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Informační zpravodaj obecního úřadu Svatý Jan pod Skalou a Svatojánské společnosti
Svatojánští mohou oslavovat
Pod tímto podtitulkem uveřejnily sdělovací prostředky úspěch svatojánských občanů, kteří zabránili výstavbě
přemostění údolí mezi Sedlcem a Jánskou. Protesty obce a mnohá nelehká jednání přiměly projektanty ke změně
trasy plánované vysokorychlostní dráhy. Ta bude v celé délce vedena podzemním tunelem. Je to skutečný úspěch,
za který jsou, soudě podle ohlasů, nejvíce vděční občané Jánské. Mrzí nás však podání této informace v tisku,
které staví naši obec do pozice viníka, který způsobil prodražení plánované stavby ze 20 na 30 miliard korun.
Ano, stavba tunelu bude dražší, ale nejvíce jí prodraží chyby v původním rozpočtu a zásadní změny vyústění
tunelu v samotné Praze. Tato skutečnost jaksi novinářům unikla. Podle některých deníků výstavba několika set
metrů tunelu navíc (namísto stejně drahé varianty s původně plánovaným přemostěním) navýšila cenu 34 km
tunelu o celou polovinu. Viníkem je několik desítek obyvatel malé bezvýznamné obce Svatý Jan ...

Opravu márnice se podaří dokončit
Oprava márnice na místním hřbitově bude dokončena v první polovině letošního roku. Rozhodlo
o tom zastupitelstvo obce. Po loňské opravě střechy budou opraveny také omítky, okna a dveře.
Budova, která již neslouží svému původnímu účelu je obcí využívána pouze jako skladiště, je součástí hřbitova a
na jejím stavu obci záleží. Dotaci na opravu získala obec z Programu obnovy venkova.

Úroky z úvěru budeme splácet z dotace
Z Programu obnovy venkova získala obec státní pomoc na částečné splácení úroků z úvěru, který si obec byla
nucena vzít na plynofikaci. Není to sice pomoc nijak významná, ale i přesto jsme za ni vděčni. Naše obec, která je
součástí Národní přírodní rezervace Karlštejn, tak dostává jedinou pomoc na plynofikaci.

Dotace na dětské hřiště
Starosta obce obdržel pozvání na Krajský úřad Středočeského kraje k podpisu smlouvy na poskytnutí dotace. Ta
je určena na výstavbu a vybavení dětského hřiště na obecním areálu v Sedlci. Hřiště by mělo být dokončeno ještě
letos a s přípravou bude započato po zkolaudování první etapy úprav areálu, tedy po dokončení kaple, chodníků a
veřejného osvětlení. O dotaci na hřiště pro dospělé požádáme v roce 2008 po vybavení všech formalit potřebných
pro vydání stavebního povolení.

Oslava Dne matek
Jedna z mnohých svatojánských tradičních akcí se letos bude konat v pátek 12. května od 18 hodin na obecním
úřadu. Den matek je také příležitostí k jarnímu setkání občanů. Při této příležitosti vždy lidé bývají informováni o
nejnovějším dění v obci, připravovaných akcích, a také o současném stavu hospodaření obce. Srdečné pozvání na
tuto akci platí především ženám všeho věku. I tentokrát pro ně obec připravila malou pozornost.

Přednáška pana Větvičky se konala o týden později

Přednáška "Ze světa rostlin" pana Václava Větvičky, ředitele botanické zahrady přírodovědecké fakulty UK v
Praze, se neplánovaně posunula o jeden týden a místo 10. se uskutečnila až v sobotu 17. března. Pan Větvička si i
přes naše opakované upozornění a potvrzení akce bohužel spletl datum konání o jeden týden a do Sv. Jana vůbec
nedorazil. Omlouváme se tímto všem, kteří spolu s námi marně na pana Větvičku čekali. Na druhý pokus se
zajímavá beseda již uskutečnila. Mnohým, kteří se na pana Větvičku těšili již týden před tím, jejich zklamání pan
ředitel plně vynahradil poutavým vyprávěním a celou řadou zajímavých příběhů. V první polovině programu bylo
autorské čtení z nové knihy „Moje růžová dobrá jitra“, následovaly odpovědi na dotazy publika a odborný
komentář k fotografiím Jiřího Ševčíka „vzácné rostliny Svatojánska“. V závěru večera pak Václav Větvička
podepisoval své knihy a zodpovídal četné dotazy posluchačů. Besedy se zúčastnilo téměř 100 lidí.

