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Informační zpravodaj obecního úřadu Svatý Jan pod Skalou a Svatojánské společnosti

Díky čističce na Jánské bude omezen provoz
Ještě do konce roku by měla být zprovozněna část nově budované čistírny odpadních vod v osadě
Jánská. V příštím roce se plánuje napojení obce Loděnice. Díky výkopovým pracím a pokládce potrubí
bude uzavřena silnice do Loděnic. Podle neoficiální zprávy zde bude doprava na zatím neurčený čas
svedena přes přilehlé ulice na Jánské. Podrobnější informace zatím obecní úřad neobdržel. Zatím je jisté
pouze to, že od 28. září bude změněn jízdní řád autobusu, který bude končit ve Svatém Janě a nebude
zajíždět do Sedlce. Změněný jízdní řád bude včas vyvěšen. Jak dlouho toto opatření potrvá, bude závislé
na délce uzavírky silnice.

Modernizace sítí
Překládka telefonních rozvodů do zemního kabelu bude v horní části obce zahájena v září. Budou zde
prováděny výkopy podél silnice a na několika místech budou provedeny podvrty. O začátku prací na
modernizaci elektrické sítě od hřbitova do centra obce nemáme zatím informace. Na obě akce již byla
vydána potřebná stavební povolení. V souvislosti s pokládkou elektrických kabelů se má pokračovat
v rekonstrukci veřejného osvětlení. Na tuto akci však obec od Středočeského kraje potřebnou dotaci
neobdržela. Neúspěchem skončila i naše žádost adresovaná v této věci panu hejtmanovi. Zatím nebylo
rozhodnuto, jak vzniklou situaci bude obec řešit.

Vodovod v Sedlci
I když obec splnila všechny stanovené podmínky související s přípravou výstavby
vodovodu v Sedlci, není o realizaci stavby zatím rozhodnuto. Přislíbenou dotaci od Ministerstva
zemědělství obec zatím neobdržela. Pokud peníze na účet obce připutují, může být stavba ihned
zahájena. Podle příslibu firmy, která vyhrála výběrové řízení, by mohl být vodovod ještě letos dokončen.
Dosavadní náklady na tuto akci se za posledních několik let vyšplhaly na téměř 300 000 korun.

Hřbitovní kaple
Po generální opravě levého schodiště, která byla letos v létě úspěšně dokončena, požádá obec v letošním
roce o dotaci na dokončení zbývajících kamenických prací na této památce. V současné době je za tímto
účelem zpracováván projekt a rozpočet nákladů. Pokud dotaci obdržíme, mohly by být práce dokončeny
do konce roku 2011.

Oprava kněžského hrobu
Na podnět občanů, objednala Svatojánská společnost opravu kněžského hrobu u vchodových vrat
svatojánského hřbitova. Renovace starého pomníku a výroba nových obrubníků si vyžádá celkové
náklady ve výši 30 000 korun. Na opravu přispívají a mohou přispět i občané obce.

Mariánské sousoší před dokončením
Plánovaný termín 30. září, ve kterém měla být oprava sousoší dokončena, se vzhledem k náročnosti
prací na výrobě dvou nových soch přesouvá na závěr roku. Pokud dovolí počasí, budou sochy do tohoto
termínu také instalovány. Součástí oprav je i restaurování původního kovaného zábradlí

Ohlédnutí za svatojánskou poutí
Letošní svatojánská pouť bohužel nepatřila k těm vydařenějším. Počasí nám tentokráte sice přálo, ale oba
dva dny provázely různé zmatky a nedorozumění. Sobotní akce proběhly bez větších problémů. Tradiční
turnaj v malé kopané, podle pamětníků prý již jubilejní dvacátý ročník, proběhl v menším obsazení.
Přihlásilo se sice rekordní, ale příliš velké množství družstev, která by se za jediný den nestačila utkat. Ale
díky nedorozumění mezi pořadateli jich bylo odřeknuto více, než bylo nutné. Nakonec soutěžila pouze
družstva čtyři. Svatojánští tentokráte skončili jako třetí. Countryvečer s táborákem tentokrát zaznamenal
velmi vysokou návštěvnost, které hraničila s kapacitou areálu. Obec společně se Svatojánskou společností
zakoupila 50 ks skládacích čtyřmístných lavic, které se při takovýchto akcích velmi osvědčily a usnadňují
organizátorům práci. V areálu přírodního amfiteátru byly zlikvidovány staré zabudované lavice, které byly
neustále ničeny a také bránily sekání a údržbě prostranství. Nedělní bohoslužba však přinesla pro domácí
i četné poutníky velké zklamání. Opět díky nedorozumění. Slavnostní bohoslužbu měl sloužit páter Josef
Pecinovský. Dostal však angínu a narychlo se musel ze školy v přírodě vrátit náš kaplan Cyril Kubánek. Ten
však nevěděl, že slavnostní poutní mše ve Sv. Janě nebyla v sobotu, ale kvůli pouti byla přesunuta na neděli.
A tak do Sv. Jana sice nakonec dorazil, ale se zpožděním a bez varhaníka. Díky nemoci neměl kdo
vyzvednout ani ostatky sv. Ivana z trezoru na Arcibiskupství v Praze. Přestože na mši přijelo kolem 200
poutníků, mše proběhla celkem posmutněle a bez doprovodu varhan se příliš nelišila od mší všedních.
Atmosféru pouti alespoň zachránil krásně vyzdobený kostel a pouťové koláčky. Doufejme, že se napříště
takové nedorozumění již nestane. Podobné zmatky provázely i sobotní mši pravoslavnou, když skupina
pravoslavných poutníků, ohlášená na půl jedenáctou, již krátce po deváté hodině zmateně pobíhala po
Sv. Janě a sháněla klíče od kostela.

