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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Plynofikace obce je dokončena
13. prosinec 2005 se zapíše do historie naší obce jako den, ve kterém si svatojánští občané mohli
poprvé užít výhod vytápění svých domovů zemním plynem. Naše obec se tak po mnoha letech
marného úsilí dočkala možnosti získat toto rozšířené topné medium. Ti naši občané, kteří si stihli
zavčas vybavit všechna potřebná povolení, si tak pro letošní vánoce připravili pěkný dárek a navíc
přispějí k ozdravění ovzduší ve svatojánské kotlině. Obecní úřad děkuje všem občanům za trpělivost
a za pochopení problémů, které stavbu plynovodu provázely.
Předvánoční setkání
V pátek 9. prosince se na obecním úřadu konalo setkání svatojánských občanů, na kterém se již
tradičně hodnotil právě končící rok a byly představeny nejdůležitější úkoly pro roky nadcházející.
Setkání bylo důležité i z toho důvodu, že jsme si připomněli 15. výročí samostatnosti obce. Byly
tudíž připomenuty všechny podstatné události života obce od roku 1990. Zatímco nejdůležitější
technickou akcí letošního roku byla plynofikace, která významně přispěla k naplnění Místního
programu obnovy, velmi dobrých výsledků stále obec dosahuje v oblasti kulturního a společenského
života. Přítomní občané se mohli přesvědčit, že se v tomto směru nejedná o nadsázku. Díky úsilí
obecního úřadu, místních občanských sdružení, farní správy i Svatojánské koleji, je naše obec řazena
v oblasti kulturního dění na přední místa mezi srovnatelnými obcemi. I když se předvánoční setkání
vydařilo, bylo poznamenáno malou účastí mladších spoluobčanů. K 15. výročí osamostatnění obce
bude na přelomu roku na OÚ instalováno 15 fotografických listů, dokumentujících události každého
z uplynulých roků ve fotografiích.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
Odtokový kanál byl obnoven
Na žádost obce odkryla firma provádějící pokládku plynu staré kanalizační potrubí, které kdysi
odvádělo dešťovou vodu z návsi. Potrubí vedlo z rohu parkové zdi pod silnicí do někdejšího náhonu
k „Ivance“. Před několika desetiletími však byl náhon zrušen a zavezen popelem z klášterní kotelny.
Odpadní potrubí, poté co se ucpalo, přestalo plnit svoji funkci. Od té doby se pravidelně s každým
větším přívalem deště náves zaplavovala bahnem a vodou z cesty od kaple sv. Kříže. S pomocí
speciálního vysokotlakého stroje a těžké mechanizace byla kanalizace pročištěna a její ústí bylo
prodlouženo plastovou rourou až k potoku. Obnovením odtokového kanálu byl učiněn jeden z
prvních přípravných kroků na připravovanou rekultivaci historického jádra obce.
Chodníky na hřbitově
Letos se opravy chodníků na hřbitově nedočkáme. Pro nepřízeň počasí a pro nedostatek času, se
kterým se potýká firma, která má práce provádět, požádala obec Krajský úřad Středočeského kraje o
prodloužení termínu dokončení této akce. Práce tak budou posunuty na jaro příštího roku. Pokud
počasí dovolí, bude ještě letos na hřbitově vysázena nová okrasná zeleň, která nahradí staré, léta
neudržované a divoce rostlé keře. Ty byly v podzimních měsících z větší části odstraněny.
Cesta na Záhrabskou bude mít nové dopravní značení
Na žádost občanů ze Záhrabské objednala obec nové dopravní značení místní komunikace do osady
Záhrabská. Cesty na Záhrabské společně s automobily hojně využívají nejen pěší, ale i lidé pro
rekreační cyklistiku, běh a zimní sporty. Dalším důvodem nových omezení je úzký profil cesty a

vlivem okolní zeleně i její nízká přehlednost. V minulosti jsme se bezvýsledně potýkali také s
ničením cesty těžkými nákladními auty dřevařských firem. Jak na této přístupové cestě, tak i v celé
osadě bude z bezpečnostních důvodů omezena rychlost jízdy na 30 km v hodině a vjezd nákladních
aut bude limitován hmotností 3,5 tuny. Ke komunikaci obec zajistila i zimní posyp a u
Zemědělského družstva Mořina byla objednána zimní údržba. Doufejme, že nové značení, které bude
sloužit k bezpečnosti obyvatel Záhrabské, nebude vandalsky poničeno, jako obdobné silniční značení
v minulých letech u vrážského hřbitova.
