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Informační zpravodaj obecního úřadu Svatý Jan pod Skalou a Svatojánské společnosti

Všem spoluobčanům přejeme
do nastávajícího roku
hodně štěstí, zdraví a osobní
i rodinné pohody.
Obecní zastupitelstvo
Prosincový Svatojánek nevyšel
Z důvodů naléhavých povinností členů redakce Svatojánku a také pro nemoc nevyšel Svatojánek
listopad-prosinec 2008. Těm, kdo na jeho vydání netrpělivě čekali, se tímto omlouváme. Některé informace
z připravovaného čísla přinášíme spolu s ostatními až nyní.

Bude započato s rekonstrukcí elektrické sítě ve Sv. Janě
Po několika průtazích a po dokončení rekonstrukce sítí na Záhrabské se obnovy elektrického vedení dočká
také Svatý Jan. Na přelomu ledna a února bude v horní části obce započato se zásadní rekonstrukcí rozvodů
nízkého napětí a veřejného osvětlení. Jak dlouho práce potrvají a jaká omezení nás v této souvislosti
očekávají, zatím nevíme. Práce se však neobejdou bez problémů spojených s výkopy pro kabely a bude je
provázet i časté vypínání elektřiny. Věříme, že občané tyto problémy omluví.

Hospodaření obce
V roce 2008 obec dosáhla příjmů ve výši 3,5 milionu korun, z toho 1,4 milionu byly příjmy z těch druhů
daní, na které má obec podle zákona o rozpočtovém určení daní nárok. U všech druhů daní došlo k velmi
nepatrnému nárůstu příjmů oproti roku 2007, s výjimkou daně z příjmů právnických osob a daně z přidané
hodnoty. Tyto dva druhy daní přinesly do rozpočtu obce 200 tisíc navíc. Další příjmy obce byly z dotace na
sportoviště v Sedlci, dotace na úroky z úvěru (na plynofikaci obce), dotace na opravu schodiště u kaple sv.
Maxmiliána, dotace na zřízení služby pro občany CZECHPOINT a dotace na volby do krajského
zastupitelstva, a to v celkové výši 513 tisíc korun. Zbylou část příjmů (1,6 mil. korun) tvořily příjmy
z pronájmu a prodeje nemovitostí, místních poplatků, finančních příspěvků obci od Svatojánské společnosti
a z prodeje akcií Středočeské plynárenské, které musela obec jako minoritní vlastník postoupit – prodat za
nabídnutou kupní cenu.
Výdaje v roce 2008 byly ve výši 4 miliony korun. Z toho bylo 2,2 mil. na nákup domu č.p. 7 a pozemků
s ním sousedících, 390 tis na zabezpečení správy obce, 360 tis. na vybudování sportoviště v Sedlci, 270 tis.
na záležitosti kultury a zachování památek, 150 tis. na likvidaci odpadu, 110 tis. úroky z úvěru, 90 tis.
elektřina pro veřejné osvětlení, 41 tis. výdaje na dokumentaci pro stavbu vodovodu v Sedlci. Zbytek tvořily
ostatní běžné každoroční výdaje - školství, doprava, bytové hospodářství, peče o vzhled obce a veřejnou
zeleň, činnost zastupitelstva, služby peněžních ústavů a pojistné majetku obce.

Prodej obecního majetku
Dům č.p. 7, který obec nabídla k odprodeji, byl prodán za 900 tisíc Kč. Nový majitel splnil podmínky, které
obec při prodeji domu stanovila a bude nemovitost využívat k trvalému bydlení. K nemovitosti bude po
geodetickém zaměření odprodána také nezbytná část pozemku. Na zbývajících částech pozemků hodlá obec
vybudovat záchytnou parkovací plochu pro návštěvníky obce a parkoviště nájemníků č.p. 6. Ti zatím parkují
na bývalém školním hřišti, které má sloužit především hotelovým hostům a návštěvníkům restaurace.
V jarních měsících budou zahájeny práce na demolici některých staveb, které brání v propojení pozemků u
hotelu s pozemky u č.p. 7. Odstraněny budou také provizorní dřevěné přístřešky, které v současné době
slouží nájemníkům obecních bytů.

