Svatojánek
září - říjen 2004
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
V letošním létě nevyšel Svatojánek
O letošních prázdninách se redakci Svatojánku z různých příčin nepodařilo vydat červencové +
srpnové číslo Svatojánku. Nejdůležitější informace z tohoto období jsou obsaženy v tomto vydání.
Doufejme, že personální a technické problémy v redakci se podaří zdárně vyřešit tak, aby Svatojánek
mohl i nadále bez problémů vycházet.
Obec zakoupila pozemky
Pozemky v prostoru mezi nově stavěnými domky a starou zástavbou v Sedlci zakoupila obec od
bratří Zemanů. Zakoupeny byly také pozemky pod novou komunikací. Některé pozemky, které
nebyly předmětem předběžné dohody, se oba bratři rozhodli obci darovat. V současné době probíhá
na Katastrálním úřadu jejich zavkladování na list vlastnictví pro obec Svatý Jan pod Skalou.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
Dotaci jsme neobdrželi
Naplánované akce, které se měly v letošním roce uskutečnit za pomocí dotace z Programu venkova
musíme odložit. Krajský úřad nevyhověl naší žádosti o finanční pomoc a požadovaných 120 tisíc
korun naší obci nepřidělil. Žádost budeme proto opakovat a musíme věřit, že v roce 2005 budeme do
programu zařazeni.
Plynofikace neusnula
Poté, co byly splněny všechny podmínky pro stavební řízení ve věci plynofikace naší obce,
pokračuje projekční firma na samotném prováděcím projektu. Ten bude sloužit mimo jiné i k vydání
řádného stavebního povolení, které by podle plánu mělo být vydáno do konce letošního roku.
Samotný projekt byl na základě požadavku obce rozšířen o projekt vodovodu v Sedlci. Největším
úkolem zastupitelstva bude zajistit na celou akci dostatek finančních prostředků. Situaci zhoršuje
skutečnost, že stát plošně zrušil dotování plynofikací.
Zeď a sousoší
Odstranění ohradní zdi okolo bývalého kláštera a stěhování sousoší, to jsou dva aktuální problémy,
které jsou v současné době vyřizovány ministerstvem kultury. Nyní se zdá, že obě vleklé záležitosti
budou v dohledné době vyřízeny. Na opravu sousoší se dokonce podařilo sehnat alespoň část
finančních prostředků. Bourání zdi však není dosud finančně zajištěno.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Pěvecký sbor „Worth Abbey Choir“
Dne 6. července se konal koncert anglického pěveckého sboru „Worth Abbey Choir“. Návštěvnost
koncertu byla překvapivě vysoká a posluchači měli možnost vyslechnout profesionální podání
starých sborů. O významu tohoto koncertu nejlépe svědčí dopis, který v těchto dnech pořadatelé
obdrželi a z něhož citujeme: „Velmi si ceníme Vaší pohostinnosti a ochoty, se kterou se soubory z
Anglie u Vás setkali a která zůstane dlouho v jejich vzpomínkách na turné po České republice v roce
2004. Vystoupení v kostele Sv. Jana jsou pro každý soubor zážitkem s nezapomenutelnou
atmosférou, tvořenou vřelým publikem a malebností i dramatičností celé okolní krajiny.“

Spirituál kvintet 2004
Již podeváté hostil Svatý Jan pod Skalou populární soubor Spirituál kvintet. Letošní koncert patřil k
těm nejzdařilejším. V úvodu koncertu svatojánský Páter Michal Němeček krátkou modlitbou
vzpomenul na nedávno tragicky zesnulého Karla Zicha, klíčového člena tohoto souboru. Ve Svatém
Janě ostatní "spirituálové" zpívali bez svého kamaráda a nenahraditelného kolegy vůbec poprvé.
Častokrát bylo jméno tohoto dlouholetého člena souboru vzpomenuto, se slovy "Dejme si nyní
záležet, v této písni míval Karel jedinečné sólo. A on nás nyní jistě poslouchá, tak ať má z nás
radost". Na místo Karla Zicha nastoupil do tohoto "největšího kvintetu na světě" (od počátku má
spirituál 6 členů) nový mladý zpěvák Jiří Holoubek, dlouholetý člen bluegrassové kapely "Reliéf".
Ve své premiéře se souborem obstál na výbornou. Přes 360 posluchačů si i tentokráte přišlo na své.
Vedle oblíbených písní i letos interpreti tradičně přinesli nová překvapení v podobě staronových
úprav písní či sólových novinek Ireny Budweiserové. Pro velký úspěch si obecenstvo bouřlivým
potleskem vymohlo několik přídavků. Krásný koncert korunovalo i krásné počasí, které návštěvníky
ve svatojánském údolí po celý den provázelo. Velmi příjemné je i přislíbení interpretů, že již nyní se
těší na koncert v příštím roce. Koncerty v překrásném barokním kostele ve Svatém Janě pod Skalou
jsou výsledkem dlouholetého úsilí a spolupráce Svatojánské společnosti, obce a farnosti. V
posledních letech si získali stovky příznivců a na jejich pořádání se daří získávat finanční příspěvky
od Středočeského kraje. Bez jeho přispění by více než desetiletá tradice zdejších koncertů nemohla
pokračovat.
