Svatojánek
červen, červenec 2006
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
1) Zastupitelstvo obce schválilo přijetí daru od římskokatolické farnosti a to: pozemek č. 105 o
výměře 17m2
2) Rozhodlo o odkoupení garáže od p. Radechovského
3) Schválilo pronájem části pozemku 831/4
4) Schválilo objednání čerpací zkoušky na vodovod Sedlec
5) Schválilo příspěvek na veřejné osvětlení Sedlec ve výši 15 tisíc Kč
6) Pro příští volební období stanovilo počet zastupitelů, kterých bude i nadále 7
7) Schválilo umístění nových dopravních značek na místních komunikacích
8) Schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2005
PROGRAM OBNOVY VESNICE
Vodovod v Sedlci
Přípravy na výstavbu vodovodu v Sedlci pokračovaly testováním nového vodního zdroje.
Dlouhodobá čerpací zkouška a následný rozbor vody poslouží jako důležité podklady pro budoucí
projekt. Po vypracování projektu a po vydání stavebního povolení požádá obec o státní dotaci, bez
níž by celou akci nebylo možné realizovat.
Obnova obce bude pokračovat podle projektu
Studenti z fakulty architektury dokončili projekt obnovy historického jádra Svatého Jana pod Skalou
a po prázdninách bude tato práce předložena obecnímu zastupitelstvu k posouzení. Celý projekt by
se měl stát vodítkem pro pokračující obnovu obce a v závěru letošního roku bude dán k
připomínkám občanům. Jako největší současné problémy se u nás jeví naprostý nedostatek
parkovacích míst, úprava vodoteče, odstranění vězeňské ohradní zdi a obnova veřejných ploch.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Svatojánské koncerty
Vzhledem k blížícímu se termínu 100. koncertu, na který se Svatojánská společnost pečlivě
připravuje, se v květnu a červnu konalo hned několik zajímavých koncertů. 13. května se konal
zajímavý koncert dvou sborů. Vystoupil zde pěvecký sbor Slavoš + sbor Moravan z Kroměříže. 17.
června jsme zde měli možnost přivítat pěvecký sbor Camerata Singers z USA. Koncert měl vysokou
uměleckou úroveň, leč bohužel nebyl dostatečně navštíven. 1. července Svatojánská společnost
hostila chrámový pěvecký sbor ze Sloupu v Moravském krasu
(Vesnice roku 2000), který zde zazpíval v rámci zmíněné slavnostní mše. Členové sboru si prohlédli
naši obec, vřele byli přijati i ve skanzenu Solwayova lomu Paraple. Tento koncert byl předposledním
99. koncertem v řadě koncertů Svatojánské společnosti. Následovat bude koncert jubilejní, kterému
je věnována nížepsaná pozvánka.
Výstava obrazů
Také letos byla v kostele Svatojánskou společností instalována letní obrazová expozice. Tentokrát
jsou zde vystaveny olejomalby obrazů malíře Gennadije Avdějeva. Umělec povětšinou vystavuje
obrazy krajiny Severních Čech, kde trvale žije. Výstava je instalována od 10.7. do 30.8. a je v
kostele přístupna denně v obvyklé otevírací průvodcovské hodiny. Zajímavá je i skutečnost, že
obrazy jsou tentokráte prodejné. 10 % z ceny každého prodaného obrazu bude věnováno našemu

kostelu.
Svatojánská pouť
Letošní svatojánská poutní slavnost proběhla podle očekávání. Letošní rok jsme zaznamenali
rekordní počet stánkařů, kdy jich na návsi a v okolí stálo přes deset. Největší atrakcí především pro
děti byl návrat tradičního kolotoče. Majitel pouťových atrakcí se nám svěřil, že na svatojánskou pouť
jezdíval s kolotočem již jeho dědeček. Inspirován jeho vyprávěním se pokusil navázat na rodinnou
tradici. Kolotoč byl na pouti naposledy patrně v roce 1953, kdy zde byly poutě z politických důvodů
zakázány. K malebnému kolotoči letos přibyla i modernější atrakce – tzv. nafukovací hrad. Kolotoče
a stánky obsadily celé prostranství svatojánské návsi. Je jen škoda, že nebylo možné např. pro dětské
atrakce využít zdejší park. Návštěvnost atrakcí nebyla ani malá ani vysoká, na čemž se negativně
podepsaly zejména nedělní třicetistupňové denní teploty. Přesto věříme, že kolotoč se vrátí i o příští
pouti. Tu letošní obohatili řadou exponátů členové společnosti Barbora a patří jim za to naše upřímné
poděkování.
