Svatojánek
květen/červen 2004
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Výsledky voleb do Evropského parlamentu ze dne 11.-12. 6. 2004
Volební okrsek Svatý Jan pod Skalou:
Celkový počet oprávněných voličů 91, účast na volbách 37 občanů = 40,66 %

PROGRAM OBNOVY VESNICE
VÝROČNÍ SVATOJÁNEK
Obecní úřad spolu se Svatojánskou společností vydali mimořádné číslo Svatojánku u příležitosti červnového 10. výročí
jeho vydávání. Mimořádné číslo obecního zpravodaje, které bylo obohaceno i 42 dokumentačními fotografiemi,
zachytilo nejdůležitější a nezajímavější okamžiky života obce od roku 1994. Bohužel, na omezený počet šestnácti stran
se nevešlo vše, co by stálo za vzpomínku, a tak redakce musela udělat užší výběr. Ukázalo se, že shrnout události
uplynulých deseti let, a nabídnout je občanům s odstupem času, je sice pro vydavatele náročné, ale zároveň pro občany
velmi dobré. Soudíme tak alespoň z ohlasů, které jsme k mimořádnému vydání obdržely. Deset roků sice není tak
dlouhá doba, ale mnohým lidem se množství událostí postupně vytrácí z paměti a mnohé jim splývají s časem. Proto
uvítali jejich přehled v písemné podobě, který mají navíc ve svých domácnostech vždy po ruce. Nad mnoha událostmi
se ohlížíme s úctou a obdivem, jiné bychom s odstupem času jistě dnes udělali jinak a lépe. Rekapitulace uplynulých
deseti let v každém případě nutí k zamyšlení a doufejme, že bude pro nás všechny pozitivní inspirací pro další rozvoj
celé naší obce.
OBEC BUDE ÚČTOVAT ZA PRONÁJEM
Už poněkolikáté prodloužila obec bezúplatný pronájem obecních pozemků stavební firmě, která již téměř rok opravuje
budovu bývalé fary. Trpělivost došla zastupitelům obce poté, když nebyl opět dodržen ani poslední dohodnutý termín,
kterým byl 31. květen 2004. Od tohoto data bude obec za pronájem svých pozemků účtovat smluvně dohodnutou cenu.
PLYNOFIKACE
V současné době je vydáváno územní rozhodnutí pro plynofikaci naší obce a byly zahájeny práce na samotném
projektu. Občané i organizace obdrželi dotazníky, které po vyplnění odevzdají na obecní úřad, a které budou následně
předány projektantům. Podle předpokladu by do konce tohoto roku mělo být vydáno stavební povolení a během roku
2005 by měla být stavba realizována.
PROGRAM OBNOVY VESNICE

SOUSOŠÍ BUDE OPRAVENO
Akademický sochař Petr Váňa byl Arcibiskupstvým pražským pověřen opravou a přemístěním Mariánského sousoší.
Dnes polorozpadlé sousoší již dlouhou dobu volá po záchraně. Na postupnou rekonstrukci přispěla kromě státu také
naše obec a vysokou částkou i Svatojánská společnost. Na opravu celého komplexu soch to ale stále nestačí a proto
budou v příštích letech za tímto účelem konány veřejné sbírky. Připomínáme, že Petr Váňa v nedávné době restauroval
mramorové sousoší ve svatojánské Kapli sv. Kříže. V dohledné době se již začne pracovat na nové soše Panny Marie. K
zrestaurování sousoší dopomůže především řada starých dobových fotografií, které zachycují celé sousoší do
nejmenších detailů. V naší obci se tímto krokem podaří zachránit a částečně obnovit další památku, která je pro svůj
stav památkovým úřadem již evidovaná jako neexistující. S opravou soch se dočká úpravy i centrum obce v jejich
nejbližším okolí.
