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Informační zpravodaj obecního úřadu Svatý Jan pod Skalou a Svatojánské společnosti

Sousoší bude v majetku obce
V minulých dnech byla ze strany obce podepsána darovací smlouva, kterou se do majetku obce převádí
zbytek mariánského sousoší na svatojánské návsi. Obci toto sousoší darovala Římskokatolická farnost
Beroun, která v současnosti spravuje církevní majetek v naší obci. Na dokončení restaurátorských prací
na této památce požádá obec o dotaci. Spolu se sousoším by měla být provedena i úprava jeho okolí.

Rekonstrukce elektrických rozvodů
Složitost projektu zdržela plánovanou rekonstrukci rozvodů elektřiny v horní části Svatého Jana. Nové
vedení, které bude uloženo v zemi spolu s novým rozvodem veřejného osvětlení, se bude pokládat až na
jaře příštího roku. V současné době obec jedná o možnosti demontáže venkovního vedení také v dolní
(historické) části obce. V těchto místech je již kabelové vedení položeno a zbývá zde dokončit pouze
několik domovních přípojek.

Dětské hřiště v Sedlci
V Sedlci se podařilo dokončit dětské hřiště, na které obec získala dotaci od Středočeského kraje.
Je to další krok, který se podařilo vykonat při budování zdejšího sportovně rekreačního areálu. Je potěšitelné, že
na výstavbu hřiště pro naše nejmenší finančně přispěli i občané obce a na tento účel zaslali téměř 15 tisíc korun.
K úplnému dokončení hřiště bude ještě zapotřebí vybudovat vhodné oplocení. I na tuto práci bude zapotřebí
pomoc tatínků. Již od prvních dní je hřiště doslova obleženo dětmi nejen z naší obce, ale také z nedaleké Jánské a
Loděnice. Obecní zastupitelstvo, které celou tuto akci dlouho připravovalo, děkuje všem, kteří projekt dětského
hřiště podpořili.

Oprava márnice
V nejbližších dnech bude zahájena další etapa opravy márnice. Ta by měla být dokončena do konce listopadu.
Také na tuto akci se podařilo získat dotaci z Programu obnovy venkova. Současně budou pokračovat přípravné
práce na rekonstrukci levého schodiště u hřbitovní kaple. Na opravu schodiště u kaple obci významně přispívá
Svatojánská společnost.

Projekty na evropské dotace
V současné době uvažuje obecní zastupitelstvo o možnostech získání finančních prostředků z fondů, které jsou
připraveny pro obce do 300 obyvatel. Žádosti o tyto prostředky, které musejí být podány do 20. listopadu, bude
zpracovávat vybraná odborná firma. Pokud by naše projekty uspěly, měli bychom naději na získání prostředků ve
výši až 10 milionů korun. O podrobnostech k projektům Vás budeme ve Svatojánku informovat.

Střídání správců naší farnosti
Svatý Jan pod Skalou má nového farního správce. Po odchodu P. Michala Němečka na Dobříš se jím stal P.
Benedikt Hudema. Do berounské farnosti byl přesunut z pražského Chodova. První jeho velkou akcí ve Sv. Janě
je koordinace prací spojených s právě prováděným odborným statickým zajištěním kostela. Celá akce je náročná
nejen finančně, citelně naruší provoz kostela, ale je třeba zajistit také pracovní síly a odborný dozor na zajištění
uměleckých děl v kostele. Kontakt na nového kněze: tel. 724 209 774, email: benedikthudema@atlas.cz .

Vzpomínka na zesnulé
Také letos nový svatojánský kněz naváže na aktivitu svého předchůdce a uspořádá na svatojánském hřbitově
malou pietní dušičkovou slavnost. Tato akce se v uplynulých letech těšila oblibě nejen věřících, ale hlavně
obyvatel Sv. Jana i studentů zdejší školy. O dušičkovém večeru bývá svatojánský hřbitov krásně nazdobený a
nasvícený stovkami svíček. Atmosféra pietního večera je vždy velmi příjemná a kupodivu ji v minulosti nezkazilo
ani typické sychravé „dušičkové počasí“. Sraz na hřbitově je 2. listopadu v 18 hodin.

Vánoční bazar
O letošním adventu se na Obecním úřadě uskuteční akce „Vánoční bazar“. Lidé budou moci přinést nepotřebné
věci, a nebo je za symbolickou cenu naopak zakoupit. Akci bude koordinovat paní Monika Němečková (Sv. Jan Obecná škola čp. 6), která také bude bazarové zboží na tuto akci shromažďovat. Akce se koná pod záštitou
Svatojánské společnosti a její výtěžek bude věnován na obnovu svatojánských památek. Zasedací místnost
obecního úřadu bude pro vánoční bazar otevřena ve dnech 15,16, 22, 23. prosince, vždy od 11 do 17 hodin.

