Svatojánek
březen, duben, květen 2006
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR
V letošním roce proběhnou volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR ve dvou dnech, a to v
pátek 2. a v sobotu 3. června. V naší obci je stanoven jeden volební okrsek pro všechny tři části obce
v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Svatém Janu pod Skalou, č.p. 11. V první den voleb bude
volební místnost otevřena od 14.00 hodin do 22.00 hodin. Druhý den voleb bude volební místnost
otevřena od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Volič musí prokázat svoji totožnost a státní občanství České
republiky platným dokladem totožnosti, tedy občanským průkazem nebo cestovním pasem. Pokud
budou doklady neplatné, „prošlé“, nebude umožněno volit.
Ti občané, kteří se chtějí voleb účastnit, ale budou ve dny voleb mimo území obce (v zahraničí nebo
na jiném místě České republiky), mohou požádat písemně nebo osobně u zdejšího obecního úřadu o
vydání voličského průkazu, který jim umožní volit v místě pobytu v době konání voleb. Podle zákona
smí být voličský průkaz občanovi vydán nejdříve 18. května. I při letošních volbách bude volební
komise vybavena přenosnou hlasovací schránkou, kterou mohou členové komise na požádání přinést
nemocným či starým občanům do místa bydliště.
Obec přislíbila pomoc
Na záchranu svatojánského kostela přislíbila obec částku 100 000 korun. Dominanta naší obce tak má
naději využít Programu záchrany architektonického dědictví. Tento počin je velmi důležitý nejen pro
současné dění, ale hlavně pro budoucnost. Ukazuje mimo jiné i na vyspělost společnosti, ve které v
současné době žijeme. Vždyť záchranou hodnot vytvořených našimi předky, dokážeme budoucím
generacím tím nejlepším způsobem představit kulturní minulost našeho národa.
Obec se stala členem mikroregionu
V rámci podpory rozvoje našeho kraje se obec Svatý Jan přihlásila do mikroregionu Dolní Berounka.
Sdružení obcí a institucí v okolí Karlštejnska má za úkol koordinovat a vyřizovat žádosti o dotace na
jednotlivé projekty malých obcí na rozvoj regionu. Rozdělování finančních prostředků je podmíněno
velmi přísnými kritérii. Obce musejí předstoupit s hotovými projekty, z nichž jsou dále vybírány jen
ty, které mají šanci při rozdělování dotací uspět. Za naši obec byly v rámci příslušných programů
podány žádosti tři. Dvě na podporu výstavby společenského zázemí a sportoviště v Sedlci, jedna na
podporu a zvládání zvýšeného náporu turismu.
Farnost daruje obci sousoší
Právě restaurované sousoší Panny Marie, které bylo v nedávné době přemístěno na nové stanoviště,
nabídla Římskokatolická farnost obci. Spolu se sochami bude obci převeden i pozemek, na kterém
sousoší původně stálo. Smlouvy na převod majetku jsou již připraveny a nám nezbývá než doufat, že
se tato památka podaří v brzké době opravit a opět se stane důstojnou dominantou středu obce.
Připomínáme, že na restaurátorské obnově pracuje akademický sochař Petr Váňa, který se v naší obci
podílel na podobných záchranách.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
Úprava hřbitova před dokončením
30. květen je konečným termínem obnovy svatojánského hřbitova. Nové chodníky, schodiště a nový
vstupní prostor na hřbitov, doplnila výsadba nových okrasných dřevin. Novinkou by mělo být i
elektrické čerpání vody na zalévání hrobů. Daří se tak dokončit práce, které měly být dokončeny v
závěru minulého roku. Svatojánský hřbitov, i samotná prostranství před kaplí sv. Maxmiliána tak

získají novou a doufáme, že i důstojnější tvář. Akce byla financována částečně z Programu obnovy
venkova a částečně z rozpočtu obce. Svůj podíl sehrály i vyšší poplatky z hrobových míst, které
zavedl nový hřbitovní řád.
Pozemek před budovou fary je ostudou obce
Třikrát bylo vedení Vyšší pedagogické školy požádáno o úklid pozemku před budovou svého objektu,
bývalé farní budovy a třikrát byl jeho úklid ze strany školy přislíben. Neděje se nic a zarostlý
pozemek zůstává ostudou obce. Bezprostřední okolí fary, zdevastované stavebními pracemi, muselo
být částečně upraveno obcí při letošní jarní brigádě. Podobná situace je s polorozpadlou parkovou zdí,
která je také v majetku Svatojánské koleje, a která začíná vážně ohrožovat bezpečnost lidí. Na její
havarijní stav obec několikrát poukázala. Dočkáme se nápravy?