OPRAVA REGULACE POTOKA
Správa Povodí Vltavy nevyhověla žádosti obce a z důvodu nedostatku finančních prostředků neprovede vyčištění koryta
a opravu regulačních stěn potoka Kačáku. Je to pro nás nepříjemná zpráva a nezbývá než doufat, že nepřijde další velká
povodeň. Ohrožena tak i nadále zůstává i samotná stavba kostela v jejíž bezprostřední blízkosti je opěrná regulační stěna
nevíce poškozena.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
TRADICE SE UDRŽELA
Také letos se podařilo zorganizovat dvě tradiční akce pořádané obcí. Oslavy Dne matek a Dne dětí mají ve Svatém Janě
dlouholetou tradici a je jen dobře, že tato tradice stále žije. I když se doba, ve které žijeme, podepisuje na účasti, obecní
rozpočet počítá každoročně s přispěním na obě pořádané společenské události. Zatímco je den matek příležitostí k
poděkování našim ženám a současně i příležitostí k přátelskému posezení se zástupci obce, Den dětí je malá pozornost
obce našim nejmenším.
SVATOJÁNSKÁ POUŤ
Další tradiční akcí, na jejímž organizování se každoročně podílí více subjektů, je Svatojánská poutní slavnost. Mohlo by
se zdát, že stále se opakující program působí jednotvárně a neláká lidi. Ve skutečnosti se však opakují pouze hlavní
body programu a ty jsou vždy obohacovány něčím novým, něčím co návštěvníky zaujme. Letošní změnu připravila
Společnost Barbora se svojí obohacenou expozicí. Další příjemnou novinku připravila Svatojánská společnost, která ve
svatojánském kostele připravila expozici obrazů akademického malíře Petra Dillingera. Vernisáž výstavy, na které bude
přítomen umělcův syn Ivan Dillinger, se uskuteční v sobotu 26. června od 17 hodin. Neděle bude o svatojánské pouti
jako obvykle věnována církevní slavnosti. Začátek poutní mše svaté je v 10 hodin.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
VZHLED OBCE JE ZRCADLEM
Možná nadneseně vyznívá toto přirovnání, ale stačí se projet po vlastech Českých a rázem je ona nadnesenost tatam.
Naše obec se může těšit z tak velké přízně návštěvníků, až z toho někdy přechází zrak. Celkový dojem, který si však
lidé od nás odnášejí, není až tak optimistický. Zatímco se valná většina svatojánských snaží udržovat své domy a jejich
okolí v co možná nejlepším stavu, hyzdí naši obec některé neužívané domy, polorozpadlá památkově chráněná ohradní
zeď parku, nebo i špatně udržované veřejné obecní pozemky, nevyjímaje místní hřbitov. Mnohdy jsou to však i
maličkosti, které domorodec jaksi ani nevnímá protože mu připadají samozřejmé. Právě těchto maličkostí si však často
všimne cizí člověk a o obyvatelstvu obce si pak udělá svůj obraz. Všímejme si proto více svého okolí a snažme se
společně o to, abychom se za ono obecní zrcadlo nemuseli stydět.