Brigáda
Jak jsme již informovali, zakoupila obec dům č.p. 7 s okolními pozemky. Hlavním důvodem
k tomuto kroku bylo získání dalších míst pro parkování v obci a uvolnění parkovací plochy u hotelu Obecná
škola. Pozemky u nově zakoupeného domu byly dlouhou dobu neudržované a sloužily bývalým majitelům
jako skladiště všeho nepotřebného. První starostí bylo a stále ještě zůstává pozemky vyklidit, odstranit
nejrůznější kůlny a značné množství náletových porostů. Na tyto práce svolala obec brigádu, na kterou přišlo
pracovat deset dobrovolníků. První část nelehkého úkolu se díky nim podařilo vykonat, ale jakmile počasí
dovolí, bude se muset v úklidu pozemků pokračovat. Na demoliční práce objedná obec firmu.

V Sedlci se pokračuje
Sedlecký odpočinkový a sportovní areál postupně získává svůj obraz. Po dokončení nového hřiště byly na
ploše zabudovány nové lavičky a byla provedena plánovaná výsadba okrasné zeleně. V jarních měsících by
mělo být započato s výstavbou dřevěného altánu v blízkosti dětského hřiště. Altán by měl sloužit maminkám
a jejich dětem jako přístřeší v případě nepřízně počasí.

Vodovod Sedlec
Po několikaletém úsilí bylo konečně vydáno stavební povolení na vodovod v Sedlci. V současné době je
zpracovávána žádost o dotaci na tuto akci. Jednou z hlavních překážek k získání dotace je nízký počet trvale
hlášených obyvatel. I když občanů v Sedlci postupně přibývá, nepřihlašují se k trvalému pobytu. Tento problém je
ale problémem všech částí naší obce. Občanů, kteří v naší obci žijí celá léta, ale nejsou fakticky jejími občany,
jsou desítky. Obci tím vznikají nemalé finanční výdaje a ztráty ochuzující již tak nízký obecní rozpočet.

Rozloučili jsme se s panem farářem Benediktem
V závěru roku nás postihla smutná zpráva. V důsledku odchodu tří kněží v diecézi byl k 1. lednu přesunut náš
správce kostela a svatojánský farář Páter Benedikt Hudema do Neratovic. V Neratovicích bude za provizorních
podmínek v pronajaté faře sám spravovat 11 kostelů a kaplí. Z našeho krásného kraje se mu odcházelo s těžkým
srdcem, nicméně to již patří ke kněžskému povolání. Ve Svatém Janě působil po P. Michalu Němečkovi, a to
pouze 18 měsíců. Svým osobitým přístupem a péčí však stihl vykonat velké dílo, které zde zanechává jako svůj
odkaz. Na základě svého uměleckého vzdělání a vztahu k památkám jasně definoval další postupy prací na
svatojánském kostele, i priority oprav ostatních uměleckých památek. U nejkritičtěji ohrožených uměleckých
předmětů nechal zhotovit restaurátorské posudky a s některými opravami bylo dokonce již započato. Největší kus
práce byl vykonán na opravě západní části stropu kostela spolu s výměnou oken. Oprava celého interiéru kostela
tak namísto neuskutečnitelného snu někdy v daleké budoucnosti začala nabývat konkrétní podobu. P. Benedikt
Hudema si i za tak krátkou dobu získal přízeň a obdiv snad všech farníků a jeho odchod je pro nás všechny
citelnou ztrátou. Rozloučení s P. Benediktem oficiálně proběhlo na Berounské faře, poslední mši celebroval ve
Sv. Janě v neděli 28.12. 2008. Byla to na dlouhou dobu poslední nedělní mše v našem kostele.