Svatoivanská kaplička
To je oficiální název projektu, pod kterým se skrývá vybudování kulturně-sportovního areálu v
Sedlci. Na žádost obce projekt na celou tuto akci zpracoval a obci daroval významný teplický
architekt Milan Míšek. Projekt byl posouzen obecním zastupitelstvem a na sklonku loňského roku
bylo vydáno stavební povolení. Prvním a důležitým počinem bylo zahájení výstavby dominanty
areálu, tedy samotné kapličky. I když je stavba tohoto ojedinělého objektu financována z rozpočtu
obce, veškeré náklady jsou hrazeny z darů. Pro tento účel zasílají lidé peníze na zvláštní obecní účet
č. 178157718/0300 pod variabilním symbolem 3329. Pokud je ve Vašich možnostech stavbu kapličky
podpořit, můžete přispět i Vy a to převodem peněz na tento účet, nebo hotovostní platbou na obecním
úřadu. Ostatní součásti areálu jako hřiště, cesty, parkové úpravy či veřejné osvětlení bude hradit obec
z dotací, o které požádala. Pro úplnost dodejme, že během měsíce dubna byla dostavěna hrubá stavba,
kaple byla osazena kovanou uměleckou mříží, postaveno roubení a byla připravena střecha pro
pokládku dřevěných šindelů.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Pozor na zloděje
S příchodem jara se v naší obci objevují kromě turistů také různá individua z okrajových vrstev
společnosti. Podezřele vypadající osoby si v obci vytipují snadno dostupný lup, pro který se následně
v pracovních dnech vrací s nákladním autem. Takto bylo již opakovaně ukradeno nejen množství
železa, ale i elektrické kabely, nářadí, palivo a stavební materiál. Z areálu vily IVANKA bylo v
uplynulých měsících ukradeno stovky metrů elektrických kabelů, které byly dokonce vytrhány ze zdí
nebo ze země a na místě oloupány. Po lesích v okolí Ivanky se tak povalují velké hromady
bezcenných plastů z oloupaných kabelů. Žádáme proto spoluobčany, aby svůj majetek dobře střežili a
podezřelých osob a vozidel si více všímali. Auto zn. Avia se zloději, kteří takto kradli po Sv. Janě
různý materiál přímo z oplocené zahrady, bylo spatřeno např. 5. dubna dopoledne. Bohužel, zloději
jsou velmi rychlí a obratní. Veškerý lup předem vytipovaných věcí proběhl během několika vteřin a
poté již plně naložené auto rychle odjelo.
Zima byla dlouhá a pro zvěř krutá
V letošním předjaří bylo v okolí Sv. Jana nalezeno nadprůměrné množství uhynulých kusů srnčí
zvěře. Některá zvířata utrpěla zlomeninu nohy na zledovatělých cestách, některá dočasně oslepla, poté
co se napásla většího množství řepky u Bubovic. Se zlomenou nohou dokáže srnčí ujít ještě několik
set metrů, ale obvykle do 3-4 hodin bez pohybu v mrazivé zimě zahyne. Po spasení řepky srnčí zvěř
na několik hodin dokonce oslepne, poté se jí zrak opět navrátí. Oslepená zvířata snadno končí pod
koly automobilů, nebo dokonce spadnou ze skály. Všechny tyto popsané případy se bohužel v letošní
zimě na Svatojánsku udály a členové mysliveckých sdružení měli kromě pravidelného přikrmování o
starost navíc. Pro kronikářské účely Svatojánku udvádíme, že letos až téměř do konce března
panovalo mrazivé počasí a svatojánské stráně byly pokryté vrstvou sněhu a ledu. První kvítka
modrých podléšek se ve svatojánských lesích objevila až po prudké oblevě po 27. březnu. Následné
ničivé povodně, které v celé republice vlivem deště a tání rekordního množství sněhu na horách
nastaly, v našem údolí žádné škody nenapáchaly. Tak pozdní příchod jara do našeho údolí snad nikdo
nepamatuje. Podobně jako v roce minulém, také letos byla dlouhá zima vystřídána krátkým a

intenzivním jarem a následně vysokými letními teplotami, panujícími od začátku měsíce května.´
První jarní brigáda
Dne 1. dubna proběhla první jarní brigáda. 5 členů Svatojánské společnosti, spolu se dvěma dalšími
občany, na ní provedli řadu potřebných prací. Po zimě bylo z návsi odkopáno a vyvezeno několik
desítek koleček naplaveného bahna. V prostorách před kostelem, u autobusových zastávek, před farou
a před hotelem byl proveden celkový úklid, odbahnění terénu a rozvezení štěrku. Na tyto úpravy byla
rozvezena celá Avie štěrku. U kaple sv. Kříže byly vykopány ulámané patky z okrasného zábradlí. S
prvními turisty přišli do Sv. Jana rovněž první vandalové, kteří u kaple kromě části zábradlí zničili i
jednu lavičku a zdi kaple na několika místech počmárali. Během letošního roku by mělo být kolem
kaple instalováno zábradlí nové, které by mělo náporu vandalů více odolávat. Po dlouhé úvaze bylo
zvoleno nové zábradlí zhotovit dřevěné. Svatojánská společnost nyní připravuje potřebný materiál.
