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Informační zpravodaj obecního úřadu Svatý Jan pod Skalou a Svatojánské společnosti

Závěrečná zpráva byla schválena
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo na svém řádném zasedání, které se konalo 18. června, závěrečnou
zprávu o hospodaření obce za rok 2006. Podrobnější zprávu o hospodaření obce a o stavu financí přineseme
v příštím vydání našeho zpravodaje.

Obec požádala o dar
Poté, co obec obdržela od Svatojánské společnosti přípěvek na opravu schodiště u kaple sv. Maxmiliána, byla
s tímto občanským sdružením projednána možnost dalšího daru. Ten by měl být poskytnut na dokončení chodníků
u nové kaple v Sedlci.

Oprava schodiště
Z iniciativy Svatojánské společnosti zahájí obec v červenci rozsáhlou opravu levého schodiště u kaple na
hřbitově. K těmto záchranným pracím vydal památkový ústav závazné stanovisko, bez kterého by nebylo možné
s opravou začít. Práce jsou rozvrženy do několika let a celková cena díla se odhaduje na jeden milion korun. Je
zřejmé, že ani tuto akci nedokážeme uskutečnit bez podpory státu, a proto bude v nejbližší době požádáno o dotaci.

Sedlecký vodovod
Ve fázi příprav projektové dokumentace je plánovaný vodovod v Sedlci. Po dokončení projektu
bude následovat územní řízení a posléze bude vydáno stavební povolení. Až po těchto krocích
bude na tuto akci možné požádat o dotaci. Termín realizace tak lze jen těžko odhadnout.

Nové velkoplošné mapy
V nejbližší době budou obcí objednány venkovní velkoplošné mapy Karlštejnska, které mají sloužit především
návštěvníkům. Zřejmě již na podzim se tyto mapy objeví v Sedlci, na Záhrabské, v Hostímě, ve skanzenu Paraple
a v centru Svatého Jana. Kromě cyklostezek jsou na mapách vyznačeny veškeré zajímavosti regionu. Cena jedné
mapy se přibližuje 15 tisícům, ale celý projekt je z 90% dotován. Svůj finanční podíl na projektu mají i někteří
místní podnikatelé.

Sedlecký areál získává novou tvář
V souvislosti s dokončením výstavby svatoivanské kaple v Sedlci jsou v současné době dokončovány práce na
souvisejících stavbách, které byly předmětem stavebního povolení. Jedná se o přístupový chodník, o malou fontánku
a o veřejné osvětlení. Pro zvýšení informovanosti občanů opakovaně zdůrazňujeme, že zatím je celý tento projekt,
kromě veřejného osvětlení, financován výhradně z darů občanů a přátel obce, Svatojánské společnosti, některých
firem a podnikatelů. V letošním roce přibude v areálu ještě dětské hřiště, na které obec obdržela dotaci. Výstavba
sportovně rekreačního areálu v Sedlci vychází z návrhu územního plánu vypracovaného architektem Vávrou a byla
projednána a schválena zastupitelstvem obce v loňském roce. Samotný projekt areálu, včetně návrhu nové kaple, byl
opakovaně představen občanům na veřejných schůzích. Názory veřejnosti byly také zohledněny a před uzavřením
projektu byly připomínky občanů do projektu architektem Míškem pečlivě zapracovány.

Dne 21. června 1914 sesuly se schody při kapli sv. Maxmiliána na zdejším hřbitově, a sice na straně jižní,
následkem dlouhotrvajících dešťů. Jak pan stavitel Josef Jelínek z Berouna zjistil, stalo se to sesouváním půdy,
jelikož základy pro schodiště byly špatně založeny! Oprava celé kaple, tudíž i obojího schodiště a zábradlí byla
provedena v roce 1906.
(Farní kronika Liber Memorabilium)

Svatojánská pouť
Největší společenskou událostí roku je svatojánská poutní slavnost. I když jde především o církevní slavnost
(oslava svátku sv. Jana Křtitele, jemuž je zasvěcen náš kostel), je tato slavnost každoročně doplněna
doprovodným programem. Nejinak tomu bude i letos. Sobotní dopoledne (23.6) vyplní turnaj v malé kopané,
který se bude konat od 9 hodin v Sedlci. V tutéž dobu zaplní svatojánskou náves tradiční pouťové atrakce pana
Třísky, který navázal na tradici svého děda a opět přijíždí do naší obce. Odpolední koncert dechové hudby začíná
ve 14 hodin na návsi „pod Lípou“ a sobotní program zakončíme od 19 hodin u táboráku se skupinou „Vepřové
hody“. Nedělní poutní mše ve Sv. Janě pod Skalou bude sloužena dne 24. června od 10 h. Během mše svaté
budou také požehnány nové kostelní dveře. Po slavnostní bohoslužbě bude krátká eucharistická adorace se
svátostným požehnáním. Následovat bude malý varhanní koncert a odpolední slavnost v Sedlci.