NA ZÁHRABSKÉ ZARŮSTÁ SILNICE NEBEZPEČNOU ZELENÍ
Po sedmi letech existence nové silnice do osady Záhrabská vypadá tato komunikace sále ještě velmi dobře, kromě
několika míst, kde je asfalt lehce rozpraskán a téměř neznatelně vyježděn. Jedno kritické místo bylo již opakovaně
vyspraveno osadníky. Doby, kdy na Záhrabské přejela 2-3 auta za den jsou nenávratně pryč a provoz na této
komunikaci je v současnosti i ve všední dny již značný. Silnice je velmi zatěžovaná zejména nákladními vozy. I přes
výslovný obecní zákaz bylo ze Záhrabské odváženo desítkami těžkotonážnách vozidel dřevo, vytěžené v Berounských
lesích v okolí Dubu. Tento stav bohužel obec nemá v možnostech uhlídat jinak, než umístěním závory. To je za daných
podmínek zajištění vjezdu vozidel do osady nereálné. Relativně slušný stav silnice svědčí o kvalitě jejího podloží. To se
ale už nedá říci o jejím okolí. Za uplynulých sedm let cesta po větší části své délky doslova zarostla vysokými
náletovými dřevinami a hustým křovím. Bujné postranní porosty již velmi omezují řidičům nejen průjezd, ale především
výhled a stávají se tak nebezpečnými. Přestože za 7 let osadníci uspořádali několik brigád, nebylo přirozeně v jejich
silách ručně vyřezávat cestu po celé její délce. V současnosti obec hledá možnosti, jak údržbu okolí cesty do Záhrabské
do budoucna řešit. Použití silničních strojů není v tomto případě možné. Speciální vertikální ořezávače křovin vlastní
pouze údržba dálnic, která je pro tyto účely neposkytuje. Důkladnější ruční vyřezání cesty za použití drobné
mechanizace se obec pokusí zajistit na podzimní období, kdy nebude práci ztěžovat listí.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI

(rok 1831) - Nejnápadnější k povšimnutí je zde to, že tomuto bývalému benediktýnskému klášteru říkají Pražané jinak
než lidé v jeho okolí. Když se například v Praze zeptáte, kudy vede cesta ke Sv. Janu pod Skalou, nedostanete odpověď.
Když se ale zeptáte, kudy vede cesta ke sv. Ivanu, tak vám odpoví každý. Když se ale zeptáte lidí v Berouně, kde stojí
klášter sv. Ivana, dotázaný bude určitě ohromen a nedá vám žádnou odpověď. Když se však zeptáte obyvatele Berouna,
co slyšel o Sv. Janu pod Skalou, uslyšíte hned odpověď: dle Hájkovy kroniky dostalo toto panství jméno po svém
prvním obyvateli, sv. Ivanovi. V kronice následuje stručný popis jeho života.
Volně přeloženo z farní pamětní knihy Liber Memorabilium
POZVÁNKA NA KONCERT
Státní svátek oslavíme opět důstojně. V úterý 6. července totiž uvítáme ve Svatém Janě anglický pěvecký sbor
„Worth Abbey Choir“. Na programu 84. svatojánského koncertu jsou středověké sborové zpěvy, duchovní sborové
skladby těchto autorů: Ernest Bullock, Edward Elgar, J. S. Bach, Francois Poulenc, Cesar Franck, W. A. Mozart... aj.
Vstupné je tradičně dobrovolné a bude věnováno na opravy svatojánských památek. Přijměte naše srdečné pozvání.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ SPOLEČNOSTI
VÝSTAVA OBRAZŮ VE SVATOJÁNSKÉM KOSTELE
Jak jsme Vás již předběžně informovali, uskuteční se letos v létě zajímavý projekt. Ve Svatojánském kostele bude
instalována až do konce prázdnin výstava obrazů akademického malíře Petra Dillingera, který ve svatojánském údolí
sudoval malířství ve třicátých letech. Na obrazech a skicách jsou načrtnuty pozoruhodné motivy ze svatojánského údolí.
Vystaveno bude přibližně 15 olejomaleb a několik desítek kreseb. Obrazy pocházejí z pozůstalosti autora a ze
soukromých sbírek. S myšlenkou využití prázdných prostor kostela pro obdobné účely přišel správce kostela P.
Němeček. Výstavní panely a jejich bodové osvětlení zajistila a vyrobila Svatojánská společnost. Rozebíratelné stojany,
které vyrobil pan Šalda ze Sedlce, budou v prostoru pod kůrem ponechány pro účely pořádání dalších tématických
výstav.
NĚKOLIK SLOV O OSOBĚ P. DILLINGERA
Tento pozoruhodný umělec se narodil 17. 9. 1899 Českém Dubu a zemřel 24. 4. 1954 v Praze. V roce 1918 vystudoval
Umělecko průmyslovou školu v Praze. V letech 1918 – 1923 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof.