Proběhly první dva jarní koncerty
Vzhledem k pozdnímu vyjednání termínu koncertu jsme Vás nemohli zavčas ve Svatojánku informovat o konání
letošního prvního jarního koncertu. Ten se konal 31. března a vystoupil na něm pěvecký sbor „Vox Cantabilis“
z Jirkova u Chomutova. Tento pěvecký soubor jsme již ve Svatém Janě přivítali v září roku 2002. První letošní
koncert si přišlo poslechnout přes sto lidí. Mnozí z nich se již na první koncert velmi těšili a příjemný kulturní
zážitek je rozhodně nezklamal. Koncert patřil svou úrovní skutečně k těm nejlepším, které jsme mohli ve Sv. Janě
slyšet. 1. května se ve Svatojánském kostele konal další koncert. Tentokrát zde vystoupil takřka domácí soubor.
Na koncertě vystoupilo pěvecké a hudební sdružení „Art time“ se svým pěveckým sborem „Comodo“ z Loděnic.
S dospělými hudebníky zde vystoupilo také několik dětí. Také tento koncert byl relativně zdařilý a hojně
navštívený. Koncert však přinesl zklamání některým stálým návštěvníkům našich koncertů, kteří výkony
z kategorie „lidové hudební školy“ nečekali a byli z úrovně a především z dramaturgie koncertu (všehochuť
skladeb) vysloveně zklamáni.

Pozvánka na koncert
Také pro rok 2007 Svatojánská společnost obdržela na koncertní činnost dotaci 60 000 Kč od
Středočeského Kraje. Proto se budou moci uskutečnit další plánované koncerty. Prvním z nich
bude vystoupení Anglického pěveckého sboru „Fleet and District Choral Society“, které se
uskuteční 16. června od 16 hodin ve svatojánském kostele.

Nový studniční zákon
Na základě četných dotazů k novému studničnímu zákonu přinášíme základní informace o
odběru vody. Na každou studnu zhotovenou po roce 1955 musí být doloženo, nebo dodatečně
získáno stavební povolení a kolaudační rozhodnutí. Majitelé takových studní jsou rovněž povinni
vlastnit povolení pro odběr podzemních vod. Tato povolení pro naši obec vyřizuje odbor životního prostředí na
Městském úřadě v Berouně. Stáří studny se nyní nikde dokazovat nemusí. Ale v případě kontroly bude vyžádáno
platné povolení k odběru vody nebo důkaz, že studna je starší než z roku 1955 (čestné prohlášení, stará mapa,
svědectví souseda, znalecký posudek k domu, dokumentace k domu, kupní smlouva). Přísnější podmínky zákona
se vztahují zejména na odběr vody pro podnikatele. Zákon mění také podmínky zřízení nové studny, odběr
užitkové vody na zalévání a vypouštění odpadních vod např. z jímky a čističky. Majitel budoucí studny má
povinnost ohlásit svůj záměr na obecním úřadě, rozhodující je pro něj získání povolení u Odboru životního
prostředí. Zdůrazňujeme, že povinnost registrace neplatí pro studny, které nejsou používány, nebo byly
vyhloubeny před rokem 1955, nebo pro studny, které již patřičné povolení pro odběr vody mají. Při odběru vody
ze studny vybudované po r. 1955 bez patřičného povolení hrozí pokuta 50 000 Kč. Další informace jsou
k dispozici na internetu www.zanikpovoleni.cz

Nová ohrádka kolem Dubu na Záhrabské
K 1. dubnu (tradiční den ochrany přírody, letos vyhlášen za mezinárodní den ptactva) byla instalována nová ohrádka
kolem znovu vysazeného památného dubu na Záhrabské. Přes 20 let starý půtek již byl značně prohnilý a velmi
poškozený. V posledním roce do něj dokonce nabouralo vozidlo, přičemž se téměř rozpadl. Novou ohrádku kolem
dubu vyrobil Jiří Ševčík ml., materiál na její výrobu dodali pan Ivan Rada ze Sedlce a Svatojánská společnost.