Výstavba kaple sv. Ivana v Sedlci byla zahájena
V měsíci listopadu byla podána žádost o stavební povolení ke stavbě nové Kaple sv. Ivana v Sedlci.
Tato kulturně - sakrální stavba bude dominantou upraveného veřejného prostranství, které bude
spojovat starou a novou část osady Sedlec. Počátkem listopadu byly vykonány první přípravné práce,
spojené s vyhloubením základů. Kaple bude stát na vrcholu uměle navezeného návrší, které bylo
podmínkou k povolení stavby. Umělé navýšení terénu bylo provedeno z cca 400 m3 odpadní zeminy
z prováděné plynofikace. Zatímco z jižní strany bude přístup ke kapli zajištěn patnáctistupňovým
schodištěm, ze strany severní bude vybudován chodník. Kaple je stavěna za podpory Svatojánské
společnosti a její stavba je účelově financována ze soukromého zdroje několika dárců. Stavba bude
umělecky zdobená a po dokončení se stane majetkem obce. Návrh kaple včetně úprav okolních ploch
navrhl Ing. Arch. Milan Míšek z Teplic. Stavbu kaple budeme i nadále se Svatojánkem sledovat.
Kaple v Sedlci již kdysi stávala!
Kaple kupodivu nebude pro Sedlec žádnou novinkou! Podle vyprávění nejstaršího rodáka ze Sedlce
pana Stanislava Rady stávala v oblasti dnešní haly „drůbežárny před Zemanovým statkem“ malá
kaplička. Ta byla asi před sto lety zbouraná. Z ní byly zachráněny dva asi 1,5 metru vysoké
vápencové sloupy. Ty byly přeneseny spolu se starým kamenným křížkem k současné starobylé
zvoničce. Kámen pod křížkem prý kdysi sloužil v kapli jako oltářík. Sloupy z kaple byly zakopány
do země před zvoničkou a křížkem. Někdy v 60. letech je snad ve snaze o jejich záchranu vykopal
pan Ženíšek ze Sedlce a nad svým domem ve stráni z nich udělal jakýsi portál pro branku. Sloupy
tam kupodivu stojí dodnes! U kapličky byla vždy v květnu, prý na den sv. Maxmiliána, malá
slavnost. Tuto starou sedleckou kapličku se nám zatím nepodařilo doložit žádným písemným
pramenem. Zajímavé tajemství nám ale prozradilo pouhých 6 znaků, vytesaných na kamenném
křížku. Křížek je vytesán v barokním rustikálním stylu, tehdy v Čechách hojně rozšířeném a nápis na
něm prozrazuje, že jeho stavitelem byl "(Opat) Emilián (Kotterovský) 1741" /mj. stavitel Kaple sv.
Kříže/. Pokud tedy křížek skutečně pochází ze staré sedlecké kaple, prozrazuje nám stáří i
zakladatele kaple. Zaniklou kapli sv. Maxmiliána v Sedlci tedy pravděpodobně nechal postavit rok
před svou smrtí stařičký a hospodářsky velmi významný svatojánský opat. Tehdy již měl Sedlec
přibližně 70 obyvatel a tři hospodářské dvory! Výstavba kapličky v takto zemědělsky vyspělé
vesnici byla přirozenou událostí, zejména v době barokní.
