni v Mnichově“. Hřbitov štáb natolik zaujal, že ve dnech 27. nebo 28. srpna
proběhne natáčení. Na přání filmařů nebudou na hřbitově do doby natáčení udržovány travnaté plochy.
(P.V.)

Vesnice roku 2014
Jak jistě všichni víte, přihlásili jsme naši obec do celostátní soutěže Vesnice roku 2014.
Prezentaci každé obce byl však stanoven pouze dvouhodinový časový limit, ve kterém lze
představit skutečně jen to nejdůležitější. Dobré bylo, že se prezentace zúčastnili i zástupci našich hasičů,
myslivců, ale i zástupci Společnosti Barbora a Svatojánské společnosti. V rámci Středočeského kraje se letos do
této soutěže přihlásilo dalších 35 obcí a konkurence byla opravdu veliká. Trochu nám zamrazilo, když jsme se
dověděli, že soupeříme s tak velkými obcemi jako jsou Lány nebo Petrovice.
Hodnotící desetičlenná komise navštívila naši obec 19. června v odpoledních hodinách. V první hodině jsme
seznamovali komisi se vším, co se v nejrůznějších oblastech podařilo v obnově obce vykonat. Pan starosta promítl
na 120 fotografií a každou doplnil slovním doprovodem. Ve druhé hodině následovala samotná prohlídka obce.
Po návštěvě ekocentra následovala prohlídka muzea a nově opraveného kostela. Závěrem jsme společně navštívili
budovu bývalého kláštera. Na další bohužel nebyl časový prostor. Po ukončení prohlídky nám předseda komise
oznámil, že vyhlášení výsledků soutěže proběhne ve vítězné obci 19. července.
Samotná slavnost vyhlášení výsledků s předáváním cen se uskutečnila v obci Kněžice (okres Nymburk). To už
jsme věděli, že na metu nejvyšší nedosáhneme, a že se tak nebude opakovat náš úspěch z roku 1999. Přesto se
z reproduktorů na slavnostně vyzdobeném pódiu ozval název naší obce a pan starosta převzal jedno z důležitých
ocenění letošního ročníku. Obdrželi jsme diplom hejtmana Středočeského kraje „Za péči o kulturní dědictví“.
Z tohoto úspěchu jsme měli velkou radost a zástupci ostatních obcí nám k jeho získání poblahopřáli.

Co členy komise u nás zaujalo? Především množství vykonané práce na záchraně a obnově našich památek a
podíl místních občanů jak na samotné obnově, tak na jejich zpřístupňování návštěvníkům a následnému získávání
finančních prostředků pro tuto oblast. Zaujala je také prezentace záchrany svatojánských památek v našem muzeu.
Ta mapuje dlouhodobou snahu o obnovu kulturního dědictví a může sloužit jako příklad pro řadu dalších obcí.
Tato cena je spojena s finančním ohodnocením 40 tisíc korun. Považujeme ji za mimořádné uznání jak pro obec,
tak především pro Svatojánskou společnost, jejíž členové se svojí dobrovolnou prací o tento úspěch zasloužili a
patří jim velké poděkování. Také vám všem ostatním patří poděkování za vaši snahu a pomoc při přípravách naší
obce na letošní soutěž. Bylo vykonáno velké množství práce jak na veřejných prostranstvích, tak na úpravách
okolí domů. Byla to práce mnohdy náročná a to jak fyzicky, tak i časově. Věřím, že bude v zájmu nás všech,
abychom v některém z příštích ročníků soutěže Vesnice roku uspěli ještě lépe.
Jiří Ševčík, místostarosta