Zásluhou organizátorů a obce se důstojného průběhu dočkal také sobotní turnaj v malé kopané v
Sedlci. Turnaje se zúčastnilo 6 mužstev. Ačkoli byla obě svatojánská mužstva vybavena novými
dresy, obsadila poslední dvě místa. Novinkou stále populárnějšího turnaje byly též diplomy pro
vítěze a krásný sportovní pohár. Ten si letos odvezli fotbalisté z Prahy.
Nejnavštívenější poutní akcí byl tradiční Countryvečer. Stálí návštěvníci ani muzikanti letos opět
nezklamali. Velkým plusem bylo také ideální teplé počasí a tak pro návštěvníky dopadla akce velmi
uspokojivě. Více problémů měli letos organizátoři. Odpoledne se vyskytl problém s nedostatkem
elektřiny, kdy její velkou část odebraly stánky a kolotoče. Dalším problémem byl nepořádek po
ukončení countryvečera. Na úklidu velkého množství poházených odpadků se druhý den podílelo
několik svatojánských dobrovolníků. Zklamáním pro pořadatele byl stánek s občerstvením, který
oproti slibu na místě zanechal 4 pytle s odpady, včetně několika kilogramů starých zkažených
potravin. Z důvodu celkové nespokojenosti již nebude obec tyto provozovatele na další pouť zvát.
Pouť je především svátkem církevním
Svátky svatého Jana a Ivana se letos v kostele slavily z různých důvodů natřikrát. Tradiční nedělní
poutní mše proběhla již opět v duchu slavnostním, přestože se nepodařilo zajistit původně přislíbený
pěvecký chrámový sbor z Berouna, ani sbor náhradní. Chrámový sbor ze Sloupu v Moravském krasu
přijel zazpívat až o týden později. I tato mše byla navštívena téměř dvěma sty návštěvníky (mnoho
ctitelů sv. Ivana jezdí až následující týden po pouti). Naopak týden před poutí se konala pouť
představitelů pravoslavné církve za účasti vladyky Kryštofa, nového metropolity Pravoslavné církve
v českých zemích a na Slovensku. Tato každoroční svatoivanská pouť pravoslavných již má tradici
desítky let. Ještě před několika lety bývala poutní mše v jeskyni sv. Ivana sloužena za účasti 2 až 5
osob. Letos se jich sešlo odhadem mnoho přes 50. Vladyka Kryštof věnoval kostelu kříž, který
požehnal při své cestě do Jeruzaléma.
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 5. července zemřela ve věku
89 let současná nejstarší svatojánská občanka paní Marie Landová. Stará paní dožívala svá
poslední léta u své dcery na Moravě, ale do Svatého Jana pravidelně dojížděla. Landovi ve Sv.
Janě v minulosti patřili k významným spoluobčanům, kteří dlouhá léta provozovali u mostu v
centu obce vlastní obchod a vydavatelství pohlednic. Svatojánské společnosti stará paní Landová
poskytla mnoho cenných starých fotografií a informací z minulosti své rodiny i obce.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Silnice se stala nebezpečnou
Obec zaslala na Krajský úřad Středočeského kraje upozornění na naprosto katastrofální údržbu
komunikace Hostím – Loděnice. Stav celé řady nebezpečných úseků této silnice se ještě zhoršil
zanedbanou údržbou krajnic, na kterých nejsou vyřezávány náletové porosty. Také tráva v okolí
silnice zužuje její jízdní profil a její sekání je prováděno nevyhovujícím způsobem. Krajský úřad
jsme také upozornili na špatné dopravní značení a na průjezd kamionů naší obcí. Jestli se dočkáme

nápravy? Uvidíme.
ZAJÍMAVOSTI
Vychází nová brožura – „100 koncertů Svatojánské společnosti“
Ku příležitosti 100. koncertu Svatojánská společnost vydala krásnou rekapitulační brožuru. Brožurka
o 24 stranách dokumentuje 15 let konání koncertů. Kromě textové části a seznamu všech souborů,
které jsme zde měli možnost vyslechnout, obsahuje brožura ukázky plakátů a pozvánek, několik
novinových recenzí a hlavně 10 stran barevných fotografií zdejších koncertů. Brožura je zdařilým
počinem Svatojánské společnosti, který všestranně dokumentuje tuto oblast její činnosti. Kromě toho
se stala velmi vhodným a důstojným propagačním materiálem naší obce. Část nákladu brožury bude
rozdávána v rámci propagace Svatojánských koncertů zdarma, část bude prodávána za symbolickou
cenu během následujících koncertů.