Slavnostní otevření kaple sv. Ivana v Sedlci
Letošní poutní slavnosti se však nebudou odehrávat pouze v kostele. Součástí poutě bude také slavnostní
požehnání nové kaple sv. Ivana v Sedlci. Kaple byla svépomocně postavena z finančních darů občanů a
s materiální pomocí mnoha firem. Z původně soukromé iniciativy několika jednotlivců se stala stavba
celospolečenského významu. Celou akci zaštítila obec Svatý Jan pod Skalou, která kapli nechala začlenit do
architektonického projektu zde vznikajícího oddechového areálu s parkem a sportovišti. Jedním z protagonistů
stavby kaple je i Svatojánská společnost, která při této příležitosti vydala celobarevnou informační brožurku
„Kaple sv. Ivana v Sedlci“. Tato velmi zdařilá brožurka slovem i barevnými fotografiemi dokumentuje nejen
průběh výstavby, ale podrobně také informuje o sakrální historii a památkách osady Sedlec. Protože doposud
nebyla církví uzavřena letitá sporná otázka Ivanova svatořečení, kaple nebude v oficiálním seznamu katolických
sakrálních staveb. Její postavení se uskutečnilo na základě dřívějších arcibiskupských dispenzů o uctívání
poustevníka Ivana v místě jeho působení. Kaple i přesto splňuje všechny náležitosti pro sakrální potřeby a může
být používána pro konání bohoslužeb nejen katolické, ale také pravoslavné církve. Náš poustevník svatý Ivan je
totiž podle tradice pravoslavnými již po staletí vřele uctíván. V posledních letech je možné dokonce hovořit o
jakémsi společném ekumenickém jmenovateli, který obě církve svoji přítomností sbližuje. Při nedělní slavnosti
kapli požehná Jeho Eminence Vladyka Kryštof, PhD. Arcibiskup pražský a metropolita zemí Čech a Slovenska,
společně s P. Josef Pecinovským, berounským farářem a kanovníkem Karlštejnské kapituly. Při té příležitosti zde
budou k veřejnému uctění vystaveny ostatky sv. Ivana a dále budou udělena čestná občanství naší obce třem
hlavním tvůrcům nové sedlecké kaple. Slavnost začíná v 15 hodin přímo u nové kaple v Sedlci.

Dětem přálo počasí
Dětský den je jednou z nejmilejších akcí, které již po mnoho let obec pořádá. Daří se to zejména díky dobrovolné
práci a pochopení dospělých. Každoročně se ochotně ujímá organizace paní Dana Posová, které ochotně pomáhají
další maminky i tatínkové. Občerstvení pro děti i dospělé zdarma zajišťuje pravidelně pan Michal Šedivý a svůj
podíl na obohacení programu měla letos i Společnost Barbora. Zvláštní atrakcí byla letos především „lanová
dráha“, ale také po mnoha letech obnovená střelnice. Účast na této milé společenské akci byla letos velmi hojná,
zejména ze strany dospělých. O tom, že se dětský den vydařil, svědčila nejlépe spokojenost dětí, kterým se ani
nechtělo domů.

Kontejnery opět přijedou
Velkoobjemové kontejnery se v naší obci znovu objeví 7. července. Technické služby nám
však nahlásily změnu v čase jejich přistavení. Právě na tuto změnu proto občany
upozorňujeme:

Horní Záhrabská ……..ve 12 hodin
Záhrabská u trafa …… ve 12.30 hodin
Sedlec ………………..ve 13 hodin
Svatý Jan u hřbitova …ve 14 hodin
Do kontejnerů nelze ukládat nebezpečný odpad!!!

Zajímaví návštěvnici Obecné školy

(pokračování z minulých čísel)
Další a asi nejpočetnější skupinou návštěvníků jsou kolektivy (většinou zaměstnanci významných firem). Zde
bych jmenoval především tým pracovníků jednoho z členů představenstva banky ČSOB, zaměstnanci České
spořitelny, České pojišťovny, Českomoravské spořitelny, dále pak tým pedagogů z několika fakult Karlovy
univerzity či ředitelé nejvýznamnějších elektráren v České republice v rámci ČEZu. Také jsme byli svědky
natáčení dvou reality show přímo v prostorách restaurace, které se vysílaly na TV Nova a TV Prima, ale v tomto
případě šlo jen o několikaminutové záběry a o "dočasné celebrity", které by dnes většina z nás ani nepoznala.
Popravdě jsou pro nás zajímavé i školní třídy, které do Svatého Jana přijíždějí opravdu z celé republiky a často i
ze Slovenska. Jsou to i ti nejmenší - děti z mateřských škol, kterým není často vidět za jídelním stolem ani celý
obličej jak jsou malincí.
Michal Šedivý - provozovatel hotelu