POZVÁNKA NA KONCERTY
Pozvánka na koncerty
Dnešní pozvání patří již tradičně poslednímu koncertu sezóny – koncertu vánočnímu. Dne 23.
prosince v 17 hodin ve Sv. Janě vystoupí pěvecký sbor Slavoš se svými hosty. Srdečně Vás tímto
zveme k poslechu tradičních českých vánočních melodií.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Říjnový koncert
V sobotu 22. října se konal v našem kostele koncert duchovní hudby. Tentokrát zde hostoval
amatérský chrámový sbor kostela sv. Jiří z Vraného nad Vltavou. Úroveň koncertu nebyla vysoká,
nicméně zdařilý program i usilovný výkon nevelkého počtu nadšených zpěváků byl tentokráte
pozitivnější stránkou obstojně navštíveného koncertu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Výsadba dvou lip u křížku nad Hostímem
Po obnovení památného kříže v zatáčce nad Hostímem Svatojánskou společností v roce 2004 se
občanské sdružení Svatojánský občan rozhodlo toto místo zvané „U křížku“ ještě více zkultivovat. V
návaznosti na loňskou iniciativu občanů Svatého Jana pod Skalou byly po stranách dubového křížku
19. listopadu slavnostně zasazeny dvě lípy srdčité, odrůda „Greenspire“. Stromky byly pořízeny díky
grantové podpoře Nadace Partnerství v rámci programu „Strom života“ a díky finančnímu příspěvku
řady občanů. Sázení lipek bylo spojeno s kulturním programem. Lipám i aktérům sázení zahráli
několik skladeb pro žestě Jiří a David Lisí, osadníci ze Zábranské. V hospodě U Krobiána v Hostími
se poté uskutečnilo písničkářské vystoupení Terezy Boučkové a Bedřicha Ludvíka, známého
především z televizních seriálů Paměť stromů, Zpět k pramenům a Rozhledny. Akci přálo počasí a
přišlo ji podpořit více než třicet místních i přespolních milovníků přírody všech věkových kategorií.
Mezi nejaktivnější pomocníky při sázení, kotvení a zalévání stromků patřili vrážská starostka Hana
Maivaldová a senátor Jiří Oberfalzer. Zastupitelé naší obce nebyli na akci bohužel pozváni.
Okolí Kaple sv. Kříže bylo vykáceno
Zcela nevhodným a amatérsky provedeným způsobem bylo neznámým „dobrovolníkem“ vykáceno
několik vzrostlých stromů v okolí kaple Sv. Kříže. Stromy, které částečně bránily výhledu od kaple,
byly podřezány a ponechány ležet na zemi svému smutnému osudu. Kromě ošklivého pohledu na
vykonané dílo se prakticky nic vážného nestalo. Avšak začátkem listopadu začali od kaple chodit
vyděšení turisté s údivem, že kdosi obřezal u kaple mohutnou černou borovici přímo u cesty! Ta
zůstala několik dní stát doslova jen na tenkém středu. Při dešti či lehkém vánku hrozil její pád nejen
na cestu, ale také přímo na kapli, nebo dráty vysokého napětí! V roce 1993 byly určené stromy
kolem kaple ochranáři označeny a prostřednictvím Svatojánské nadace odborně pokáceny. Dřevo z
černých borovic bylo poté pečlivě zpracováno a použito na novou kopuli kostelní věže, která byla
nadací zrestaurována v roce 1994. Apelujeme na všechny podobné „dobrodruhy“, kterým za tento
byť dobře myšlený a užitečný počin, bez souhlasu správy CHKO event. obce, hrozí velmi vysoká
pokuta (v horším případě i trestné řízení), aby této svévolné činnosti zanechali!!!
ZAJÍMAVOSTI
Co možná nevíte
V souvislosti s výstavbou plynovodu byla velmi zdařile obnovena stará, léta neužívaná cesta nad
bývalou drůbežárnou v Sedlci. Staronová cesta se přímo nabízí na příjemné nedělní vycházky. Je
odtud netradiční výhled na panorama svatojánských lesů a můžete si zde prohlédnout i zdařilou
stavbu regulační plynové stanice. Původní selská cesta sloužila dříve jako přístupová cesta na
vrážská pole a do Záhrabské, z nichž některá patřila majitelům ze Sedlce. Poslední záznamy o
obecních výdajích na údržbu této „vozové cesty do Záhrabské“ jsme nalezli v obecní kronice z roku
1933.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
(rok 1932) V noci ze dne 12. ledna byla provedena krádež u obchodníka K. Sojky v Sedlci, kdež
ukradeno různého zboží v ceně asi 4000 Kč. Též noci vloupali se neznámí pachatelé do hostince J.