Nová infocedule o Kačáku
Počátkem června byla v centru obce instalována nová informační tabule o potoku Kačák.
Podnět na její zhotovení vzešel již před několika lety, v době vydání knihy o našem potoce
s názvem „Dávnou vodní cestou za tajemstvím zlaté kačice“ od Marie Holečkové a
Otomara Dvořáka. Tato kniha příjemnou formou provázela historií, geologií i současností oblastí, jimiž Kačák
protéká. Kniha se soustředila na zajímavé příběhy a pověsti údolí Kačáku. Pro velký zájem byla kniha velmi brzy
vyprodána, přičemž absolutně nejvíc výtisků se prodalo právě ve Sv. Janě pod Skalou. Její reedici však autoři
neplánují. Z toho důvodu Svatojánská společnost rozhodla informovat lidi o Kačáku prostřednictvím cedule. Ta
měla být umístěna právě zde, v nejnavštěvovanějším místě z celého povodí Kačáku. Texty a fotografie zhotovil
Jiří Ševčík ml., odbornou revizi a konzultace zajistil pan RNDr. Karel Žák CSc, významný český geolog a znalec
zdejší krajiny. Cedule informuje o všech zajímavostech, které se k 64 km dlouhému toku Kačáku vztahují. Se
svolením Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G. Masaryka byla použita i přesná moderní mapa povodí
Kačáku. Cedule byla umístěna na břehu potoka u jezu v centru Sv. Jana od prvních dní se stala vítaným
zpestřením pro zdejší návštěvníky. Nové informace oceňují zejména stálí návštěvníci, kteří se sem rádi vracejí a
dychtí objevovat nové a nové zajímavosti. Cedule mimo jiné zmiňuje i nález unikátní 2000 let staré keltské
opukové hlavy v povodí Kačáku. Shodou okolností je tato unikátní památka do 27. srpna mimořádně vystavena
společně s Věstonickou Venuší v Národním muzeu v Praze. Máme tak jedinečnou možnost spatřit tyto naše
„nejcennější poklady našich muzeí“ na vlastní oči.
(JŠml.)

Oprava Přístupové Komunikace
Po loňské opravě se opět objevily výmoly na cca deseti místech komunikace. Koncem prázdnin proto proběhne
oprava děr a výtluků na přístupové komunikaci na Záhrabskou. Prosíme, aby občané Záhrabské po dobu oprav
věnovali zvýšenou pozornost bezpečnosti silničního provozu. Po upozornění některých osadníků na nebezpečné a
nepřehledné úseky obec zváží osazení komunikace dopravním zrcadlem. V této souvislosti upozorňujeme, že všechny
komunikace nejsou osazeny dopravními značkami a platí tedy pravidlo přednosti vozidel přijíždějících zprava. (P.V.)

Poděkování Svatojánku
Dnešní poděkování patří všem lidem, kteří se dobrovolnou prací podíleli na úklidu a úpravě obce, dále na
renovaci některých míst v obci. Poděkování patří zejména Michalu a Jaroslavu Šedivému za desítky
odpracovaných hodin na renovaci oplocení dětského hřiště v Sedlci, na přípravě opravy hřbitovní zdi, na mýcení
náletových porostů ve Sv. Janě i v Sedlci, za úklid a natření svatojánského silničního mostu a za celkovou
nezištnou pomoc při úpravě vzhledu obce. Velký podíl na obnově některých míst v obci má i Jiří Ševčík st. , bez
jehož nasazení by naproti muzeu na pozemcích VOPŠ nevznikl nový plůtek, neměli bychom zrenovované lavičky
v obci, nebo např. stojan na novou infotabuli o Kačáku.
(JŠml.)

Pozvánka na koncerty
Poslední srpnovou sobotu se ve svatojánském kostele bude od 16 hodin konat koncert Pražského
pěveckého sboru. Na měsíc září připravujeme hned několik zajímavých akcí. Vedle tradičního
koncertu Spirituál kvintetu, který se letos bude konat 21. září od 16 hodin, chystáme další dva
koncerty. První se bude konat o týden dříve, tedy 14. září. Koncert se bude konat v rámci oslavy
300. výročí postavení Kaple sv. Kříže a přesný program celé slavnosti bude upřesněn na pozvánkách. Další je na
řadě koncert Bratislavského sboru „Cantus“ 28.9. Posledním koncertem sezóny, kromě tradičních Vánoc, bude
koncert zahraničních těles 26. října, pořádaný ve spolupráci s Pražským Hlaholem. Podrobnosti všech koncertů
budou zavčas upřesněny na internetu a na obvyklých plakátech.
(JŠml.)

