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Informační zpravodaj obecního úřadu Svatý Jan pod Skalou a Svatojánské společnosti

Pokojné prožití vánočních svátků a nastávajícího
roku 2008 přejí všem svým spoluobčanům členové
obecního zastupitelstva a Svatojánské společnosti.

Poděkování Svatojánku
Obecní zastupitelstvo děkuje všem spoluobčanům, kteří byli v právě uplynulém roce nápomocni
při zvelebování, rozvoji a propagace naší obce. Děkujeme také za materiální i finanční pomoc
věnovanou na výstavbu kaple sv. Ivana, na výstavbu dětského hřiště, na opravu sousoší, na
opravu hřbitovní kaple a na další akce. Vaše pomoc svědčí o tom, že Vám naše snahy o obnovu
a rozvoj obce nejsou lhostejné. Dnešní poděkování patří také všem firmám a soukromým
podnikatelům, kteří pro naši obec zajišťují nejrůznější služby.

Oprava márnice byla dokončena
V koncem listopadu byla podle plánu dokončena oprava budovy márnice. Ta byla dlouhodobě
poškozována zatékáním špatnou střešní krytinou a odmrzajícím vlhkým zdivem. Společně s opravou střechy a
omítek byly instalovány nové okapy a byly odkryty staré kamenné veřeje vstupních dveří. Celá akce opravy
márnice byla podpořena dotací, kterou obec obdržela z Programu obnovy venkova. Částečně byla dále vyspravena
hřbitovní zeď a byly zhotoveny základy pro právě rekonstruované levé schodiště u kaple sv. Maxmiliána.

Projekty na evropské dotace
V letošním roce se žádosti o evropské dotace nepodařilo podat. Bylo to způsobeno zejména malým časovým
prostorem a projektovou nepřipraveností. Zastupitelstvo obce se již dohodlo, na které akce se bude soustředit
v příštím roce. V nejbližší době nechá obec vypracovat potřebné projekty.

Rozvoj areálu v Sedlci by mohl pokračovat
Obec podala další žádost na dostavbu sportovišť v Sedlci. Peníze by v příštím roce moly připutovat ze stejných
zdrojů, ze kterých bylo financováno nové dětské hřiště. Na konečnou podobu sportovně rekreačního areálu
v Sedlci si však budeme muset ještě pár roků počkat. Na jeho dostavbu budeme žádat pomoc z Regionálního
operačního programu.

Další etapa vodovodu
Dokončením další významné etapy pokročila příprava výstavby vodovodu v Sedlci. Bylo ukončeno územní řízení
a byla vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení. To by mělo být vydáno v nejbližší době.
Teprve po vydání stavebního povolení bude obec žádat o dotaci na realizaci této tolik potřebné akce .

Církevní škola ohrožuje návratnost vložených investic
Je i v právním státě beztrestné okrádání možné? Tentokráte se zřejmě v zájmu tzv. ekologického vytápění
stane obětí ekologických loby naše obec.
Před několika lety se ve Sv. Janě zavedl plyn. Jednou z podmínek pro plynofikaci obce bylo uzavření smluv o
odběru plynu. Na základě takto podepsaných smluv by dodavatelem plynu stanoven obci splátkový kalendář,
kterým měla obec zajištěnou návratnost vložených investic. Jedním z významných budoucích odběratelů, který se
k odběru zavázal, byla Vyšší odborná škola pedagogická ve Sv. Janě pod Skalou. Tato instituce na sklonku
letošního roku uzavřenou smlouvu předurčila k zániku, neboť se rozhodla, i přes nedoporučení obce, zvolit jako
hlavní zdroj vytápění tepelná čerpadla. Vedení školy si sice tímto krokem zajistí tzv. ekologické vytápění svého
objektu, ale výrazně zpomalí další rozvoj obce. Co na to Krajský úřad Středočeského kraje, který projekt
tepelných čerpadel dotovaný z evropských fondů doporučil? Na to se v nejbližší době zeptáme jeho odpovědných
pracovníků. Bude se i touto problematikou zabývat tisk? Nazve svůj titulek k tomuto problému např. „Ekologie za
každou cenu“?, nebo „Evropa podporuje okrádání obcí“? Necháme se překvapit.
Jiří Ševčík, starosta obce Svatý Jan pod Skalou