Závěr sezóny ve skanzenu Paraple
V sobotu 27. října proběhne tradiční slavnostní uzavření turistické sezóny ve skanzenu lomu Paraple. Přijďte se i
vy podívat a na vlastní oči se přesvědčíte, proč stálé více návštěvníků naší obec vyhledává právě kvůli atraktivní
prohlídce skanzenu těžby vápence na Parapleti.

Nová provozovna občerstvení ve Svatém Janě
V měsíci listopadu bude ve Sv. Janě vedle hřbitova otevřena nová provozovna občerstvení. Po vyřízení velkého
množství formalit a nezbytných povolení byla stavba od základu postavena v rekordně krátké době v sousedství
rodinného domku čp. 15. Provozovna tak bude sloužit jako další možnost osvěžení a nákupu pro návštěvníky obce
a občany Sv. Jana.

S modernizací a trvalým obydlením chat vzrůstají i nároky stálých či přechodných obyvatel. Na
Záhrabské se někteří osadníci dožadují zavedení vodovodu a plynu z nedaleké Vráže, zpevnění
a odvodnění ulic, posílení elektřiny, problémem začíná být absence kanalizace. Nelze se divit.
Za současné legislativy a předpokladu, že noví obyvatelé nejsou hlášenými občany naší obce, je splnění
takovýchto požadavků bohužel většinou za hranicí nesplnitelných ideálů. Argument, že v mnohem menším Sv.
Janě plyn či vodovod nebyl problémem, rozhodně není opodstatněný. Sv. Jan má na rozdíl od chatové osady
Záhrabská hned několik velkoodběratelů, jimiž jsou Pedagogická škola, hotel Obecná škola, velkosklady v Sedlci
či budova bývalé fary. Bez těchto velkoodběratelů by s tak malou obcí například o zavedení plynu nikdo nikdy ani
nezačal jednat! Ve skutečnosti kromě 120 hlášených osob v naší obci pobývá často celoročně mnoho desítek
obyvatel ve 150 chatách, přechodně zde žije 100 studentů se zaměstnanci VOPŠ a několik desítek hotelových
hostů, (nepočítáme-li desetitisíce návštěvníků obce). Také pro tyto lidi je obec povinna zajistit základní podmínky
k obývání. Obec ale logicky nedokáže ze svého rozpočtu nabízet občanům služby, za které inkasuje peníze
daňových poplatníků Praha či jiné místo jejich trvalého pobytu. S tím bohužel úzce souvisí i zalidnění Záhrabské.
Velká část tamních "stálých" obyvatel je trvale přihlášena k pobytu v Praze, ale většinu roku, či nezřídka po celý
rok, obývají Záhrabskou. Ve větším počtu takových osadníků je zajištění chodu osady pro malou obec citelný
problém. Zákon je však v této věci nedokonalý, o bytové politice ani nemluvě. Obec potom logicky není schopna
finančně pokrýt ani základní požadavky osadníků pro moderní bydlení. Každopádně odbočka vodovodu do
Záhrabské či zpevnění ulic by v budoucnu patrně mohly být realizovány za předpokladu, že se financování těchto
potřeb podaří pokrýt z jiných zdrojů, než z obecního rozpočtu (fondy EU). Řešení všech uvedených problémů
(stav komunikací, případný vodovod či kanalizace) se samozřejmě vždy bude odvíjet od stavu veřejných financí,
které dnes nepokrývají ani nejnutnější provoz osady! Bez zásadní změny zákona o přerozdělování veřejných
financí obcím se situace bohužel nemůže změnit.

Cesta do osady byla vyřezána, vyspravena a světla opět svítí
V první polovině července byly vyřezány a posekány krajnice přístupové cesty do Záhrabské. Vyřezání více než 2
km krajnic je vždy náročným úkonem a poděkování patří panu F. Vycpálkovi ze Sv. Jana, který krajnice po 2 dny
vyřezával. Někteří osadníci se nechali inspirovat a po vysekání cesty ještě motorovou pilou vykáceli vzrostlé
porosty v kritických místech. Brigádně byla také speciální hmotou zalepena velká díra na silnici, která svými
rozměry již velmi omezovala dopravu. Již 11 let stará asfaltová cesta do Záhrabské je poznamenána zejména
provozem těžkých aut dřevařských firem, které vytrvale ignorují zákaz vjezdu na této silnici. Asfalt na mnoha
místech je značně rozpraskaný a bude potřeba ho preventivně vyspravit, aby se zabránilo vzniku velkých výmolů.
V měsíci říjnu také proběhla pravidelná údržba veřejného osvětlení v osadě.