ZAJÍMAVOSTI
Oprava okapového svodu na kostele
Dlouho trvající zima a velké množství sněhu mělo za následek, že se na svatojánském kostele uvolnil
ve výšce přes 20 m okapový svod. Dešťová voda tedy stéká po omítce a může jí velmi poškodit. Na
opravu okapu v takové výšce a o značné hmotnosti bude třeba pozvat vysokozdvižnou plošinu,
největší, jaká je na Berounsku k dispozici. Svatojánská společnost přislíbila proplacení této naléhavé
opravy do výše 20 000 Kč. V oblasti střechy již došlo od doby opravy kostela v roce 1992 k četnému
zatékání, v důsledku čehož byla na několika místech poškozená obvodní římsa. Náročnou výškovou
práci, na kterou již v rámci tohoto zásahu nedojde, komplikuje i fakt, že část stavby nad studánkou je
nyní v majetku Svatojánské koleje.
Vyšel panoramatický plakát Svatojánského údolí a čtyři nové pohlednice
Jak jsme Vás již informovali, pro novou turistickou sezonu byly vydány nové pohlednice Sv. Jana.
Dvě složené pohlednice mají částečně nahradit staré pohledy z r. 1994, novinkou je žádaná
pohlednice od křížku a zajímavostí je rovněž pohlednice se zimním motivem. Spolu s nimi
Svatojánská společnost vydala plakát svatojánského údolí. Panoramatický pohled ze skály od křížku
je nejen jedinečný, ale i fascinující. Mnoho návštěvníků sem přijíždí pouze kvůli této podívané.
Doufejme, že prodejem těchto nových a kvalitních tiskovin společnost získá více prostředků na
záchranu památek. Nové pohledy jsou k dispozici v kostele a v hotelu Obecná škola.
„Rotující setrvačníky“
Ve skanzenu v bývalém lomu Paraple s v sobotu a v neděli 10. a 11. června 2006 uskuteční setkání
přátel a sběratelů starých stabilních motorů, parních strojů a jejich modelů pod názvem “Rotující
setrvačníky“. Vřele doporučujeme navštívit tuto mimořádně zajímavou akci.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
V rámci podpory záchrany starého písemnictví byla i letos v rámci aktivit Svatojánské společnosti
vyčleněna částka 18 000 Kč na odborný překlad a přepis vzácných rukopisů. Byly započaty práce na
přepisu 540 stránkového rukopisu klementinské knihovny. Rukopis ze Svatojánského prostředí
pochází z roku 1717 a kromě detailů z naší národní i místní historie i historie kláštera přináší v
několika kapitolách i podrobný popis o minulosti a úctě ke sv. Ivanovi. K postavě poustevníka Ivana
se rukopis obrací i v samotném názvu. Spis může obsahovat vzhledem k době vzniku i řadu barokních
přívlastků, které mohou být z historického hlediska zavádějící. Informace z rukopisu je proto třeba
brát s odborným nadhledem. Nejvíce očekávané a podrobné informace o svatojánské historii spis
přináší zejména z období 16-17 století. O této době se ostatní prameny zmiňují jen velmi střídmě.
Celkové náklady na pořízení kopií a překladu rukopisu, umístěného v trezorech národní knihovny,
dosáhnou 35 000 Kč a bude se na nich podílet také obec. S významnými místy překladu se budeme
pravidelně setkávat i na stránkách Svatojánku. Pro názornost dnes přinášíme všeobecně známou pasáž
o založení kostela knížetem Bořivojem po smrti poustevníka:

Založení starožitného kostela sv. Jana, nyní nazvaného pod Skalou, skrze knížete Bořivoje.