Vánoční bazar a včelařská výstava
Jak jsme Vás již informovali, o letošním adventu se v prostorách obecního úřadu koná „Vánoční bazar“. Výtěžek
ze zakoupení různých předmětů za symbolickou cenu bude věnován na obnovu svatojánských památek. Společně
s „bazarem“ se pod názvem „Medové vánoce“ koná také v zasedací místnosti obecního úřadu malá včelařská
výstavka. Ta je zaměřena hlavně na laickou veřejnost a děti. Lidé zde mají možnost se seznámit s historií, ale i se
současností včelařství. Mohou si zde obohatit své znalosti o životě a užitečnosti včel i o včelích produktech. Obě
akce se konají ve dnech 15.16. a 22. 23. prosince, vždy od 11 do 17 hodin. V neděli 23.prosince bude včelařská
výstava otevřena až do 19 hodin, kdy začíná v kostele vánoční koncert. Obě akce se v naší obci konají poprvé.

Také letos přišel mezi děti Mikuláš
Tradiční Mikulášské posezení s nadílkou dobrot pro naše nejmenší se i letos setkalo s velkým ohlasem. Kvůli
velké návštěvnosti se Mikulášská besídka musela letos poprvé konat v hotelu Obecná škola. Prostory restaurace se
zcela zaplnily dětmi i jejich rodiči. Velký zájem a veliká účast veřejnosti v zaplněné místnosti trochu změnila ráz
rodinného Mikulášského večera na méně útulnou společenskou akci, kde odříkávání básniček malých dětí
zanikalo v šumu společnosti. Přesto si na závěr Mikuláš s nezbytným doprovodem, čertem a andělem, vyžádali na
dětech několik společných písniček.

Svoz domovního odpadu je v naší obci po mnoha letech již zdárně realizován. Přesto se najdou
spoluobčané, kteří nejsou ochotni za odpady platit, nebo se namáhat s jejich tříděním. Kromě
neukázněnosti, kdy se vedle kontejnerů s plasty hromadí pytle s komunálním či nebezpečným
odpadem, staré lednice, televize, pneumatiky apod., se stále vyskytuje svévolné odkládání
odpadů v přírodě. Na Záhrabské se objevil další nešvar: vyhození pytlů s odpady přímo na ulici, či před vchody
jiných spoluobčanů. Upozorňujeme, že takovéto chování bude předáno do rukou policie, která po dopadení
původce odpadu bude postupovat podle zákona.

Výr velký opět ve Sv. Janě
Za dlouhých zimních večerů se ze svatojánských lesů ozývá mnoho zvláštních zvuků, kterým my laici těžko
porozumíme. Zasvěcení lidé ale v těchto projevech spolehlivě rozeznávají různé druhy lesní zvěře, či dokonce
činnost, kterou daný zvuk zvířete doprovází. Na Svatojánsku bylo po mnoho let slyšet houkání výra velkého.
Loňskou zimu se výr rozhodl strávit jinde, ale letos se opět do údolí vrátil. Někteří šťastlivci dokonce výra viděli
sedět na stromě, nebo neslyšně prolétat údolím. Je pravděpodobné, že se jedná o starší pár výrů, který byl před
několika lety odborníky ve zdejších skalách pozorován. Jejich vejce však byla díky vysokému obsahu olova a
kadmia neplodná. To bohužel svědčí o neblahém vlivu nedaleké dálnice, i o stavu ovzduší v našem údolí. Může se
tak brzy stát, že výra velkého ve svatojánské přírodě již za pár let neuvidíme ani neuslyšíme.