Nedělní mše ve Sv. Janě jsou minulostí
V souvislosti s odchodem P. Benedikta Hudemy zbyli v Berounské farnosti pouze dva kněží. Ti se v rámci
svých povinností v mnoha kostelech na okrese budou i nadále starat o svatojánské farníky a o kostel, protože
nového kněze výhledově určitě nedostaneme. Po zvážení všech možností došlo k zásadním změnám v časech
i počtu bohoslužeb v celé farnosti. Ve Svatém Janě se jako jediná možná alternativa za nedělní mši našla
sobota – 18 hodin. Bohužel i nás takto postihl celkový nedostatek kněží. Kostel přišel také o část farníků
z řad zaměstnanců a studentů svatojánské pedagogické školy, vzhledem k jejím vlastním problémům a
kritickému stavu studentů. Oproti jiným farnostem v republice však stále můžeme mluvit o štěstí. Mnoho
kostelů u nás má mši svatou často 1x za 2-3 týdny, mnohdy pouze 1x do roka o pouti. Nedělní mše bývaly ve
sv. Janě od nepaměti, dokonce i v dobách uzavření kostela v 80. letech 20. století.

Vánoční koncert opět nezklamal
Také v roce 2008 se konal tradiční vánoční koncert ve Svatojánském kostele. Pro přibližně tři stovky návštěvníků
byl připraven velmi pěkný adventní program. Berounský sbor Slavoš také letos přivezl malý orchestr Vysoké
školy ekonomické z Prahy, který dodal zpívané mši J. J. Ryby „Hej mistře“ velmi autentickou podobu. K velké
radosti mnoha přítomných zde společně s umělci vystoupil i svatojánský rodák a houslista České filharmonie Jiří
Ševčík ml. Příprava letošního koncertu nebyla rozhodně jednoduchá. Po čerstvě ukončených pracích na interiéru
kostela byl celý kostel ještě pár dní před Vánocemi pokryt souvislou vrstvičkou bílého prachu a to i přes veškerá
opatření a snahu řemeslníků. Vše bylo potřeba vysát, umýt, nazdobit a připravit pro velký počet návštěvníků. Na
úklidu kostela se podílelo mnoho našich spoluobčanů, ale i brigádníků z Berouna. Odměnou všem bylo milé
přijetí v relativně teplém kostele, krásný předvánoční zážitek či šálek svařeného vína.

Výměna elektrického vedení na Záhrabské byla dokončena
V listopadu byla dokončena rekonstrukce elektrického vedení ve zbývající části osady Záhrabská. Kromě výměny
sloupů bylo vyměněno i elektrické vedení, pocházející povětšinou z roku 1961. V závěrečné fázi byla opravena
všechna světla veřejného osvětlení v osadě. Po rekonstrukci elektrické sítě ve Sv. Janě v letošním roce budou
doplněna nová svítidla do neosvětlených částí ulic osady.

Zimní údržba cest zůstává pouze přáním
Na letošní zimu odmítlo Zemědělské Družstvo Mořina podepsat smlouvu o údržbě komunikací v osadě. I když
jasné důvody odmítnutí spolupráce nikdo ze zástupců družstva oficiálně neuvedl, je zřejmé, že hlavním důvodem
byla jistá kritika jejich práce v tisku. Nedobře dopadlo také jednání o údržbě komunikací s Technickými službami
Beroun. Ty zajišťují údržbu ulic Vráže, včetně části přístupové cesty do Záhrabské. Prodloužení údržby o úsek
Záhrabské je přes první odmítnutí (nedostatek lidí a vhodné mechanizace) předmětem dalších jednání. Do
Záhrabské byl po několika urgencích alespoň dopraven posypový materiál na nouzový ruční posyp.
V nejakutnějších případech je prohrnutí silnice do osady pouze přislíbeno.