Nové vstupní dveře v kostele
Na konci dubna byly do kostela ve Svatém Janě pod Skalou dovezeny a zabudovány nové vstupní dveře. Ty byly
vyrobeny jako náhrada starých dveří, značně poničených opakovaným vloupáním do kostela v roce 2005. Dveře
vyrobil truhlář pan Paulíček z Rudné a kovářské práce dělal pan Kučera a syn z Litně. Dveře jsou přesnou
replikou předcházejících s tím, že jsou silnější, mají zabudované ocelové bezpečnostní výplně a mají kromě
původního zámku ještě dva nové zámky bezpečnostní. Původní zámek je prý přímo technickým skvostem a není
ho tak snadné překonat např. šperhákem. Nové dveře jsou velmi krásné a až překvapivě precizně propracované do
všech detailů. Okrasné kovářské prvky byly pocínované. Výrobní cena dveří činila 195 000 Kč. Dveře byly z
části zaplaceny Hasičskou vzájemnou pojišťovnou na základě pojistné události při opakovaném vloupání do
kostela na podzim 2005.

„... Jak může být pracovní doba OÚ, vyhrazená pro veřejnost, pouze v pátek dvě hodiny večer! To
je na vyřízení některých záležitostí opravdu málo. A starosta je snad placená funkce, takže by měl
i v týdnu být někdo na OÚ k zastižení, pro řešení naléhavých situací. Jestli to ovšem pan starosta
dělá jako koníčka zadarmo, tak ať to raději někomu předá...“
Velmi tvrdý, ale častý názor, na který je nutné reagovat. Pracovní doba OÚ není totéž, jako úřední hodiny. Pan
starosta i jeho zástupce pracují každý den. Jsou k dispozici pro různé situace v podstatě nonstop a jejich pracovní
doba v praxi není časově ohraničená. Přesto, že jsme malá obec, řešíme tytéž problémy, jako obce větší. To obnáší
stejné časové požadavky, stejné „papírování“, návštěvu stejných úřadů atd. Neúměrné množství památek,
vyhlášená turistická oblast a velké množství tzv. přechodných obyvatel (hotel, pedagog. škola, chataři) navíc tyto
nároky ještě násobí. Díky nízkému počtu trvale hlášených obyvatel je adekvátní i finanční ohodnocení našeho
zastupitelstva, které činí zlomek platu jiných starostů. S tím koníčkem zadarmo není tedy tazatel vůbec daleko od
reality! Dělat starostu v takovéto obci a navíc při zaměstnání, není skutečně vůbec nic příjemného. Svědčí o tom i
skutečnost, že se do této funkce lidé zrovna nehrnou. Také funkce člena Obecního zastupitelstva je mnoha lidem
patrně pouze na obtíž, o čemž svědčí zájem kandidátů při komunálních volbách. Na Záhrabské se v posledních
volbách našel jediný člověk, který byl ochoten pracovat pro veřejnost. Bohužel neprošel sítem komunálních
voleb. Úřední hodiny na OÚ jsou adekvátní zalidněnosti naší obce a počtu návštěvnosti občanů, jsou v souladu se
zákonem a jsou dokonce upraveny i s ohledem na příjezdové možnosti většiny chatařů (v pátek podvečer). Kromě
toho, osobní návštěva OÚ zdaleka není jediná možnost, jak svůj problém řešit. Pokud někdo přímo nepotřebuje
razítko a okamžité vyjádření, (např. urgentní stavební povolení a pod.), lze většinu věcí řešit korespondenčně, přes
internet či telefonicky. Takové úřední hodiny nejsou našim výmyslem. Srovnatelně velké obce úřadují obvykle
také 1x za týden. Naléhavé věci je samozřejmě možné řešit telefonátem starostovi či jeho zástupci, čehož lidé
hojně využívají (i zneužívají) a jejich problém se většinou ihned řeší. Ale překročí-li tento postup jisté etické,
společenské či morální hranice, může se vše snadno zvrhnout do obtěžování a narušení rodinného soukromí, což
se občas také stává. Arogantním a vulgárním chování některých našich spoluobčanů není v některých případech
bohužel nijak vzácným jevem.