Výstava
V měsíci září byla zakončena výstava obrazů Petra Dillingera, která byla zpřístupněna po celé léto ve
Svatojánském kostele. Výstava byla navštívena téměř každým návštěvníkem kostela a sklidila
nečekaně pozitivní ohlasy. A to nejen obdiv nad vystavenými exponáty, ale i uznání za optimální a
vkusné využití jinak temného a prázdného prostoru kostela. Tento úspěch přiměl Svatojánskou
společnost k myšlence vydat v příštím roce soubor reprodukcí vybraných obrazů a kreseb malíře
Dillingera. O konkrétní podobě tohoto plánu a o jeho finančním pokrytí se nyní intenzivně jedná.
Překvapující bylo i to, že malířův syn pan Ivan Dillinger daroval jeden z nejkrásnějších obrazů svého
otce obci Svatý Jan pod Skalou. Potěšitelná je i skutečnost, že jinak nevyužívané prostory pod
varhanním kůrem budou i nadále farním společenstvím využívány k výstavním účelům, především k
vystavování obrazů a fotografií se stylovými a duchovními náměty.
POZVÁNKA NA KONCERT
V sobotu 13. listopadu se ve Svatojánském kostele uskuteční podzimní sólový koncert. Za
doprovodu varhan zde vystoupí violoncellista Evžen Rattay. Na programu jsou violoncellové
skladby od Brahmse, Bacha, Dvořáka a Vivaldiho. Začátek koncertu je v 16 hodin.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Umělecká díla ve skanzenu
V rámci sochařského sympózia byly o prázdninách v prostorách bývalého svatojánského kláštera
různými umělci vytvářeny dřevěné sochy a plastiky. Ty byly po 14 dní vyřezávány z mohutných
bukových a dubových kmenů. Pod záštitou CHKO Karlštejn byly tyto plastiky rozmístěny podél
okruhu svatojánské naučné stezky, v lokalitě bývalého lomu Paraple. Jedna z plastik má být
umístěna v obci. Je smutné, že bezprostředně po jejich umístění již byly některé z nich vandalsky
poškozeny.
Odevzdejte staré akumulátory
Každý pátek, od 17 do 18 hodin, mohou občané odevzdat na obecním úřadu staré autobaterie. Ty
budou následně odevzdány do sběrny, která tento nebezpečný odpad likviduje.
Dopravní situace
Dne 29. září došlo u mostu "V Cihelně" k dopravní nehodě. Střetl se zde velký turistický autobus s

osobním automobilem. Cesta od Loděnic tak byla na několik hodin zcela neprůjezdná. Důvod?
Řidiči si bohužel přes naši obec zkracují cestu (díky novému nesmyslnému dopravnímu značení) z
Karlštejna na dálnici D5. Silnice vedoucí údolím je značně klikatá a místy velmi úzká. V důsledku
vegetací zarostlého terénu v okolí silnic je navíc velmi nepřehledná (pro údajný nedostatek financí se
letos okolí silnice sekalo jen jednou, a to ještě velmi nedbale, pouze 50 cm od krajnice). Ze strany
silničářů došlo ještě k dalšímu problému, kdy při výměně ukazatelů v Loděnici a v Hostímě zmizely
od silnic směrovky s nápisem Svatý Jan pod Skalou. Jedno z nejnavštěvovanějších míst na okrese je
automobilistům dokonale ukryto, podobně, jak tomu bývalo v padesátých letech. Naopak pozitivním
krokem jsou nové dopravní značky, omezující o víkendech rychlost v obci na 30 km/h. Zejména v
průběhu hezkých jarních a podzimních víkendů a během větších akcí ve VOPŠ či v kostele je zde
koncentrace lidí a aut vysoká. Během letošního koncertu Spirituál kvintetu bylo napočítáno přes 170
aut, parkujících po obou stranách silnice po celé délce obce. Jednání o vytvoření záchytných
parkovišť bohužel zatím nepokročila a tak se s tímto jevem musí svatojánští obyvatelé stále potýkat.
BLAHOPŘEJEME
Dnešní blahopřání Svatojánku patří hned třem novo-manželským párům. Nejprve popřejme vše
dobré Jiřímu a Martině Ševčíkovým, kteří byli oddáni dne 14. srpna v kostele sv. Maří Magdaleny v
Sobotce. Dále Svatojánek blahopřeje novomanželům Pavlovi a Daně Posovým, jejihž slavným dnem
sňatku se stalo 17. září. Do třetice v našem údolí 4. září oslavili svatbu Dita a Václav Radovi.