Letošní první koncerty
Letošní sezona koncertů nezačala příliš valně. První akcí byl koncert Jaroslava Svěceného a sopranistky Markéty
Mátlové. Koncert nebyl příliš navštíven, ale i přesto přinesl asi stovce posluchačů výjimečný zážitek. Mnozí stálí
návštěvníci se shodli na tom, že to byl jeden z nejkrásnějších koncertů, které se ve Sv. Janě uskutečnily. Díla
starých mistrů Vivaldiho, Bacha, Corelliho a Händela se v našem barokním kostele obzvláště dobře vyjímala.
Také účinkující byli velmi spokojeni s velmi příjemnou atmosférou, vřelým přijetím i krásou tohoto místa. Druhý
koncert byl koncert pěveckého sboru „Melodie“ z Jihlavy. Koncert se v dobrém úmyslu konal
o Svatojánské pouti, což se nakonec bohužel ukázalo jako velmi nešťastné. O tomto víkendu se ve Sv. Janě, i
mnoha okolních obcích, konala řada jiných kulturních akcí a oslav, které lidé upřednostnili, a na nedělní návštěvu
klasického koncertu se jim již nechtělo.
Týden před poutí se také konal další ročník Mysliveckého dne, který tentokráte přilákal nebývale velké množství
lidí. Vzácným hostem byl spolutvůrce oblíbených večerníčků se zvířátky Václav Chaloupek. Celodenní
myslivecký program byl tentokrát vskutku krásný a bohatý, jak již předem prozrazoval zvací plakát. Po dohodě s
VOPŠ se akce letos poprvé konala v klášterním parku, který je zejména pro starší lidi a děti přeci jen dostupnější a
pojme větší množství lidí. Jak se ukázalo, vydařený a bohatě navštívený Myslivecký den se bohužel o týden
později také svým dílem projevil na minimální návštěvnosti Svatojánské pouti, kdy jsme i přes zvýšenou
propagaci pouti zaznamenali celkově nejnižší počet návštěvníků za poslední léta. Je pravda, že pouť v našich
podmínkách nemůže nabízet tolik lákadel pro rodiny s dětmi, jako Myslivecký den. Proto se v příštích letech
budeme snažit obě akce vhodněji přizpůsobit, nebo spojit do jedné.
(JŠml.)

Noc kostelů
Letos jsme se poprvé přihlásili do nadnárodní akce pod názvem „Noc kostelů 2014“. Společně se třemi dalšími
kostely na Berounsku a několika stovkami kostelů v celé republice jsme měli záměr zúčastnit se spíše symbolicky.
Očekávali jsme minimální návštěvnost, zejména při bouřlivém počasí, ale výsledek byl překvapující. Za 3 hodiny
kostel navštívilo kolem 80-100 lidí, z nichž většina absolvovala po menších skupinkách půlhodinovou, pro mnohé
i adrenalinovou výpravu do věže kostela. Oba průvodci jeli doslova na plné obrátky a bez oddychu. Pro
nestandardní podmínky museli návštěvníci věže podepsat reverz, že výstup podniknou na vlastní zodpovědnost.
Výstup útrobami renesanční věže byl pro všechny zážitkem sám o sobě. V prvním poschodí prošli starý
presbytář se zbytky renesančních grafik a se starým renesančním křížem (nejstarším v kostele), ve druhém
poschodí obdivovali krásný věžní hodinový stroj s téměř 2 m kyvadlem, ve třetím se otevřel pohled na unikátní
barokní samonosný krov kostela, se zbytky renesanční výzdoby věže. Při mihotavém světle baterek působily
mohutné až 18m dlouhé trámy velmi impozantně. V dalším patře již návštěvníky čekala samotná zvonice s šesti
zvony. Velkým zážitkem pro dospělé i děti byla možnost zazvonit si na některý ze zvonů, nebo si doslova i
ohmatat náš jedinečný 610 let starý zvon s nejstarším dochovaným českým nápisem na zvonu z roku 1404. Je to
jediná památka na původní ostrovský klášter, z jehož trosek byl vyzvednut a ve středověku přemístěn do Sv. Jana.
Odtud bylo možné nahlédnout ještě výše do spletité trámové konstrukce cibulovité kopule. Těm, kdo přišli dříve,
se navíc naskýtaly mimořádné výhledy z ptačí perspektivy, opozdilci si zase vychutnali tajemnou atmosféru
v přítmí kamenných stěn a klenutých schodišť. Pro velký zájem jsme museli původně avizovanou otevírací dobu
prodloužit až do 22:30 h. Smutné je snad jen to, že mezi návštěvníky se objevil pouze jediný obyvatel naší obce,
přestože akce byla velmi propagována a např. prohlídka věže je za jiných okolností neuskutečnitelná. Oproti tomu
nás potěšilo, že mnozí z návštěvníků přijeli kvůli této příležitosti do Sv. Jana i z velké dálky. Těšíme se, že Noc
kostelů se stane vítaným zpestřením návštěvnické sezony i v příštích letech.
(JŠml.)