Rady, kde však byli vyrušeni. Zároveň byl učiněn pokus vloupání v restauraci J. Frolíka ve Sv. Janě,
kdež byli rovněž vyrušeni a zahnáni. Téže noci provedeno vloupání do trafiky J. Bertlíkové ve Sv.
Janě, kde se podařilo pachatelům odcizit různé kuřivo v ceně 300 Kč. Ze dne 14. dubna spáchána
krádež peřin a různého prádla u p. Horáka v Sedlci. Ze dne 18. dubna v noci spáchána krádež peřin a
masa v ceně 4000 Kč u p. J. Ulma, řezníka ve Sv. Janě.
Doslovný opis z 1. Svatojánské obecní kroniky 1928-1964
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU

Poděkování Svatojánku
Dnešní první poděkování patří Michalu Šedivému, provozovateli hotelu a restaurace Obecná škola.
Při příležitosti velké podzimní brigády v obci nabídl všem brigádníkům v hotelové restauraci oběd
zdarma.
Druhé poděkování patří člence obecního zastupitelstva paní Jindře Štefanové ze Sedlce, která se
mimořádně a velmi svědomitě věnovala po celý rok koordinací příprav a prací na plynofikaci obce.
Díky ní byla tato náročná akce provedena bez časových skluzů a bez závažných problémů.
OZNÁMENÍ ÚMRTÍ
S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí naší spoluobčanky paní Jiřiny Smrtkové .
Zemřela dne 9. října ve věku 74 let. „Paní hajná“ se zapsala do svatojánské historie nejen jako
manželka pana hajného Smrtky, ale také jako velmi originální, svérázná a podnikavá žena. Údajně
byla první ženou v republice, která se odvážila řídit autobus. S ním svážela dělníky do lomu
„Paraple“a později lesní dělníky. Paní hajná byla první i poslední soukromou majitelkou historické
budovy dnešního obecního úřadu, původní svatojánské školy, kterou po mnoha letech užívání
odprodala zpět do majetku obce.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ SPOLEČNOSTI
Důležité jednání
15. prosince proběhlo na Arcibiskupství pražském důležité jednání právních a dalších
zainteresovaných zástupců církve a Svatojánské společnosti. Výsledkem jednání je doladění mnoho
let rozpracované smlouvy o spolupráci mezi svatojánskou farností a Svatojánskou společností.
Smlouva, která již v praxi několik let úspěšně funguje, byla nyní právně doladěna a v nejbližších
dnech dojde k jejímu podepsání. Tento právní dokument vymezuje nájemní a provozní podmínky
působení Svatojánské společnosti v jeskyni a svatojánském kostele. Pro obě strany se jedná o velmi
důležitý dokument, který kryje oba subjekty v oblasti práva i finančních pohybů. Svatojánská
společnost byla kvůli své činnosti na základě úmyslně šířených lživých obvinění z různých stran v
minulosti křivě napadána, čehož důsledek byl i citelný odstup obyvatel a odklon mnoha pomocníků a
přispěvovatelů.
Vloupání do kostela
V noci ze 2. na 3. října kolem půl druhé hodiny bylo spácháno vloupání do kostela ve Svatém Janě
pod Skalou. Vylomených dveří si ráno všimla paní Daniela Dubská ze Sv. Jana, která vloupání
oznámila. Z kostela byly ukradeny čtyři sošky barokních andělíčků z náhrobku sv. Ivana. Jiné
cennosti naštěstí zůstaly během rychlé akce zlodějů nedotčeny. Zbylí andílci z náhrobku sv. Ivana,
umělecká rakvička se světcovými ostatky a další části nejcennějšího inventáře byly ihned poté z
bezpečnostních důvodů odvezeny do bezpečí. Po tomto vloupání bylo přistoupeno k velmi důkladné
revizi zabezpečení kostela. Největší závadou byl konstrukční nedostatek vstupních mříží, který
bohužel odhalilo až samotné vloupání. Poškozené dveře a mříže byly ihned provizorně opraveny,
aby šel kostel uzamknout.