Jak svatý Ivan z tohoto plačtivého údolí do nebeské vlasti se odebral, napomenut jest božským
vnuknutím, kněz Pavel, tak jakž jeho svatý Ivan žádal, aby jeho svaté tělo v jeskyni pochoval,
neopominul ihned řečený nábožný kněz smrt svatého Ivana, i to všecko, co se při smrti jeho přitrefilo,
knížeti a kněžně oznámiti. Z jehožto smrti Bořivoj a Ludmila, jsouce velmi truchlící, aby tu truchlivost
v radost a v potěšení obrátili, po několika dnech hrob svatého Ivana navštívili a sami sebe jakož taky
v nově narozenou v naboženství křesťanském českou zem pod jeho opatrování a ochranu poroučeli,
kteréhožto opatrování aby šťastnej oučinek okusiti mohli. Kníže a kněžna na tom zůstali, aby tak jakž
skrze svatého Ivana jim božská vůle oznámena byla, pod jménem Svatého kříže k počestnosti
blahoslavené Panny Marie a svatého Jana Křtitele modlitebníci postavili a jeskyňku svatého Ivana v
kostel obrátili.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Dotace z fondu kultury
Na základě podané žádosti obdržela Svatojánské společnost letos již počtvrté dotaci z fondu kultury
Středočeského kraje. Dotace ve výši 55 000 Kč bude i letos použita především na pořádání koncertů,
ale částečně i na poutní slavnost, podporu společenského života a záchranu kulturně historického
dědictví.
Oslava Dne matek a mezinárodního Dne dětí
Jako každoročně, i letos se bude konat oslava Dne matek. Srdečně zveme všechny ženy a matky na
sousedské posezení s občerstvením, které se při příležitosti tohoto svátku koná tradičně na Obecním
úřadě 12. května od 18 hodin. Dne 3. června se bude konat tradiční oslava Dětského dne v amfiteátru
pod kaplí, začátek akce v 10 hodin.
POZVÁNKA NA KONCERTY
Dne 22. dubna se konal letošní první jarní koncert. Vystoupil na něm komorní pěvecký sbor z Prahy
„EN ARCHÉ“ pod vedením sbormistra a sólisty na hoboj Vojtěcha Jouzy. Koncert byl navštíven více
než 200 posluchači a byl velmi pěkný.
V letošní koncertní sezóně se Svatojánská společnost připravuje na jubilejní stý koncert. Do té doby
však proběhne ještě koncertů několik. Druhým letošním koncertem bude společný koncert smíšeného
pěveckého sboru Slavoš a pěveckého sboru Moravan z Kroměříže. Ten se uskuteční 13. května od 18
hodin. Na měsíc červen je připraven koncert amerického pěveckého sboru Camerata Philadelphia,
který se uskuteční 17. června od 17 hodin v kostele. Srdečně Vás tímto na všechny jarní koncerty
zveme.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ SPOLEČNOSTI
Výroční schůze Svatojánské společnosti
Dne 4. března se konalo výroční veřejné zasedání Svatojánské společnosti. Po přivítání milých hostů
byly předneseny zprávy o hospodaření Společnosti a výroční zpráva o její činnosti, z nichž pro
Svatojánek přinášíme stručný výtah:
Z přednesených zpráv vyplývá, že v roce 2005 byla především podepsána mnoho let rozpracovaná
smlouva o spolupráci mezi SJS a svatojánskou ŘK farností. Členové Společnosti se podíleli na
přípravě svatojánské pouti, na dvou veřejných brigádách v obci. Velmi dobré zkušenosti Společnost
nabyla účastí na presentační akci neziskových organizací "Medové odpoledne" v Zadní Třebáni. V
roce 2005 bylo uspořádáno 8 koncertů vážné a duchovní hudby, které navštívilo více než 1500
posluchačů. Kromě již tradičních koncertů Spirituál kvintetu a vánočního koncertu berounského sboru
Slavoš se stal výjimečným především koncert souboru Hradišťan, který se setkal s nevídaným
zájmem návštěvníků. Příjmy i výdaje na uspořádání koncertů se pohybovaly na rekordní hranici
100.000 korun. Finanční injekcí přitom byla již potřetí získaná dotace od Fondu kultury
Středočeského kraje ve výši 50.000 korun.
Významnými a velmi dobře veřejností přijatými se staly mykologická přednáška Ing. Jiřího Baiera a

květnová pietní slavnost spojená s odhalením pamětní desky obětem komunismu. Kromě vydávání
vlastních cizojazyčných textů, letos obohacené o aktuální holandskou a francouzskou verzi,
Společnost přispěla na prezentaci obce Svatý Jan pod Skalou v prestižní knize "Středočeský kraj".
Významným počinem bylo zprovoznění přes 6000 stran unikátních textů a rukopisů databáze starých
historických pramenů o obci Sv. Jan pod Skalou, která je veřejnosti k dispozici v digitální podobě.