Po 23 letech vyrostlo na kostele opět lešení
Od poslední opravy fasády kostela již uplynulo skutečně 23 let. Za tu dobu si zešikmené stěny největší barokní
stavby na Berounsku užily své. Několik havárií okapových svodů, způsobených před lety těžkým sněhem, má na
svědomí zatékání a následné poškození střešních říms. Na několika kritických místech (např. oblouky) také
zatékalo pod tašky na římsách díky jejich netěsnosti a vzlínání vody. Vážnějším problémem je rozšíření jistého
druhu řasy zejména na severním a západním průčelí v době, kdy zde stínily tři velké smrky. Šikmé stěny kostela
také snadno zachytávají dešťové srážky a stávají se tak zranitelnějšími oproti klasickým omítkám. Vyspravení
omítek a nátěr fasády kostela se tak staly jednou z posledních akcí, které se v uplynulých letech uskutečnily
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví. K odstranění zbytků řas a špíny budou použity nové
technologie. V interiéru byly započaty práce na opravě nástropních renesančních štuků v jeskynním kostele.

Součástí oprav bude i čištění a renovace staré kamenné kartuše s nápisem nad vchodem do kostela, která latinsky
oznamuje příchozím, kdo a kdy nechal kostel postavit. V rámci letošních prací se měla uskutečnit také zásadní
modernizace elektronického zabezpečovacího zařízení kostela. Ale na ni zatím nebyla přiklepnuta potřebná
dotace. O celkové výši letošní dotace a posuzování žádosti se ještě diskutuje, nicméně „nějaká“ částka přislíbena
byla. Svatojánská společnost je připravena tak jako každý rok i letos práce na kostele finančně podpořit. (JŠml.)

Dočká se kaple sv. Ivana zvonění?
Jednou z dominant osady Sedlec se stala nově postavěná kaple sv. Ivana, jejíž výstavba započala právě před 10
lety. Ač se kaple stala obecním majetkem, byla postavena kompletně z darů lidí a dobrovolnou prací podle plánů
Ing. architekta Milana Míška z Teplic. V minulém roce byl do kaple pořízen a instalován nový zvon. Několik
občanů přišlo s myšlenkou pořídit ke zvonu moderní, rádiem řízené automatické zvonění, které by vždy přesně
v poledne na zvonek zvonilo. Kaple samotná je vnímána většinou obyvatel i návštěvníky obce velmi pozitivně a
přirozeně propojuje starou a novou zástavbu v Sedlci. Návštěvníci obce novou kapli také vnímají jako doklad
kultivovanosti a píle zdejších obyvatel. Bohužel, není tomu tak, ve skutečnosti kaple bývá zejména novými
přistěhovalci v Sedlci nemístně kritizována. Dokladem jejich postoje je i to, že nikdo ze Sedlce se o kapli a její
okolí zásadně nestará. Svatojánská společnost akci „zvonění“ finančně nepodpoří, stejně tak, jako nepřispívala ani
v minulosti na výstavbu kaple. Kaple není v seznamu kulturních památek a stanovy společnosti toto nedovolují.
Před tím, než budou některými občany podniknuty kroky k zakoupení automatického zvonění, doporučujeme, aby
se obyvatelé Sedlce nejprve na této věci vzájemně dohodli a až poté event. učinili sbírku na tento záměr. (JŠml.)