Medové Vánoce
Druhý ročník výstavy, určené především k propagaci včelařství, byl tentokrát pořádán ve spolupráci se Základní
organizací Českého svazu včelařů Loděnice. K propagaci výstavy přispěl i tisk, ale zejména Česká televize, která
k nám přijela natočit krátkou reportáž, následně několikrát odvysílanou na programu ČT 24. To vše se odrazilo
v návštěvnosti výstavy. Na počet návštěvníků si tak nemohli její organizátoři stěžovat. I když byla výstava určena
především laikům, přišla se podívat i celá řada dlouholetých včelařů a včelařských odborníků. Ti ocenili zejména
šíři představené problematiky. Výstava seznámila návštěvníky nejen s celoroční prácí včelaře, se včelařskými
pomůckami, ale také představila i nejrůznější druhy včelích produktů a výrobků z nich. K vidění byly různé druhy
úlů, výroba rámků, včelařská literatura a propagační materiály. Významnou součástí výstavy bylo představení
výroby medoviny, které bylo spojeno i s její ochutnávkou. Názorné proniknutí do tajuplného života včel vhodně
doplnilo několik videokazet o životě tohoto užitečného hmyzu.

Budeme mít další skanzen
Se zajímavým projektem se obci představili pracovníci Lesů ČR. V těsném sousedství Skanzenu těžby vápence
v Solvayových lomech, hodlají vybudovat areál, ve kterém by LČR představily někdejší ale i současné
hospodaření v našich lesích. Součástí areálu by mělo být také informační centrum. Poté co vlastní projekt
obdržíme, bude představen veřejnosti.

Dočkáme se nových andílků?
Na podzim 2005 se snad každého z nás dotkla smutná zpráva. Po násilném vloupání do kostela byli odcizeni čtyři
další andílci z náhrobku sv. Ivana. Celkový počet odcizených andílků tak po předchozím vloupání vzrostl na 6.
Náhrobek sv. Ivana je velmi unikátní barokní umělecké dílo a je patrně i nejkrásnějším souborem uměleckých
prací, který v kostele máme. V našem kostele náhrobek obdivovaly ročně tisíce návštěvníků a to se mu patrně
stalo osudným. Po loupeži už byl pohled na prázdný „okradený“ náhrobek velmi žalostný. Přestože pachatele
údajně policie vypátrala, ukradení andílci již nebyli nikdy nalezeni. V současné době se nabídl řezbář pan Jiří
Kobr z Hostíma, který by rád kopie ukradených andílků do kostela vyrobil. Naštěstí se dochovala podrobná
fotodokumentace ukradených sošek, která byla pořízena jen pár měsíců před krádeží. Výroba takových kopií je
však umělecky i finančně náročná záležitost. Svatojánská společnost proto připravuje ve spolupráci s farností akci
na podporu této myšlenky. V konkrétní podobě by si mohli zájemci zakoupit obrázek ukradeného andílka jako
symbolický příspěvek, který bude poté použit na výrobu andílků skutečných. Pokud vše proběhne dle
předpokladů, mohli bychom se dočkat navrácení nových andílků v létě 2010.

Dne 25. září 1938 ubytováno bylo na čas v naší obci asi 110 (českých) vystěhovalců po zabrání Sudet
Německem. Bylo ujednáno, že se bude pro ně vyvařovati v Sedlci a ve Sv. Janě. K tomu účelu zakoupí se
u p. Zemana obilí a ve mlýně se vymění za mouku. Navrženo zamluviti u p. Zemana 20 q ječmene a 20 q
pšenice. Stravování vyžádalo si celkového nákladu 7200 Kč.