Maxmiliána Piknera a prof. Maxe Švabinského. V roce 1924 studoval soukromě u Františka Kupky v Paříži. V letech
1928 – 1945 působil jako profesor na ŠUŘ (Škola uměleckých řemesel?) v Brně. V letech 1945 – 1954 působil jako
profesor na SGŠ (Státní grafická škola) v Praze. Jeho činnost charakterizuje svobodná inspirace, volná, užitá a drobná
grafika, velmi významná je též knižní ilustrace, zejména pohádky, pověsti, historické a místopisné knihy aj. K
vrcholným Dillingerovým grafickým projevům v této oblasti patří ilustrace k Babičce a Donu Quijotovi . Umělec
používal často techniky dřevorytu, suchou jehlu, lept, litografii, barevnou litografii. Tvořil ve stálém okouzlení grafiku
ve všech technikách, zvláště v jemném leptu a suché jehle. Jeho životním krédem byla realita s nádechem lehounké
poezie a stopou smutku. Jeho grafický projev byl velmi kultivovaný. Dillingerovo dílo lze vnímat velice snadno. Člověk
jemného a tiššího založení jistě v jeho díle objeví lecjaký skrytý půvab.
BRIGÁDA
Dne 19. června se konala další letošní brigáda. Jako každoročně bylo třeba obec připravit svatojánskou pouť. Účast
nebyla hojná, ale práce se udělalo dost. V souvislosti s poutí je každoročně třeba odpracovat více než 100 dobrovolných
brigádnických hodin, které si příprava pouti a s tím spojený úklid obce vyžadují. Letošní pouť je obohacena i o vernisáž
výstavy v kostele, jejíž přípravě členové Svatojánské společnosti věnovali také několik desítek hodin dobrovolné práce.
I O PRÁZDNINÁCH BUDE OTEVŘEN KOSTEL.
Stejně tak jako již po několik let, i o letošních prázdninách bude otevřen svatojánský kostel pro návštěvníky po celý
týden. Pro velký zájem návštěvníků je kostel obvykle otevírán od 10 do 17 hodin. Časy otevření mohou být dle potřeby
vyjímečně posunuté (např. polední pauza a pod.). Průvodcovství pro veřejnost po dohodě s farností stále zajišťuje
Svatojánská společnost.
NEZÁVISLÝ PŘÍSPĚVEK
Autor nově vznikající podrobné historické publikace z minulosti Záhrabské Jiří Ševčík ml. prostřednictvím Svatojánku
žádá o zapůjčení starých fotografií, plakátků či jiných textů a předmětů, souvisejících s minulostí osady Záhrabská. Svůj
účel splní i rodinné fotografie starých osadníků, náhodné či ne příliš kvalitní a poničené snímky. Publikace bude
vytištěna v druhé polovině prázdnin. Pokud jste majiteli takových předmětů a jste ochotni je pro tuto jedinečnou
příležitost zapůjčit, prosíme kontaktujte autora
na tel. 311 672 657, nebo e-mailu j.sevcik@iol.cz
PŘIPRAVUJEME
19. června brigáda na úklid obce před poutí, sraz v 8.30 h před kostelem
19. června zasedání zprávy Svatojánské společnosti - Obecní úřad – 18 hodin

PROGRAM POUTI 2004:
26. června 9 h tradiční turnaj v malé kopané v Sedlci
14 h dechovka – Berouňačka,
17 h vernisáž výstavy P. Dillingera v kostele,
19 h countryvečer s táborákem
27. června 10 h poutní mše svatá.
3. července Zasedání správy Svatojánské společnosti – 18 h Obecní úřad
6. července koncert anglického pěveckého sboru „Worth Abbey Choir“ ve svatojánském kostele. - 17 h začátek
koncertu