Den dětí
Oslava svátku všech dětí se letos konala opět v Sedlci. Účast dětí byla podobná, jako v minulých letech.
Největší atrakcí pro děti i dospělé bylo vystoupení svatojánských hasičů s motorovou stříkačkou. Stříkačku si
následně mohli všichni vyzkoušet na louce u kaple sv. Ivana. V tropickém dni byla vodní sprcha pro děti
vítaným osvěžením. Obnovený spolek svatojánských hasičů se tak veřejnosti představil s požární stříkačkou
po více než patnácti letech. Děkujeme všem, kteří akci pro děti pomáhali zajistit.

Problémy s odvozem odpadů
Podobně, jako před rokem, také letos nastala v létě problémová situace s odvozem odpadů. Kontejnery na
sklo a plasty mají být vyváženy každé 2 týdny. Přesto v červenci nebyly vyvezeny přes měsíc! Protože je
osada Záhrabská o prázdninách velmi zalidněná, nahromadilo se kolem kontejnerů velké množství odpadů
všeho druhu, a jejich okolí opět připomínalo skládku. Obec nevyvážení kontejnerů na Záhrabské opakovaně
urgovala u Technických služeb Beroun. Je smutné, že se stejný problém po roce opakuje a neseriózní jednání
technických služeb se na Záhrabské projevuje jak v zimě s posypem, tak v létě s odpady. Obec zatím nemá
jiné možnosti svoz odpadů zadat jiné firmě. Přesto byla situace napravena a v polovině srpna byly všechny
odpady (včetně odhozené staré lednice, pneumatik a dalšího nebezpečného odpadu) ze Záhrabské odklizeny.

Nové vývěsky v osadě
V osadě Záhrabská byly osazeny dvě nové vývěsní tabule. Odhadem půl století staré tabule byly poškozené jen
částečně. Ale díky jejich stáří bylo jejich dřevo již natolik ztvrdlé a seschlé, že do tabulí téměř nešly zapíchnout
připínáčky. Nové vývěsky do osady za cenu materiálu zdarma vyrobil a instaloval Jiří Ševčík ml. Děkujeme.

Odstavené vraky aut
Čas od času se v některé z ulic na Záhrabské objeví odstavené nepojízdné auto. Většinou nepřekáží průjezdu,
ale dlouhodobě „straší“ na veřejném prostranství. S vraky aut, která se nenachází přímo na katastru obce
(hranici tvoří asfaltová silnice do osady) obec nemůže bohužel manipulovat. Jedním z takových případů byl
vrak starého trabanta, který stál u hlavní příjezdové cesty do osady. Nejprve byl slušně zaparkován, později
byl již bez SPZ. Toto auto zde bylo odstavené více než šest let a již vesele prorůstalo křovím. Děkujeme
tímto za jeho odklizení.