Probíhají práce na opravách Kaple sv. Kříže
Od dokončení oprav exteriéru kaple letos uplynulo 20 let. Mnohé omítky byly poškozeny jak vzlínající vodou,
opakovaným odcizením okapů, tak bohužel i vandalským způsobem. Do fasády kaple byly vyryty desítky vzkazů,
psaníček a různých srdíček. Většina jen povrchově, ale mnohé velmi hluboko. Kaplička navíc letos oslavuje 300
leté výročí od svého postavení. Při této příležitosti se Svatojánská společnost rozhodla podniknout řadu oprav.
V měsíci dubnu a květnu byly vyspraveny a vyštukovány vnější fasády, které byly opatřeny nátěrem. Při velké
dubnové brigádě, které se zúčastnilo 10 lidí ze SJS a ze Sv. Jana, bylo odstraněno mnoho náletových porostů.
Dále byly vyčištěny odvody okapových vod. Zásadně byla i zrestaurována veřejná lavička před kaplí. Během
dokumentace poškození bylo shledáno, že největší poškození utrpěla střecha kaple. Kanadský šindel, jímž byla
střecha na podnět památkářů před 20 lety osazena, je již na hranici své životnosti. Je zde vážná obava, že do kaple
by mohlo opět zatékat, čímž by mohla být vážně poškozena zejména zrestaurovaná Spitzerova barokní freska.
Z tohoto důvodu bude Svatojánská společnost usilovat o akutní výměnu střešní krytiny na kapli. Tato akce je ale
finančně i technicky velmi náročná. Bohužel se nedá očekávat, že se v dohledné době podaří získat na střechu
grant či dotaci a akce bude muset být financována z vlastních prostředků farnosti a především Svatojánské
společnosti. Letošní opravy by měly být zakončeny 14. září, kdy bude při příležitosti svátku Povýšení sv. Kříže
uskutečněna u kaple slavnost k 300 letému výročí postavení kaple. Ve starých rukopisech jsme nalezli zmínku, že
společně s touto kaplí byla v roce 1714 dostavěna i kaple sv. Vojtěcha v Bubovicích. Tato kaple již na počátku 19.
století je popisována jako ruina a dnes neznáme ani její přesnou podobu. Přesto se v Bubovicích našla hrstka
nadšenců, kteří chtějí toto zpustlé a zarostlé místo zkultivovat a významné výročí kaple lidem připomenout.
Svatojánská společnost je jim nápomocna při zjišťování informací o kapli. Je třeba připomenout, že bez
pravidelných velkých oprav, které probíhaly na kapli sv. Kříže přibližně 2x za 100 let, by možná i z naší kapličky
zůstalo jen několik kamenných zdí, jaké jsou dodnes vidět na ruině kaple sv. Vojtěcha v Bubovicích.
(JŠml.)

PŘIPRAVUJEME:
9. srpna ………. Zasedání správní rady SJS, Obecní úřad 18 h
23. srpna ………. Svoz velkoobjemového odpadu - kontejnery
30. srpna ………. Koncert Pražského pěveckého sboru - kostel 16 h
30. srpna ………. Country večer se skupinou Vepřové hody s Hanou Lounovou
8. září ……….... Zasedání zastupitelstva obce
14. září ……….... Slavnost 300 let kaple Povýšení sv. Kříže
21. září ……….... Koncert Spirituál kvintetu - kostel 16 h
28. září ……….... Koncert Bratislavského sboru „Cantus“ - kostel 16 h