Cesta na Záhrabskou bude vyspravena
Po několika měsících byla obci dodána specielní vysprávková hmota na „záplatování“ výmolů v asfaltové silnici
do Záhrabské. Jakmile to umožní počasí a domluví se brigádníci, bude cesta na Záhrabskou vyspravena.

Pozvánka na koncert
Dne 16. června od 16 hodin se konal v našem kostele koncert anglického pěveckého sboru „Fleet
and District Choral Society“. Po delší pauze jsme zde přivítali zahraniční sbor. Koncert byl velmi
povedený a navštívila ho téměř stovka posluchačů. Letošní koncertní sezóna bude od září na
několik měsíců přerušena statickými pracemi v kostele. Do té doby však proběhnou ještě dva
tradiční koncerty: 14. července v 15 hodin opět vystoupí populární Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Rezervace a
předprodej vstupenek budou zahájeny od 25. června. Vstupenky je možné rezervovat na telefonu 311 672 289
(ing. Václav Šalda), nebo na emailu svatojánské společnosti sjs@svatyjan.cz . Cena vstupenek zůstává stejná,
jako před rokem - 180.- Kč dospělí; 100.- Kč děti (7-15 let). Mladší děti a invalidé mají vstup zdarma. 9. září zde
tradičně vystoupí Spirituál kvintet. Čas tohoto koncertu bude během srpna upřesněn na plakátech.

Poděkování Svatojánku
Od 1. července nastupuje náš dosavadní pan farář a berounský kaplan P. Michal Němeček na nové působiště v
Dobříši. Jménem všech občanů mu děkujeme za velký kus práce, který zde za 5 let svého správcování zanechal.
Kostel pod jeho vedením získal mnohamilionové částky na své zvelebení a na opravy několika konkrétních
barokních památek. Byla dotažena generální oprava rozvodů elektřiny, kostel byl zařazen do programu záchrany
architektonického dědictví, letos byly pořízeny krásné nové vstupní dveře a právně byla doladěna i spolupráce
farnosti se Svatojánskou společností. Nemalý podíl má Páter Němeček i na záchraně a stěhování Mariánského
sousoší, na pokojeném soužití, kvalitní spolupráci našich občanů s farností a na chodu zdejší Vyšší odborné
pedagogické školy. Díky těmto všem skutečnostem zde byl mimořádně pracovně vytížen. Přejeme mu, aby i přes
toto výjimečné pracovní nasazení na Svatý Jan pod Skalou vzpomínal vždy jen v dobrém a rád se sem navracel.

Blahopřejeme
Panu Karlu Broumskému, který v červnu oslavil své šedesáté narozeniny.
Do dalších let mu přejeme hodně zdraví a pohody.

Statické práce v kostele
Na základě výběrového řízení bude do konce června vybrána firma, která letos provede další práce na statickém
zajištění kostela. V současnosti probíhá detailní měření pohybu podloží na základě nejmodernějších technologií.
Stěny kostela by měly být zakotveny horizontálními hloubkovými vrty až do masivu pevné skály za kostelem.
Situace není zatím katastrofální a kostel nehrozí zřícením. Ale podle výpočtů statiků by se za několik málo
desetiletí situace mohla již natolik změnit, že např. boční stěna kostela (nad jeskyní) by se mohla celá provalit
dovnitř. O nic lépe by na tom nebyla ani zadní stěna kostela. Nejhůře vypadající rozpraskaná klenba podle statiků
kupodivu vůbec nebezpečná není! Může za to geniálně vymyšlená „plovoucí“ dřevěná konstrukce stropu,
navržená stavitelem Dienzenhoferem v roce 1711. Celý strop je důmyslně usazen a zkonstruován nezávisle na
pohybu stěn a podloží. Nicméně oprava tohoto stopu a štukatérií bude v budoucnu také nevyhnutelná. Díky
programu záchrany architektonického dědictví, do kterého jsme byli v loňském roce zařazeni, se také opravu
stropu patrně brzy podaří uskutečnit. V letošním roce farnost z tohoto fondu obdržela 5 milionů korun na
plánované statické práce a kladně se k plánované akci vyjádřili také památkáři. Podíl farnosti na letošních pracích
bude činit dalších 500 000 Kč. I v tomto případě se počítá s finanční pomocí Svatojánské společnosti.

PŘIPRAVUJEME:
23. června …… Svatojánská pouť – 9h fotbal v Sedlci, 14h dechovka, 19h countryvečer
24. června …… Svatojánská pouť – 10h poutní mše svatá, 15h slavnostní otevření nové kaple v Sedlci
7. července …. Zasedání správní rady Svatojánské společnosti – 18h Obecní úřad
14. července …. Koncert Hradišťanu – 15 hodin Svatojánský kostel