Nově vysazené keříky před studánkou
Nebezpečný břeh regulace Kačáku před Studánkou sv. Ivana byl jedním dobrovolníkem osázen okrasnými keři. Jistý
pán z Berouna zde na místě tří pokácených smrků vysadil několik rostlinek okrasných ibišků a cypřiše. Jedná se o
amatérský a díky plánované opravě regulace potoka také o dočasný počin milovníka Svatého Jana pod Skalou. Keříky
zde především dočasně pomohou zabránit přístupu na okraj rozpadlé regulace potoka a případnému vážnému úrazu.
Pokus o zkrášlení tohoto obecního pozemku však nebyl příznivě přijat několika občany, kteří staršího pána slovně
napadli. Nedal se však odradit a práci dokončil. Za jeho pokus o dobrovolné nezištné zkrášlení tohoto místa onomu
pánovi touto cestou děkujeme a věříme, že přes konflikt s těmito osobami na Svatý Jan nezanevřel.

Katastrofální sucho
V měsících březnu a dubnu postihlo celou naší republiku katastrofální sucho, spojené s rekordně vysokými
teplotami na konci dubna. Za více než dva měsíce napadlo pouze 2-5mm srážek, a to jen místy. Nejvíce jsou
suchem postiženi zemědělci, kteří ztratili podstatnou část letošní úrody. Potok Kačák se zazelenal ostrůvky trávy a
voda v něm tekla jen neznatelně. Po zimě bez sněhu a suchém jaru je žalostný stav lesů a luk. Kvůli suchu lidé
nemají vodu ve studnách a problémy nastaly se zaléváním. Všeobecně panoval zákaz rozdělávání ohňů, citelný
byl zejména zákaz pálení čarodějnic. Občané jsou vyzýváni k šetření vodou. Situace se má zlepšit v polovině
května, kdy se mají objevit první vydatnější srážky.

Ekocentrum Kavyl bylo otevřeno
Dne 21. března v 10 hodin byl slavnostně zahájen provoz „Informačního centra ekologické výchovy Kavyl“ v budově
bývalé fary. O přestěhování ekocentra do nových prostor VOPŠ podrobně informovala v Berounském deníku již
v listopadu loňského roku, kdy měla být dokončena první fáze přestavby budovy. Projekt Ekocentra je převážně
financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu. Adaptace budovy si doposud vyžádala přes 12,5 mil.
korun. Ekocentrum Kavyl mělo doposud své zázemí v prostorách školy, ale nyní začíná oficiálně fungovat ve vlastní
budově. V ekocentru již probíhají první veřejné akce. Jednou z nich bylo pozvání občanů Sv. Jana. To se konalo 28.
března a setkalo se s velkým zájmem občanů. Součástí setkání byla prohlídka zrekonstruovaných částí objektu a
prezentace ekocentra. Příjemné dojmy navodila i velikonoční výstava, podávané občerstvení a cestopisná přednáška P.
Michala Němečka o návštěvě Izraele. Rekonstrukce objektu, včetně vyřešení mnoha závažných stavebních nedostatků,
nebyla zdaleka dokončena a vyžádá si další mnohamilionovou investici. Za podobných existenčních podmínek po roce
1995 začínala fungovat i samotná VOPŠ. Do adaptace budovy na školu s internátním ubytováním odpovídajícím
zákonným normám muselo být v následujících letech investováno také několik desítek milionů korun. Dodejme, že
Ekocentrum Kavyl má být jakýmsi multifunkčním zařízením pro několik zde registrovaných i externích společností
s ekologickým a environmentálním zaměřením své činnosti. Majitelem samotné budovy Ekocentra je VOPŠ, ostatní
prostory a pozemky užívané VOPŠ jsou v současnosti ve vlastnictví církve.

Návštěva pana Kardinála Vlka s potomky rodiny Bergerů
2. dubna naši obec navštívil biskup luteránské církve ve Wolfenbüttelu (Německo, nedaleko Hannoveru) Dr.
Christian Krause přibližně s deseti rodinnými příslušníky. Všichni byli potomky rodiny Bergerů, bývalých
majitelů „Svatojánského panství“ - Maxmiliána Bergera (stavitele hřbitovní kaple) a jeho ženy Walburgy. Za
osobního doprovodu kardinála Miloslava Vlka, P. Michala Němečka a starosty obce si prohlédli naši obec a
navštívili kapli sv. Maxmiliána, místo odpočinku svých předků. Svatojánská společnost před několika lety získala
od této rodiny několik předmětů z pozůstalosti Bergerových. Ty by v budoucnu měly obohatit sbírky plánovaného muzea obce.