Na zimní údržbu místních komunikací se nezapomíná
Také pro letošní zimu byla se Zemědělským družstvem Mořina obnovena smlouva o zajišťování údržby místních
komunikací v osadě Záhrabská. V případě potřeby bude zajištěno jak prohrnování sněhu, tak i posyp. V této
souvislosti žádáme osadníky, aby v době předpokládané údržby nenechávali svá osobní auta v ulicích, aby
zůstaly zcela průjezdné. Dnes používaná technika nemá pak šanci ulicemi projet a ty pak zůstanou
neošetřené. Opakovaně zdůrazňujeme, že údržba místních komunikací v osadě bude i nadále prováděna až po
prioritní údržbě státních komunikací. S touto okolností je nutné počítat a patřičně vybavit svá vozidla. Štěrk na
posyp obtížně sjízdných míst byl obecním úřadem objednán v listopadu u Technických služeb Beroun.

Bylo opraveno osvětlení
Před nastávající zimou byla v celé osadě provedena kontrola veřejného osvětlení. Pro rozlehlost osady je tato
práce vždy nákladná, obtížná a po léta ji zajišťujeme pouze svépomocí. Šetříme tím významnou měrou obecní
peníze, neboť zajištění služeb na tyto práce je příliš drahé. Přes veškerou naši snahu se však nedaří oprava všech
světelných bodů, neboť některé sloupy nízkého napětí jsou v havarijním stavu a nelze o ně ani opřít žebřík.
Doufejme, že plánovaná rekonstrukce zdejší elektrické sítě tyto problémy vyřeší.

Blahopřejeme
Manželům Posovým blahopřejeme k narození syna Jana, jehož předvánoční příchod na
svět nejenže přispěl k dalšímu navýšení počtu občanů naší obce, ale výrazně vylepšil
jejich průměrný věk. Honzíkovi přejeme, aby vyrůstal ve zdraví a spokojenosti, jeho
rodičům pak co možná nejvíce radostných chvil a rodinného štěstí. Malý Honzík se
narodil 16. prosince 2007.
Krásného životního jubilea se v listopadu dožil pan Emil Kára, který už se stal téměř
svatojánským občanem. Do povědomí veřejnosti se zapisuje svými obrázky malovanými na dřevě. Touto činností
si i v osmdesáti letech dokáže zpříjemňovat svůj důchodový věk. Do dalších let jeho tvůrčí činnosti, která
významnou měrou přispívá k propagaci naší obce, přejeme panu Emilovi hojnost pevného zdraví.
Další blahopřání patří Bohumilu Ševčíkovi, aktivnímu členu Svatojánské společnosti, který se 1. ledna 2008 dožívá 70
let. Ing. Bohumil Ševčík patří k zakladatelům Svatojánské společnosti. Jako její stále aktivní a velmi pracovitý člen a
hospodář odvedl pro Sv. Jan nezměrné množství práce. Nejčastěji se s ním setkáme při průvodcovství a při uvádění
koncertů v našem kostele. Jako nikdo jiný, dokáže našim i zahraničním návštěvníkům poutavě přibližovat historii
svatojánských památek a celé naší obce. I když není svatojánským občanem, jeho práce trvale dokazuje, že má tuto
obec rád, a že mu není lhostejný její osud.

Pozvánka na koncerty
Také letos se bude konat pravidelný a oblíbený vánoční koncert. Jeho uskutečnění však bylo dlouho
nejisté. V kostele od září probíhaly záchranné práce. Ještě v půlce prosince byl kostel pro
uspořádání vánočního koncertu nepoužitelný. Přesto se podařilo hrubé práce dokončit a kostel
velmi náročně uklidit. Koncert berounského pěveckého sboru Slavoš se sólisty z Národního divadla
v Praze se uskuteční 23. prosince od 19 hodin ve svatojánském kostele.
Další malý koncert se bude konat na štědrý den. V kapli sv. Maxmiliána na místním hřbitově zazní ve 14 hodin
vánoční koledy v podání loděnického pěveckého sboru „Comodo“.