Rotující setrvačníky 2006
Tradiční letní akce „Setkání rotujících setrvačníků“ se konala 10. a 11. června ve skanzenu lomu
Paraple. Několik desítek plně funkčních a unikátních exponátů si přišlo prohlédnout nečekaně velké
množství lidí. Společnost Barbora tak opět triumfovala a prokázala, že je schopna důstojně uspořádat
doslova celorepublikovou akci pro několik tisíc lidí. Zajímavé byly především funkční exponáty z
muzea zemědělské techniky v Čáslavi. Hlavní atrakcí byl plně funkční parní válec s výrobním
štítkem „Českomoravská Kolben – Daněk, rok 1930, číslo 220“. Po tento technicky velmi zajímavý
a rozměrný parní stroj byly pořadatelé nuceni objednat několik metráků uhlí. Pamětníci potvrdili, že
takovéto parní stroje ještě v 60. letech válcovali silnici ve Sv. Janě. Za zmínku stojí také to, že se
mezi exponáty objevilo i část výbavy svatojánské hasičské zbrojnice. Setkání rotujících setrvačníků
bylo letos velmi pěkné. Činnost společnosti Barbora láká do naší obce tisíce návštěvníků a
významně se podílí na utváření dobrého jména a propagace obce.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
V rámci programu podpory sbírky starých historických materiálů Svatojánská společnost zadala
odborný překlad rukopisu ze Svatojánské klášterní knihovny z roku 1717. Z prvních stránek přepisu
Vám budeme příležitostně přinášet úryvky zajímavostí.
Úryvek z kapitoly o zaležení svatojánského kláštera
„Nato když přistoupila žádost Rodeka z Valdeku aneb z Házemburku k Oldřichovi knížeti, aby totiž
to z kláštera ostrovského mniši benediktýnský na poušti svatého Ivana uvedeni byli, kníže Oldřich v
té žádosti svou milost a povolení udělil, chtíc a potěšen jsa, že počestnost svatého Jana Křtitele
jakožto též svatoivanské pouště ozdobí, svého a jiných českých knížat velikého a obzvláštního
pomocníka a patrona rozmnožena bude. Roku tehdy 1020 Rodek svobodný pán slavného rodu pánův
„Vepříků“ aneb Házmburků, který taky páni z Valdeku se jmenovali, a v svým erbu hlavu divokého
kance užívali, klášter svatého Jana Křtitele pod Skalou založil, a to založení dne 16. měsíce ledna
listem potvrdil, do něho z kláštera ostrovského mnichy řádu svatého Benedikta požádal a uvedl, z
kterých jeden za vrchního aneb probošta jménem Kliment představen byl. To založení tohoto nového
kláštera královskou svatoivanskou poušť tak slavnou a pobožnosti rozhlášenou učinilo, že mnozí
mniši benediktýnský, jakožto obzvláštní milovníci svaté samotnosti z jiných také klášterův povolením
svých vrchních, aby mohli se vší vnitřní pobožností s Bohem jednati a své duchovní cvičení vykonati,
na jistý čas na tu svatou poušť se odevzdali. Příčina tehdy se dála ten nový klášter založiti netoliko
skrz svatého Ivana, který na tom místě před sto a desíti lety časný život dokonal a pohřben byl, aby
totiž to ta svatá poušť od milovníkův samotnosti mnichův benediktýnských k větší pobožnosti
vzrostla.“
BLAHOPŘEJEME
Dnešní blahopřání patří novomanželům Michalovi a Ivance Šedivým, kteří byli oddáni dne 17.

června ve Svatojánském kostele. Svatý Jan tím získal nejen novou mladou rodinu, ale i nového
obyvatele. Novomanželům přeje také redakce Svatojánku vše nejlepší a hodně štěstí ve společném
životě.
POZVÁNKA NA KONCERTY
22. července v 15 hodin se bude konat již zmiňovaný jubilejní 100. koncert ve Svatém Janě pod
Skalou. Při této příležitosti vystoupí Cimbálová muzika Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Na tento koncert
je zaveden předprodej a rezervace vstupenek v ceně 180.- Kč. (děti 7-15 let 100.- Kč) . Rezervovat
vstupenky lze na
e-mailu sjs@svatyjan.cz nebo na telefonním čísle 311 672 289. Přímý předprodej vstupenek – pan
Kára, lidový malíř obrázků na dřevě – Sv. Jan čp. 3 (domek u soch za mostem). Na jubilejní koncert
byla pozvána řada přátel Svatojánské společnosti a významných osobností z řad veřejného a
kulturního života. O koncert je tradičně velký zájem. Kapacita kostela je však omezena na 380 lidí,
proto doporučujeme včasnou rezervaci či zakoupení vstupenek. Větší počet posluchačů nebudeme
moci na koncert z bezpečnostních a kapacitních důvodů bohužel vpustit.
Druhou akcí je již tradiční koncert Spirituál kvintetu, který zde vystupuje každým rokem v září.