Zajímaví návštěvnici Obecné školy III. (pokračování z minulých čísel)
Dnes bych rád čtenáře Svatojánku obeznámil s národnostní skladbou hotelových či restauračních hostů. Možná,
že si někteří s vás myslí, že se do takového obyčejného vesnického hotelu dostanou jen "běžní" turisté jako
například Slováci, Poláci, Němci či Rakušané. Je to popravdě o dost zajímavější. Tak tedy další národnosti:
Španělé, Francouzi, Belgičané, Holanďané, Italové, Irové, Britové, Maďaři, Rusové, Bělorusové, Ukrajinci,
Finové, Švédové, Norové, Izraelité, Korejci, Tchajwanci, Japonci, Číňané, Američané, Australané,
Novozélanďané, Islanďané a dokonce i obyvatelé Jihoafrické republiky. Ptáte se, jak se s nimi domluvíme?
Někdy to není vůbec jednoduché, ale pravda je, že anglický jazyk vládne světem, takže kromě starší generace
Francouzů a několika jednotlivců z jiných národů se téměř vždy anglicky domluvíme. Někdy je nutná němčina,
ale skutečně jen velmi zřídka. Vím, že někteří z vás o popularitu naší obce nestojí, ale tito cizinci při návštěvě
České republiky chtějí poznat nejenom krásy Prahy, Kutné hory či Karlových Varů, ale chtějí vidět i obyčejná,
přesto zajímavá místa v přírodě.
Michal Šedivý – provozovatel hotelu

... Třetí znamení aneb potěšení se okázalo léta 1616, když Anna, Matyáše císaře manželka a královna česká, k tělu
svatého Ivana krásný a nákladně z alabastrového kamení zhotovený oltář postaviti dala. To znamení zvěstovalo
nábožnost aneb oltář Páně, na kterej mnozí národové své potřeby představovati budou a z něho skrze zásluhy
svatého Ivana milosti a dary božské dosáhnou. Ten alabastrový oltář s bolestí všech duchovních skrze oheň k
porušení přišel, nebo celý kostel a co v něm bylo shořel, mimo obrazu dřevěného Panny Marie, který v tom ohni
neporušený zůstal. (Svatojánský klášterní rukopis 1717)

Pozvánka na koncerty
Dne 9. září se ve Svatém Janě pod Skalou konal tradiční koncert Spirituál Kvintetu. Kvůli
opožděnému datu vydání Svatojánku jsme Vás nemohli o konání koncertu informovat. Vzhledem
k probíhajícím statickým pracím ve Svatojánském kostele to byl patrně poslední letošní koncert.
Zda se bude konat koncert vánoční, uvidíme až podle postupu a rozsahu stavebních prací
v interiéru kostela. Předběžně je stavební firmou termín vánočního koncertu přislíben na 23.12. Otázkou zůstává,
zda bude po ukončení stavebních prací náš kostel v provozuschopném stavu. O koncertu Vás budeme informovat.
Letošní koncerty Hradišťanu a Spirituál kvintetu byly hojně navštívené, čemuž odpovídá i finanční přínos.
Svatojánská společnost vykázala celkový zisk z těchto koncertů ve výši 34 000 Kč. Tato částka byla bezezbytku
věnována farnosti na výdaje spojené se statickými pracemi v kostele (podrobnosti o darech Svatojánské
společnosti uvádíme na poslední straně).

Blahopřejeme
Dnešní blahopřání patří novomanželům Michalovi a Ivance Šedivým ze Svatého
Jana pod Skalou k narození dcery Adélky. Adélka se narodila 22. června. Šťastným
rodičům i malé Adélce přejeme, aby se jim v naší obci dobře bydlelo.
Blahopřání svatojánku putuje také panu starostovi Jiřímu Ševčíkovi, který v září
oslavil své 60. narozeniny.

Požehnání kaple sv. Ivana v Sedlci
Vyvrcholením letošní svatojánské pouti byla nedělní slavnost požehnání kaple sv. Ivana v Sedlci. Akce se velmi
vydařila. Před krásně nazdobenou kaplí se sešlo přes 150 lidí. Celou akci zahájily slavnostní fanfáry v provedení
Bohuslava Rattaye ze Sedlce a jeho mladých hostů. Poté předseda Svatojánské společnosti MUDr. Jan Ševčík
přednesl uvítací proslov. Starosta obce Jiří Ševčík udělil čestná občanství třem hlavním protagonistům výstavby