Jak probíhaly záchranné práce v kostele
V letošním roce proběhla v našem kostele finančně i technicky nejnáročnější akce v jeho novodobé historii.
V rámci programu záchrany architektonického dědictví byl náš kostel v roce 2006 vybrán jako objekt hodný
záchrany. Prvotně musely proběhnout záchranné statické práce. O dosavadních pracích, finančních sbírkách a
podrobnostech o zaměření pohybu kostela jsme Vás již informovali. Na základě přesných měření byla určena
místa a body, které bylo nezbytné zafixovat. V kostele byly provedeny vertikální i horizontální vrty, do kterých
byly umístěny ocelové kotvy (tyče). Kostel byl zafixován až do pevného vápencového masivu, který se nachází
cca 9m. pod kostelem a 30m bočně od kostela. Základy byly speciální „spirálovitou“ metodou fixovány betonem.
Kvůli postupu prací musela být rozebrána na kůru kostela podlaha, odborně sundán boční oltář s obrazem sv.
Kiliána s barokním rámem. Při velmi hrubých vrtacích pracích došlo k několika haváriím. Nejcitlivější bylo
prasknutí vysokotlaké hadice z betonem. Přední část kostela (stěny, oltáře, inventář…) byla potřísněna tisíci
kapičkami betonu, a koberec před hlavním oltářem byl téměř zničen. Dalším neblahým efektem bylo množství
prachu, které pokrylo celý kostel. Nábytek, sochy obrazy, vše. Opakovaně se tak musel kostel připomínající
mlýnici náročně uklízet odsátím vrstvy prachu. Otázkou zůstává, kdy a jak se podaří agresivního vápenatého
prachu zbavit vysoko umístěné sochy a plochy oltáře. Vrtací firma se slovenskými pracovníky bohužel neměla ve
smlouvě zajištění ochrany kostela před prachem. To bylo považováno za samozřejmé. Bohužel se tak nestalo a
k ochraně interiéru bylo přistoupeno zcela ignorantským způsobem. Náhrada vzniklých škod (alespoň částečná) je
v současnosti předmětem jednání farnosti se stavební firmou. Důležité je, že fixační práce byly skončeny. Na
přelomu roku bude ještě odborně znovupoloženo několik desítek m2 historické dlažby na kůru kostela. Citlivá
místa v bočních stěnách, kde bylo zafixováno ukotvení, budou zaštukována a zahlazena barvou.

Proběhly volby zastupitelů Svatojánské společnosti
Na schůzi členů Svatojánské společnosti, která se konala 3. listopadu, byly provedeny pravidelné volby
zastupitelů společnosti. Dosavadní předseda společnosti MUDr. Jan Ševčík se kandidatury zřekl ve prospěch
svých mladších kolegů. Jan Ševčík stál v čele společnosti (předtím Svatojánské nadace) od jejího založení v roce
1991 a má hlavní podíl na její dnešní podobě a na všech jejích aktivitách za uplynulých 16 let. V souladu se
stanovami společnosti bylo tajnou volbou zvoleno toto nové vedení:
Správní rada Svatojánské společnosti: Jiří Ševčík ml. – předseda, Petr Špička - místopředseda, Monika
Němečková – členka. Dozorčí rada SJS: Ing. Jiří Kadlec – předseda, Ing. Marta Machová – členka, Václava
Špičková – členka. Hospodářem SJS zůstává i nadále Ing. Bohumil Ševčík.

PŘIPRAVUJEME:
23. prosince ……. vánoční koncert – kostel 19h
24. prosince ……. malé štědrodenní zpívání – kaple sv. Maxmiliána 14h
26. ledna ……….. zasedání Svatojánské společnosti – 17h – zasedací místnost Obecního úřadu