„Prořezání nebezpečně zarostlé, jediné přístupové komunikace pro auta i pěší, děti, cyklisty, kočárky, atd.,
se uskutečnilo až po mnohých intervencích (a to zjevně jen proto, abychom my osadníci dali pokoj!). Dva
roky nám slibujete (i ve Svatojánku) osazení komunikace značkami, omezujícími rychlost. Obec se ale stále
vymlouvá na nějaké firmy…“
Problémy s přístupovou cestou do osady jsou skutečně v drtivé většině spojené s firmami, na kterých je údržba
komunikace mechanizací závislá. „Stálé výmluvy“ obce na firmy jsou zde bohužel opodstatněné. Dříve se častěji
konaly na Záhrabské brigády, nebo zde byli placení poctiví cestáři. Kromě několika málo dobrovolníků, kteří dle
svých možností přístupové cestě tu a tam pomohou, celý problém údržby dnes visí pouze na obci. S tím souvisí i
finanční stránka údržby, která je ve většině požadavků firem neúměrná, nerealizovatelná, často i absurdní. Některé
firmy dnes požadují za údržbu 2 km cesty (letní posekání a zimní posyp) částky začínající na 80 000 Kč/rok,
placeného cestáře či brigádníka na údržbu okolí cesty dnes nikdo dělat nechce. Někteří soukromníci jen za
prohrnování cesty pluhem v zimě požadují 70 000 Kč za rok, státní správa silnic odmítá z důvodu zákazu údržby
soukromých komunikací do Záhrabské jezdit. Jiné soukromé firmy se zde zejména v ulicích bojí o své stroje,
kterými by v zimě i v létě přístupovou cestu a její okolí udržovaly. Dá se za těchto podmínek údržba cesty do
Záhrabské vůbec nějak zajistit ??? Po mnoha a mnoha více či méně zdařilých pokusech obec konstatovala, že
v současnosti funguje jen jediný způsob, jak vyřezání a zimní údržbu cesty zajistit. Zimní údržba silnice funguje na
Záhrabské relativně dobře. Silnice, dokonce i všechny ulice jsou pluhovány nebo dle potřeby sypány. Včasnost
prohrnutí však opět závisí na stavu počasí a vytíženosti jediné možné provozující firmy, která je schopná i ochotná
tyto práce smluvně provádět. I tak bylo pro některé naše spoluobčany velmi pohoršující a těžko pochopitelné, proč
např. při kalamitním stavu v posledním lednovém týdnu nebyla cesta prohrnuta okamžitě (technika se do Záhrabské
tehdy dostavila až následující den). Je třeba si uvědomit, že přednost v údržbě budou mít vždy státní silnice a až
následně budou udržovány místní komunikace. Lidé bydlící v zimě na Záhrabské mají díky odlehlosti a velikosti
osady zkrátka smůlu a musí počítat s tím, že komfortu včasně prohrnutých a nasolených městských ulic, na který
jsou zvyklí zejména pražští obyvatelé, se zde nikdy nedočkají. Problémem zůstává rozkrádání štěrkového posypu.
Letos v zimě na Záhrabské nebylo posypu téměř potřeba, přesto hromady štěrku umístěné nad Vráží zcela zmizely.
V minulých letech posypový štěrk rozkrádali bohužel také někteří chataři ze Záhrabské. Obec na příští rok objedná
štěrk namíchaný se solí, což znemožní jeho použití do betonu, na zahrádky a pod. Letní údržba cesty bude i nadále
vykonávána jediným možným způsobem, který se až po zakoupení obecní techniky osvědčil v uplynulém roce.
Pomoc brigádníků, včetně těch placených, bude vždy vítaná. Značky na Záhrabskou byly opakovaně urgovány.
Není to opět další výmluva obce na firmy. Firma, která zakázku prováděla, v loňském roce pouze zabudovala patky
a poté zkrachovala. Obec nyní předává nehotovou zakázku firmě nové. Co se týče opravy přístupové cesty na
Záhrabskou, na jaro byla objednána speciální hmota na trvalou vysprávku velkých děr.

Blahopřejeme
Významná životní jubilea oslaví v měsíci květnu paní Tereza Boučková ze
Záhrabské a ředitelka VOŠP Jana Fellnerová. Do dalších let života jim oběma
přejeme pevné zdraví a životní pohodu.