kaple: Akad. malíři Zdeňkovi Veselému za návrh okrasné mříže, zámečníku a tvůrci kované mříže Františku
Burianovi a architektovi kaple Milanu Míškovi. Následný obřad požehnání a posvěcení kaple proběhl ve velmi
příjemné a slavnostní duchovní atmosféře. Čestným hostem byl arcibiskup pravoslavné církve Jeho eminence
Vladyka Kryštof, berounský farář a karlštejnský kanovník P. Josef Pecinovský. Obřadu byl přítomen také
dosavadní farář P. Michal Němeček, který se touto poslední církevní akcí před svým odchodem na Dobříš se
Svatým Janem pod Skalou rozloučil. Po samotném aktu posvěcení kaple následovala opět slavnostní fanfára
v podání šesti žesťových nástrojů. Slavnost byla po více než půl hodině zakončena pěveckým sborem „Comodo“
z Loděnic a prohlídkou nové kaple. Na akci se rozdalo 800 pouťových koláčků a 200 reprezentativních brožur o
stavbě kaple, které byly k této příležitosti vydány Svatojánskou společností. Přestože pro malou osadu Sedlec to
byla významná historická událost, slavnosti se zúčastnilo pouze několik málo obyvatel Sedlce; vesměs pouze
těch, kteří se na výstavbě kaple aktivně podíleli.

Záchranné statické práce v kostele
Na konci června byla na základě konkursu vybraná odborná firma, která bude ještě letos realizovat ve
Svatojánském kostele jeho záchranné statické zajištění. Do konce září je nejmodernějšími technologiemi
prováděno přesné měření pohybu kostela. Poté bude přistoupeno k provedení horizontálních vrtů, které ukotví
pohyblivé stěny a základy kostela do vápencového masivu. Další fází bude vyhloubení speciálních spirálovitých
hlubinných kotev pod kritickými místy, především pod opěrnými pilíři a pod vnitřní boční stěnou kostela. Boční
stěny budou dále svázány kotvami, které budou vedené pod podlahou kostela. Zpevnění se nevyhne ani kritická
část jeskyně sv. Ivana, kde přesná měření odhalila uvolněný travertinový blok. Na tuto akci farnost obdržela
5 milionů korun z Programu záchrany architektonického dědictví, do kterého byl náš kostel v roce 2006 zařazen.
O podrobnostech a průběhu záchranných statických prací vás budeme informovat v příštím vydání Svatojánku.

Hrnčířské trhy v Berouně a Svatojánský kostel
Ve dnech 8.-9. září proběhly v Berouně tradiční Hrnčířské trhy. Každoročně se při nich pořádá v rámci berounské
charity finanční sbírka na nějaký konkrétní dobročinný účel. Vedení trhů rozhodlo, že letošní sbírka bude
věnována na doplacení záchranných statických prací v kostele ve Sv. Janě pod Skalou. Svatojánská společnost ve
spolupráci s farností pro tuto akci připravila 5000 informačních letáků o záchranné stavební akci a prezentovala
sbírku v regionálním tisku. Dále byla zhotovena nákladná a podrobná fotodokumentační nástěnka. Nástěnka
s fotografiemi a s vyobrazeními poškození statiky kostela byla po celý srpen umístěna v kostele ve Sv. Janě, poté
byla prezentována na Hrnčířských trzích u stánku charity. Svatojánská společnost dále věnovala k charitnímu
prodeji větší množství propagačních tiskovin Sv. Jana. Celý výtěžek z prodeje byl věnován na doplacení 500 000
Kč částky, kterou musí farnost za provedené práce podmínečně doplatit jako 10 % podíl k obdržené 5 milionové
dotaci. Tato akce na hrnčířských trzích vynesla Svatojánskému kostelu 84 000 Kč. Poděkování za její provedení
patří nejen členům SJS, ale také Berounským skautům.

Svatojánská společnost věnovala peníze na záchranu statiky kostela
Sehnat v rozpočtu farnosti 500 000 Kč je v podstatě nemožné. Proto bylo nezbytné tuto částku poskládat ze všech
možných dostupných zdrojů. Finanční podíl farnosti na této částce byl naspořen z darů v kostele za loňský a
letošní rok. Svým darem přispělo také Arcibiskupství pražské. 84 000 korun vynesla tombola na Hrnčířských
trzích, 30 000 Kč darovala obec Svatý Jan pod Skalou a chybějících 130 000 korun doplatila farnosti Svatojánská
společnost. Statické práce tak mohou být bez problému provedeny a 5 mil. dotaci nemusíme vracet.

PŘIPRAVUJEME:
1. září ………… country večer s táborákem – amfiteátr pod kaplí ve Sv. Janě
9. září ………… koncert Spirituál kvintetu – Svatojánský kostel
3. listopadu…… zasedání správy Svatojánské společnosti – Obecní úřad 17 hodin

Poznámka redakce: Omlouváme se za opožděné vydání Svatojánku. Toto číslo vyšlo 17. 10. 2007