Padající stromy opět ohrožovaly lidi i majetek
Po dva týdny jsme si v červenci užívali vysokých teplot, kdy bylo v některé dny ve Sv. Janě
a okolí ve stínu naměřeno místy až 40 stupňů. Po vlně tropického a suchého počasí přišlo od
poloviny července prudké ochlazení s deštěm. V důsledku tohoto zlomu spadlo ve Sv. Janě několik stromů na
silnici. V Sedlci – cihelně spadl 18. července akát na elektrické vedení a zůstal nebezpečně viset na drátech nad
silnicí. Ve stejný den se vyvrátil okrasný strom (škumpa ocetná) u kostela, starý cca. 35 let. Strom byl díky
nižšímu vzrůstu častým objektem her dětí, a kolem něj denně prošly stovky návštěvníků kostela a školy. Strom
naštěstí padl v ranních hodinách a nikomu neublížil. V následujících dnech se do silnice vyvrátily dvě mohutné
vrby v Sedlci a jedna při silnici na Hostím a zastavily zde na několik hodin provoz. Také v tomto případě jen
náhodou strom nepadl na autobus. Ve večerních hodinách u mostu u hřbitova padla na silnici nahnutá olše,
a to jen několik minut před projíždějícím autobusem. Odklízení stromů velmi rychle zajistili svatojánští hasiči.
Ve všech ostatních případech vždy škodu brzy odklidili berounští hasiči či jiné zásahové jednotky, v některých
případech i s pomocí svatojánských hasičů a obyvatel obce.

Údržba zeleně v obci
Každý si může všimnout, jak je naše obec v letošním roce upravená a jaká péče je věnována všem veřejným
plochám. Je to díky tomu, že obec zaměstnává na veřejně prospěšné práce pana Miloslava Pletánka, který své
zaměstnání provádí pečlivě. Pravidelně vysekává také okolí cest ve všech částech obce a místní hřbitov. Pan
Pletánek se stará i o úklid pohozených odpadků a o likvidaci náletových porostů. Jeho zásluhou byly zlikvidovány
i nebezpečné pozůstatky starého železného oplocení pod bývalou vilou „Ivanka“. Nic však není zadarmo a jenom
režijní náklady na tuto činnost (pohonné hmoty, ochranné pomůcky a spotřební materiál) si dosud z obecní
pokladny vyžádaly téměř padesát tisíc korun. Mzdové náklady hradí Úřad práce.

Pozvánka na koncerty
Koncert Spirituál kvintetu
Také letos se uskuteční tradiční koncert skupiny Spirituál kvintet. Kvůli letošním opravám ve
Svatojánském kostele koncert proběhne v přírodním amfiteátru pod kaplí. Koncert se uskuteční
i v případě deště, protože náhradní prostory pro koncert nebudou k dispozici. Koncert se bude konat v neděli
12. září od 15 hodin. Začátek koncertu tak může být posunut kvůli počasí. Vstupné 200.- dospělí, děti 100.Rezervace vstupenek proběhne obvyklou formou – emailem na sjs@svatyjan.cz, nebo na tel. 723 950 219.

Countryvečer s táborákem
Doslova na poslední chvíli se podařilo sjednat muzikanty pro tradiční countryvečer na rozloučení s prázdninami.
Obvyklé skupiny, které zde hrávají, měly v tuto dobu již dlouhodobě obsazené termíny. Nakonec se podařilo
sehnat country skupinu osmi muzikantů s názvem „Seschlost“. Coutryvečer se ve Sv. Janě bude konat v sobotu
28. srpna od 18 hodin. Vstupné 70 Kč, občerstvení bude zajištěno.

Byl letošní koncert Hradišťanu koncertem posledním?
Tradiční prázdninový koncert oblíbené skupiny Hradišťan s Jiřím Pavlicou se letos konal v sobotu
7. srpna. Koncert kvůli vytrvalému dešti musel proběhnout tradičně v kostele a nikoli v amfiteátru, jak bylo
původně plánováno. Přestože bylo venku velmi deštivo, koncert navštívilo přibližně 280 lidí. Ačkoli se mnohým
lidem zdá letošní výše vstupného 200 Kč příliš vysoká, musíme konstatovat, že máme nejnižší vstupné na
Hradišťan (obvyklá cena vstupenek je 350 - 400 Kč). I přes cenu vstupenek však byly náklady na koncert vyšší,
než se vybralo na vstupném (kvůli počasí část lidí lístky odřekla). Pokud nebudou naše koncerty ani v příštích
letech dotovány, je pravděpodobné, že zdejší páté vystoupení Hradišťanu možná bylo tím posledním.