Svatojánská společnost bilancovala uplynulý rok
PÉČE O PAMÁTKY
V roce 2008 společnost věnovala na obnovu památek celkem 280 914 Kč (v roce 2007 to bylo 270 000 Kč).
Farnosti Beroun jsme věnovali 200 000 Kč, chybějících k realizaci plánované opravy západní části stropu
svatojánského kostela a boční empory. V rámci této opravy za celkem 1 350 000 Kč byla kromě opravy
stropu a štukatérií provedena elektroinstalace na kůru a dále byla vyrobena nová okna v této části kostela,
včetně velkého štítového okna nad kůrem. Výdaje na obnovu památek byly pro společnost za uplynulé dva
roky skutečně mimořádné. Bylo možné je realizovat pouze na základě úspor z minulých let. Vyplývá to i z
finanční zprávy Svatojánské společnosti. V důsledku vysokých vydání na památky jsme v uplynulém roce
hospodařili se schodkem −148 000 Kč.
Velkou zásluhu má naše Společnost na dokončení první etapy opravy schodiště u Kaple sv. Maxmiliána.
V letních měsících byly položeny jednotlivé stupně schodiště. Další etapou bude výroba a osazení kamenných
prvků zábradlí a ošetření pravého schodiště. O opravu schodiště se velmi zasloužil pan Petr Špička, který má
hlavní zásluhu na získání grantu ve výši 110 000 Kč, i na vyjednání sponzorského daru 20 000 Kč od Nadace
Českých památek. Kromě těchto peněz Svatojánská společnost věnovala na schodiště dalších 15 000 Kč. Také
v letošním roce byla obcí podána velmi obsáhlá žádost na dokončení schodiště společně se sousoším Panny
Marie v rámci nového fondu z Evropské unie. O výsledku této žádosti budeme informováni během února 2009.
Finančně jsme se v roce 2008 podíleli také na dostavbě bezbariérového přístupu do kaple sv. Ivana v Sedlci
částkou 24 795 Kč, dále částkou 15 000 Kč na opravě získané starožitné plastiky Panny Marie a Krista.
V podzimních měsících bylo započato s opravou interiéru studánky sv. Ivana, který byl dlouhodobě poničen
vlhkostí. Dokončení je plánované na jaro 2009. Na opravách památek bylo uspořádáno několik brigád.
Mnoho práce bylo vykonáno spontánně, především při úklidových pracích v kostele, úklidu obce při přípravě
pouti, při opravě studánky a opakovaně při opravě poničených zámků u Kaple sv. Kříže. Pomocnou ruku naši
členové podali také při výrobě oplocení u dětského hřiště v Sedlci a při jeho celkovém dokončení.
OBLAST KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ
V roce 2008 jsme na základě žádosti opět obdrželi od Středočeského kraje grant na kulturní činnost ve výši
60 000 Kč. Bez této dotace by kulturní činnost byla vysoce prodělečná. Koncertů bylo uspořádáno 7, z toho
byl jeden sbor zahraniční (USA). Tradičně významné byly koncerty Spirituál kvintetu a koncert Vánoční,
které byly letos pořadatelsky náročnější, než v předchozích letech. Po loňské dobré zkušenosti byla v době
vánoční podruhé uspořádána akce „Vánoční bazar“ a výstava „Medové vánoce“. Obě akce se konaly na
Obecním úřadě z iniciativy SJS a obce a setkaly se s mimořádným ohlasem. Výtěžek z Vánočního bazaru ve
výši 5 610 Kč byl věnován na opravy Svatojánských památek
Zájem o internetové stránky Sv. Jana stále stoupá. Celkový počet návštěv již v prosinci 2008 přesáhl 58 000,
v průměru za uplynulý rok naše stránky navštívilo 60 lidí denně. Svatojánská společnost se také letos aktivně
podílela na pořádání charitní sbírky na akci „Hrnčířské trhy“ v Berouně, která byla v květnu i v září
věnována na statické práce ve svatojánském kostele. Společnost, stejně jako v loňském roce, věnovala
k prodeji drobné tiskoviny, natiskla 2000 ks informačních letáků a dále připravila plakáty a články do tisku.
Obě finanční sbírky vynesly na opravu našeho kostela téměř 200 000 Kč.
Stručný výtah z výroční zprávy SJS. Celá zpráva bude od 7. března k dispozici na internetu www.svatyjan.cz

Poděkování Svatojánku
Dnešní poděkování Svatojánku patří všem, kteří se i přes značnou nepřízeň počasí zúčastnili brigády
na vyklízení pozemků, které obec zakoupila a které budou v budoucnu sloužit jako parkovací plochy.

PŘIPRAVUJEME:
28. ledna ………. Zasedání Obecního zastupitelstva – Obecní úřad 18 hodin
7. února ………. Zasedání Svatojánské společnosti – Obecní úřad 16 hodin
7. března ………Veřejná výroční schůze Svatojánské společnosti – Obecná škola 15 hodin