Po třech týdnech, 23. října ve 4 hodiny ráno, se bohužel zloději do kostela stejnou cestou vrátili.
Tentokrát byli při akci pachatelé viděni několika studenty zdejší školy. Starým fordem si dva lupiči
zacouvali až ke kostelu, odkud tentokrát odnesli čtyři barokní relikviáře (pozlacená dřevořezba).
Barokní dveře do kostela jsou po opakovaném vloupání a dřívější menší nehodě již natolik
poškozeny, že bude potřeba zhotovit zcela nové. Výroba nových dveří podle předběžných odhadů
bude stát 150 - 200 000 korun, a byla zadána firmě „Truhlářství Litera“ z Berouna. Škoda na
majetku i uměleckých hodnotách je téměř nevyčíslitelná. Svatojánský kostel utrpěl velikou ztrátu a
naděje na nalezení ukradených věcí je mizivá. Nenávratně byl tímto činem poškozen především
náhrobek svatého Ivana, prvního českého patrona a poustevníka. Není jasné, zda se někdy kostel
podaří zabezpečit natolik, aby se mohly ostatky světce a další cennosti na toto místo ještě někdy
vrátit. Snažení všech Svatojánků utrpělo citelnou ránu. Svatojánští farníci si předsevzali učinit vše
pro to, aby toto vloupání bylo vloupáním posledním. Svatojánská společnost již schválila uvolnění

maximální možné částky do výše 100 000 Kč na výrobu dveří a na další zabezpečovací práce.
Zdařilá brigáda
Na sobotu 5. listopadu byla již delší dobu naplánovaná brigáda na úklid obce a na práce v jeskyni sv.
Ivana. V jeskyni bylo nezbytné po mnoha letech odkopat nanesené bahno (usazené při povodních v
1. pol. 20. století), které tisíce turistům spolu s prosakující krasovou vodou velmi znepříjemňovalo
prohlídku jeskyně. Bylo vykopáno a vyvezeno několik desítek koleček bahna. Na kritické místo byl
navezen štěrk a na části podlahy byly pod vrstvou udusaného tvrdého bahna odkryty původní
terakotové dlaždice. Pomocnou ruku podala také firma, provádějící v obci plynofikaci, když zdarma
štěrk v jeskyni upravila speciálním dusacím strojem. V rámci brigády byl dále vyčištěn chodník a
odtokový kanál před kostelem, a bylo také upraveno okolí obnoveného kanálu na návsi na rohu
parkové zdi. Několik svatojánských žen vyřezalo v okolí Kaple sv. Kříže náletové křoviny a bodláčí.
Veřejná prostranství v obci byla posekána, shrabána a uklizena. Brigády se zúčastnilo 7
svatojánských a 9 přespolních občanů. Odměnou brigádníkům byl zdarma podávaný oběd v
restauraci Obecná škola, jejímuž provozovateli patří tento měsíc naše poděkování. Obdobnou
brigádu na odvlhčení Kaple sv. Kříže a přestavbu zničeného zábradlí kolem ní chystá Svatojánská
společnost na jaro.
Změna obecních e-mailových adres
K 1. prosinci byla provedena změna poskytovatele internetových služeb pro Obecní úřad ve Svatém
Janě pod Skalou. V souvislosti s tím proběhla i změna e-mailových adres na následující: starosta
obce Jiří Ševčík starosta@svatyjan.cz , místostarosta ing. Pavel Vokál - mistostarosta@svatyjan.cz .
Univerzální adresa na obecní úřad je ou@svatyjan.cz . Staré obecní e-mailové adresy přestaly od 1.
prosince existovat. Přemístěny byly také internetové stránky a převedena správa domény. Internetová
adresa svatojánských stránek www.svatyjan.cz zůstává i nadále aktivní a beze změn.
PŘIPRAVUJEME
5. prosince ………. setkání s Mikulášem – obecní úřad od 17 hodin
9. prosince ………. předvánoční setkání občanů – obecní úřad od 18 hodin
10. prosince ………. zasedání správy Svatojánské společnosti – obecní úřad 17 hodin
23. prosince ………. vánoční koncert – pěvecký sbor Slavoš od 17. hodin v kostele sv. Jana Křtitele