Společnost dále nechala přeložit několik historických rukopisů z 18. století. Na všechny tyto
"nekoncertní" a nevratné kulturní a propagační aktivity Společnost vynaložila částku přesahující
62.000 korun.
Nejviditelnější akcí v oblasti péče o památky bylo stěhování Mariánského sousoší, na které
Společnost finančně přispěla v roce 2004 částkou 72 000 Kč. Významným, ale méně viditelným
počinem, byl další příspěvek Farnosti na dokončení elektrifikace kostela ve výši 50.000 Kč. Rovněž
obec Svatý Jan pod Skalou obdržela od SJS částku 30.000 Kč na fond opravy schodiště u kaple sv.
Maxmiliána. Z daru Společnosti z roku 2004 byla obcí realizována oprava klempířských prvků na této
kapli. Na opravy památek SJS věnovala v roce 2005 celkem 98 000 Kč. Celkové příjmy v roce 2005
činily 388 507 Kč, celkové výdaje 297 856 Kč. Společnost si ve své činnosti v roce 2005 vedla velmi
dobře. Po organizační stránce však patřila uplynulá sezóna k těm nejnáročnějším a konstatujeme, že
členové SJS se s těmito nároky zdatně vyrovnali. Dozorčí rada SJS přednesla revizní zprávu a
konstatovala v ní hospodaření SJS v roce 2005 bez závad.
Program záchrany
Na konci měsíce března přišla z Ministerstva kultury velmi zajímavá zpráva, ve které se uvádí, že náš
kostel byl vybrán (spolu s dalšími čtyřmi objekty z celé republiky) do „Programu záchrany
architektonického dědictví“. Na objekty vybrané do tohoto prioritního programu jsou bez dalších
žádostí každoročně přidělovány konkrétní finanční částky. Program záchrany architektonického
dědictví počítá s velmi podrobně zpracovaným a striktně dodržovaným dlouhodobým projektem, na
jehož konci je definitivní zrestaurování a zabezpečení památky. Samotný projekt se drží přesných
stavebně-technických a restaurátorských pravidel. Vikariátní technik p. Kodras, který má všechny
církevní památky na Berounsku po stavební a restaurátorské stránce na starosti, označil zařazení
Svatojánského kostela do seznamu za malý zázrak, který ho velmi překvapil, a ve který nikdo moc
nedoufal. Jedná se rovněž o první památku v celém regionu, která byla do tohoto programu zařazena.
Účast na prioritním programu záchrany má však i v tomto směru jeden háček. Svatojánská farnost se
musí na všech dotacích finančně spolupodílet pevně stanoveným podílem. Pokud tak neučiní, kostel
přijde o další dotace a co hůř, bude z programu záchrany vyřazen. Protože však i tento podíl je pro
naši malou a zanikající farnost do budoucna neúnosný, požádali zástupci farnosti Svatojánskou
společnost i obec Svatý Jan pod Skalou o přislíbení finanční spoluúčasti na tomto projektu. V praxi to
znamená pouze další společný krok kupředu k záchraně svatojánských památek. Doposud mohla SJS
bez výhrady rozhodovat, na které památky budou finance získané činností SJS vynaloženy. Od
letošního roku se SJS prioritně a dle potřeby zavázala věnovat peníze na probíhající práce v souladu s
projektem záchrany. Teprve zbytek peněz bude věnován na ostatní památky a na další akce
společnosti. Toto důležité rozhodnutí je pro všechny strany krokem do neznáma a může se stát, že v
příštích letech finanční nároky např. při postupném restaurování interiéru kostela budou i pro nás
neúnosné. Každopádně pokud to situace s naší spoluúčastí bude dovolovat, bude Svatojánský kostel v
rámci projektu získávat vysokou finanční podporu na svoji záchranu.
PŘIPRAVUJEME
12. května ………. Oslava Dne matek – Obecní úřad – 18 hodin
13. května ………. Zasedání správní rady Svatojánské společnosti – Obecní úřad 18 hodin
13. května ………. Koncert pěveckého sboru Slavoš + sboru z Kroměříže - kostel 18 hodin
3. června ………. Den dětí – 10 hodin – Amfiteátr pod kaplí
2. a 3. června ….. Volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR – Obecní úřad, viz. str.1.
10. a 11. června …. Akce „Rotující setrvačníky“ ve skanzenu lomu Paraple
17. června ……….. Koncert pěveckého sboru z USA – kostel 17 hodin
24. a 25. června …. Svatojánská pouť – program bude upřesněn