Zpevněná cyklostezka ještě letos povede z Berouna až do Srbska
Ještě v letošním roce by mělo být pokročeno ve výstavbě cyklostezky z osady Kozel do Srbska. Cyklostezka nese
název „Po stopách českých králů“ a je součástí většího projektu města Berouna. Cesta zde bude z větší části
vyasfaltována, pouze v bezprostřední blízkosti skal bude tvořena přeložením stávající kamenné dlažby ze staré

regulace Berounky. Odbočkou z této stezky je i zastávka Svatý Jan pod Skalou. S dokončením celé trasy
očekáváme mírně zvýšenou návštěvnost z řad cyklistů, na které je již naše obec dobře připravena umístěním
několika stojanů na kola a přístřešku u kostela. Oblíbenou trasu podél Berounky také čím dál více
k vyjížďkám na kole využívají i někteří naši občané. V příštích letech se plánuje další prodloužení
cyklostezky do Karlštejna (po levém břehu Berounky), dále z Berouna směrem na Nižbor - s lávkou přes
Berounku a na západ směrem na Zdice.

Vzpomínka na Karla Hynka Máchu
5. června se v kapli sv. Maxmiliána konalo kulturní vzpomínkové pásmo ku příležitosti 200. výročí od
narození jednoho z největších českých básníků Karla Hynka Máchy. Akce s hudebním doprovodem byla
velmi pěkná, bohužel minimálně navštívená veřejností. Přesto byly prostory hřbitovní kaple naplněny cca. 25
návštěvníky, většinou z řad pořadatelů a jejich známých. Následovala vernisáž malé heraldické výstavy,
která byla instalována až v den akce. Výstava se bohužel ukázala jako skutečně malá až kuriózní. Pro Svatý
Jan byla nakonec tématicky nevhodná a se zájmem veřejnosti se nesetkala.

Dotace na kulturu letos nebude
Především díky radikálním úsporným opatřením na Středočeském kraji, které jsou důsledkem nejen světové
finanční krize, ale i důsledkem kontroverzních finančních operací hejtmana Ratha, neobdržela letos ani
Svatojánská společnost žádný příspěvek na kulturní činnost od Středočeského kraje. Stalo se tak poprvé od
roku 2002, od kdy jsme vždy nějaké peníze na kulturu dostávali. V důsledku toho jsme donuceni stornovat a
výrazně omezit řadu rozjednaných projektů, především vydavatelských počinů, výstav a koncertů.
Svatojánské koncerty se tak omezí pouze na ty, u kterých nebude hrozit nebezpečí výrazné finanční ztráty.
Bohužel ještě musel proběhnout dlouhodobě nasmlouvaný koncert Hradišťanu, na který SJS musela nasadit
vyšší vstupné. Přesto byly náklady na koncert nakonec vyšší, než příjem ze vstupného. Ale výjimečný
a krásný kulturní zážitek byl pro pořadatele dostatečnou kompenzací a pro Svatý Jan krásnou vizitkou.

Nová naučná stezka Svatojánské památky
Ke schválení byl doporučen náš projekt naučné stezky Svatojánské památky. Trasa je dlouhá pouze 1,4 km
(s odbočkou do Sedlce 4 km) a během 20 minut návštěvníky provede nejdůležitějšími památkami tohoto
místa. Na sedmi zastaveních, která budou opatřena klasickými tabulemi, je popsáno dvanáct nejdůležitějších
památek obce. Posledním, sedmým zastavením, bude zvonička a kaple sv. Ivana v Sedlci, které budou
dostupné pouze odbočením z uvedeného okruhu. Zastávku v Sedlci lze také dodatečně navštívit autem cestou
na Loděnici. Tři tabule nové stezky nahradí stávající staré informační cedule u kostela a u obou kaplí.
Naučnou stezku připravila Svatojánská společnost ve spolupráci se Svazkem obcí – Regionem Dolní
Berounka, Regionem Karlštejnsko, o.s. a obcí Svatý Jan pod Skalou. Stezka by měla být dle předpokladu
hotová do konce října.

Oprava interiéru kostela pod kůrem
Vzhledem k malé výši letošního příspěvku na opravu kostela z Programu záchrany architektonického
dědictví letos nemohlo být pokročeno v opravě stropu kostela. Ta je rozsahem hotová teprve z jedné
poloviny. Letošní práce začnou po 25. srpnu a měla by se opravit a vymalovat celá zadní část kostela – stěny
+ prostor pod kůrem. Součástí opravy by mělo být i zrestaurování barokní fresky pod kůrem. Provoz kostela
bude tradičně stavebními pracemi omezen až do konce října.

PŘIPRAVUJEME:
7. srpna ……… koncert Hradišťan ve Sv. Janě – 15 h přírodní amfiteátr /nebo kostel/
28. srpna ……… Countryvečer s táborákem – rozloučení s prázdninami - 18h – Sv. Jan pod Skalou
4. září ……….. schůze Svatojánské společnosti – Obecní úřad 17 hodin
12. září ……….. koncert Spirituál kvintet – 15 h přírodní amfiteátr