Nové ozvučení kostela
Počátkem března byla do našeho kostela instalována ozvučovací technika. Od loňského roku, kdy zde byl dokončen
nový rozvod elektřiny, zde již bylo připraveno vedení pro zabudování reproduktorů a několika mikrofonů.
Ozvučovací technika byla po vzoru jiných kostelů provedena šetrně s ohledem na barokní interiér kostela. Doposud
chybějící ozvučení kostela jsme citelně postrádali zejména při větších církevních akcích, ale také při průvodním
slovu při koncertech. Také při obyčejných bohoslužbách nebylo v zadní polovině kostela mluvenému slovu často
vůbec rozumět, zejména byl-li kostel z větší části zaplněn. Do ozvučení kostela investovala farnost 64 000 Kč.
V kostele dále byly provedeny zednické práce, které měly zvětšit vstupní portál pro osazení nových dveří. Nové
dveře byly instalovány na konci dubna. Informace o jejich výrobě přineseme v červnovém svatojánku.

Kaple sv. Kříže
Počátkem března byly z Kaple Sv. Kříže násilně strženy a odcizeny měděné okapové svody. Přestože byly
sletovány a bezpečně ukotveny, zlodějům nedalo patrně mnoho práce okapy násilím strhat. Celkem bylo ukradeno
přes 12m okapních svodů. Letošní zimu došlo v obci k prudkému nárůstu krádeží barevných kovů a k několika
vloupáním do objektů v Sedlci i ve Sv. Janě. Kuriózním případem jsou dále krádeže objemnějších svící ze svícnů
a věnečků na místním hřbitově. Občané jsou přesvědčeni, že za krádežemi stojí individua bezdomovců a
námezdních zahraničních pracovníků, kteří obývají různé rekreační nemovitosti v okolí Sedlce a Jánské.
Doufejme, že se policii podaří alespoň některé pachatele odhalit. V jarních měsících bylo kolem kaple také
dokončeno nové zábradlí. Dubové sloupky jsou zabetonovány v kovových patkách a samotné bezpečnostní
zábradlí tvoří ocelové lano, které je skrze sloupky provlečeno. Vzhledem k finančním, estetickým i technickým
možnostem zde nelze zhotovit zábradlí typu „dálničního svodidla“, které by snad jako jediné trvale odolávalo
vandalům. Doufejme, že současné masivní zábradlí vydrží náporu „civilizace“ déle, než bývalé řetězové zábradlí
s okrasnými litinovými sloupky. Zábradlí vyrobili, instalovali a financovali členové Svatojánské společnosti,
dubové dřevo na sloupky věnoval majitel pily pan Vršek z Malých Přílep.

Veřejné výroční zasedání Svatojánské společnosti
se konalo 17. března. Předseda společnosti MUDr. Jan Ševčík zde přednesl výroční zprávu společnosti. O většině
aktivit za rok 2006 jsme Vás informovali v minulém čísle Svatojánku. Dodatečně ještě uvádíme údaje o činnosti
SJS v roce 2006, které v této rekapitulaci nebyly zveřejněny: Počátkem roku byl zpracován a podepsán provozní
řád pro provádění průvodcovství v kostele, kde na průvodcovské činnosti naši členové v roce 2006 odsloužili 771
brigádnických hodin, z větší části ve dnech pracovního volna či dovolených. Bylo dokončeno uspořádání archivu
SJS a jeho katalogizace. Významným počinem byly dvě velké brigády na úklid obce a kostela při stavebních
pracích. Členové společnosti se významně brigádně i sponzorsky podíleli na stavbě kaple sv. Ivana v Sedlci. SJS
změnila svoji poštovní adresu na Svatý Jan pod Skalou čp. 11, došlo k výměně razítek a podpisových vzorů. Na
uspořádání 7 koncertů společnost získala dotaci od Středočeského kraje 55 000 Kč. Kromě 4 druhů nových
pohlednic jsme vydali panoramatický plakát obce a dotištěny byly i cizojazyčné texty o Sv. Janě. Dále byla na
schůzi přednesena zpráva o hospodaření společnosti, o které jsme také informovali v minulém svatojánku, zpráva
revizní komise a informace o proběhlé inventuře.

PŘIPRAVUJEME:
28. dubna ………. schůze Svatojánské společnosti - Obecní úřad 18 hodin
1. května ……… koncert – svatojánský kostel 15 hodin
11. května ……… Den Matek – Obecní úřad 18 hodin
2. června ……… Dětský den – zahájení v 10 hodin, Amfiteátr nad parkem
16. června ……… Koncert Anglického pěveckého sboru „Fleet and District Choral Society“ 16 h kostel