ZAJÍMAVOSTI
Vychází dvě nové knihy
V podzimních měsících by měly světlo světa spatřit dvě dlouho připravované publikace. První z nich
je kniha Jiřího Ševčíka "Záhrabská - historie osady", o které jsme informovali v červnovém
Svatojánku. Stodvaceti-stránková publikace je doprovázena sedmdesáti fotografiemi z prostředí a z
historie osady. Kniha bude od prosince k dostání na Obecním úřadě ve Sv. Janě. O dalších
možnostech jejího zakoupení vás budeme informovat. Další publikací, která jistě mnohým
svatojánským obyvatelům má co říci, je rozšířená reedice knihy Míly Urbana "Nesmrtelných 12
HP". Knihu se podařilo panu Urbanovi (čestný občan Svatého Jana pod Skalou) dokončit a doplnit o
nové, či kdysi zcenzurované části textu.
Stěhování sousoší
Ještě v letošním roce budou zahájeny práce na obnově památného sousoší. Protože sousoší v těsné
blízkosti silnice značně trpí, bude celé přemístěno na nové místo v historickém centru obce. O
stěhování soch nyní rozhodují vyšší kompetentní orgány na úrovni památkářů a ministerstev.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
V letních měsících byly nalezeny dva vzácné rukopisy ze svatojánského prostředí. V Berounském
archivu se podařilo dohledat dlouho postrádanou kroniku Hasičského sboru Svatý Jan pod Skalou.
Kniha zachycuje existenci sboru od jeho vzniku v roce 1911 až do roku 1948. Součástí kroniky bylo
i 10 unikátních fotografií z hasičského cvičení v roce 1931. Dále se podařilo šťastnou shodou
okolností získat „Pamětní knihu hostů“ z bývalé Čermákovy restaurace Ivanka, zachycující období
let 1928 - 1937. Tento pozoruhodný dokument vlastní vnučka tehdejšího svatojánského starosty pana
Vlasáka. V knize je kromě podpisů a textů různých hostů i několik zdařilejších kreseb i svérázných
veršovaných básniček. Některé z nich jsou vskutku krásné a jistě se s nimi na stránkách Svatojánku
ještě setkáme. Na ukázku jednu z nich otiskujeme:
Deset Berouňáků zdvihlo kotvy svoje,
aby u Čermáků pilo z Plzně zdroje.
každý z jedné číše náladu si dělá,
pohár k ústům zdvihá, pot se lije z čela.

Pijme všichni s chutí dokud pivko chutná,
"Pane vrchní" honem, ať je ho tu putna!
Za 100 let tu jistě nebude žádný z nás
připijme si tedy, než zbělí náš vlas.
Nejvzácnějšími jsou v pamětní knize podpisy dirigenta Václava Talicha s rodinou a dále podpisy
Voskovce a Wericha. Ti Svatý Jan navštívili 25.8.1928. Podle svědectví prý sem tito dva herečtí
velikáni jezdívali velmi často. V pamětní knize je pod malůvkou automobilu napsáno „Voskovec a
Werich si jedou zařádit na Ivanku“. Kopie uvedených pamětních knih se staly součástí archivu
svatojánských pramenů při Svatojánské společnosti. Zajímavým letošním přírůstkem svatojánského
archivu jsou i tři unikátní staré pohlednice Sedlce a přibližně 37 unikátních předválečných fotografií
ze Svatého Jana od zdejší rodačky Marie Landové.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ SPOLEČNOSTI
Oprava střechy kaple sv. Maxmiliána
V podzimních měsících se má započít s nezbytnou opravou střechy hřbitovní kaple. Celou akci
organizuje obec jako majitel objektu. Svatojánská společnost se za základě žádosti obce rozhodla
opravu střechy podpořit 50% finančním pokrytím nákladů. Stavba lešení kolem kaple by celou akci
značně prodražila, a tak bude rekonstrukce střechy prováděna odborníky ze závěsných lan a plošin.
Zrezivělé a uvolněné plechování střechy bude nahrazeno novým a kaple bude osazena okapy. Při této
akci by měla být věžička na špičce střechy osazena novým zvonem, který byl do této kaple pořízen v
roce 1999 a doposud nemohl být z technických důvodů v kapli instalován. Původní zvon byl z kaple
odejmut v roce 1917 pro válečné účely. O něm nám kroniky vypovídají takto: „Ze hřbitovní kaple
rodiny Bergrovy sňat byl malý zvonek (Josef) bez nápisu, s obrázkem sv. Josefa, Který byl ulit asi
roku 1850, kdy kaple ta zřízena byla. Jelikož přístup do malé štíhlé vížky byl velice nesnadný, proto
se nevědělo, jaký jest jeho průměr a výška, až když rozbit byl ve vížce té od vojáků a po kouskách
sejmut. Nejširší průměr jeho byl 22 cm, a byl velice tenký! Váha zjištěná přesně na nádraží v
Lodenici: 11,7 kg.“
PŘIPRAVUJEME
30. října ................. schůze správní rady Svatojánské společnosti. Zasedací místnost OÚ - 18 hodin.
13. listopadu.......... Violoncellový podzimní koncert v kostele – 16 hodin.