Rezervace vstupenek bude zahájena od 1. srpna a probíhá stejným způsobem, jako předprodej
vstupenek na Hradišťan. Koncert se bude konat 9. září od 16 hodin.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ SPOLEČNOSTI
Zrušení Svatojánské farnosti
K 1. červenci 2006 byla uskutečněna dlouho připravovaná fůze několika malých farností do jediné
centrální. Podobná slučování farností činí církev již po celé zemi několik let. Tento krok je de facto
právní legitimitou současného stavu, kdy do všech farností dojížděli kněží z centrální berounské fary.
Cílem spojení má být „životaschopné a fungující farní společenství“. V mnoha malých farnostech již
desetiletí nepůsobí kněží a mrtvé farnosti jako takové byly pro církev pouze administrativní přítěží.
V našem vikariátu z původních 33 farností vznikly 4 farní celky, kdy farnost Svatojánská sloučením
spadla pod celek Berounský. V historických záznamech se nově vzniklé Svatojánské proboštství
datuje do roku 1310. Papež Kliment V. tehdy ustanovil proboštství „Svatojánské v Skalách“ (cella de
Spelunca) ve své potvrzovací bulle, vydané v prosinci 1310 v Avinionu pro Ostrovský klášter. O
několik let později se již doslovně připomíná „Svatojánská fara“. Je to rok 1355. Později se farnost
stala součástí kláštera, od kterého byl farní majetek po jeho zrušení v r. 1785 pečlivě administrativně
oddělen. Co se však stalo s touto třetinou budovy kláštera a dalším a evidovaným farním majetkem v
hodnotě desítek miliónů korun v dnešní době, kdy budova býv. kláštera změnila majitele, je
problémem církevních právních expertů. Ke Svatojánské faře byl později přidělen i kostel ve Vráži.
Z historických záznamů je tedy evidentní, že Svatojánská farnost byla zrušena po 650 letech své
existence. V mnohých z nás může tento krok vyvolat nostalgické pocity, či projevy úpadku postavení
a vlivu církve ve společnosti. Doba si však sloučení farností vyžádala a doufejme, že se tento krok
stane i viditelným oživením křesťanské komunity v dnes již bývalé Svatojánské farnosti. Pro úplnost
dodejme novou adresu správce Svatojánského kostela: Římskokatolická farnost Beroun, Seydlovo
nám. 24, 266 01 BEROUN. Nový správce rovněž přebírá veškeré právní i hmotné závazky po
zrušené farnosti. Připomínáme, že v souvislosti se zánikem farnosti budou po dobu prázdnin
přesunuty nedělní bohoslužby v kostele na sobotu v 18 hodin.
Výstavba kaple v Sedlci
O výstavbě kaple v Sedlci Vás ve Svatojánku pravidelně informujeme. Stavba kaple samotné, jak již
bylo dříve předesláno, byla finančně pokryta a byla také v červenci dokončena pokládkou úlomkové
mramorové podlahy (sponzorský dar firmy Jež - Loděnice). V měsíci červnu byla kaple osazena
posledními klempířskými, truhlářskými a kovářskými prvky a byla zastřešena. Součástí projektu je i
šindelová střecha, která se na kapli velmi slušivě vyjímá. Další práce na úpravě okolí jsou již
záležitostí obce. V rámci projektu zde a v okolí má vzniknout oddechové a sportovní centrum. Obcí
byly podány patřičné žádosti o dotace, které jsou doposud předmětem řízení. Aby nová kaple

nezarostla křovím a kopřivami, bude v prvé řadě nezbytné upravit její okolí výsadbou zeleně a
úpravou cest. Na dokončení celé akce uspořádala obec sbírku mezi občany. Ti mohou na úpravu
okolí kaple a na závěrečné práce přispět nejen výpomocí, ale nejlépe finančním darem na konto
obce. Číslo účtu: 178 157 718 / 0300 variabilní symbol 3329. Kaple bude v nejbližší době napojena
na veřejné osvětlení. Jako nová dominanta Sedlce již také láká mnoho kolemjdoucích a turistů, kteří
se neváhají zastavit
a v kopřivách vyšlapanou cestičkou si přijdou kapli zblízka prohlédnout.
PŘIPRAVUJEME
22. července….. Jubilejní 100. koncert – Hradišťan. Svatojánský kostel 15 hodin
2. září ………. Zasedání správní rady Svatojánské společnosti – 19 hodin, zasedací místnost OÚ
9. září ………. Koncert Spirituál kvintetu – Svatojánský kostel 16 hodin
9. září ………. Svoz domovního odpadu velkoobjemovými kontejnery (dopoledne dle vyvěšeného
rozpisu)

