Svatojánek
listopad -prosinec 2003

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Setkání zastupitelstva s občany
Letošní podzimní hodnocení právě uplynulého roku bylo svým způsobem zcela mimořádné. Třicet minut před
začátkem, právě když do budovy obecního úřadu začali přicházet první občané, byla do celé obce přerušena
dodávka elektřiny. I když tato událost poznamenala účast, atmosféra při rozžatých svíčkách byla skvělá. Ten
kdo přišel, jistě neodcházel zklamán. Informace přednesené starostou obce se netýkaly pouze minulosti, ale
především další budoucnosti naší obce.
Většina občanů zaplatila obci poplatky
Povinné poplatky za odpady, psy a kabelovou televizi byly z větší časti uhrazeny. Ten kdo včas nezaplatil bude
muset počítat s postihem. Neplatiče ale nebude čekat jenom pokuta, ale ti občané, kteří neplatí za kabelovou
TV se brzy dočkají i jejího odpojení. Je s podivem, že někteří chataři stále odmítají respektovat obecně
závaznou vyhlášku, která předepisuje poplatek za ukládání a likvidaci odpadů a neuznávají, že se skutečně
jedná o obecně závazný předpis, který platí pro každého. Argumenty typu „my na chatu jezdíme jen 2-3x ročně
a žádné odpady nemáme“, či „my si své odpady vozíme do Prahy“ před kontrolními orgány ani literou zákona
neobstojí. Takto to sice fungovalo doposud, ale výsledek byl na každém rohu patrný v podobě četných
nebezpečných černých skládek. Poté, co se je podařilo na území obce zlikvidovat, se rozšířením služeb
pravidelného svozu odpadů úspěšně zabraňuje jejich vzniku.
Obec požádala o mimořádné posílení rozpočtu
Na předpokládaný rozvoj obce a další mimořádné výdaje požádal obecní úřad Ministerstvo financí České
republiky o posílení obecního rozpočtu pro rok 2004. Dobré jméno obce, zcela vyjímečné naplňování Místního
programu obnovy a úspěchy v soutěži Vesnice roku, dávají naší žádosti velkou naději na úspěch. Státní dotace
čerpané z Programu obnovy venkova dostáváme sice pravidelně, ale bez mimořádných příjmů bychom nebyli
schopni realizovat žádné větší akce.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
Obecní úřad se dočkal opravy vytápění
Nová kotelna s ekologickým kotlem a se zásobníky na teplou vodu nahradila starý nevyhovující kotel
ústředního vytápění v budově obecního úřadu. Zcela předělán byl také rozvod topení v bytě, který uvolnila
paní Smrtková. Nový systém vytápění umožní i přitápění elektřinou. Z tohoto důvodu obec požádala pro tento
objekt o posílení elektrické přípojky. Rekonstrukce vytápění si vyžádala 90 tisíc korun.

Plynofikace přestává být snem
Jednání s představiteli Středočeské plynárenské, které se uskutečnilo na obecním úřadu posílilo naše naděje na
plynofikaci Sedlce a svatojánského údolí. Obecní úřad proto objednal u odborné firmy potřebnou dokumentaci,
která přijde na více jak 60 tisíc korun. Pokud se na stanovisku zástupců dodavatele plynu nic nezmění, mohla
by se obec dočkat plynových přípojek v roce 2005. V této souvislosti bude v Sedlci vybudována nová
regulační stanice.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Výstavba rodinných domků v Sedlci
První etapa výstavby domků i přes začínající mrazivé a nevlídné počasí pokračuje výstavbou infrastruktury.
Některé nové parcely jsou již oploceny, na jiných již se aktivně buduje. V oblasti kolem potoka byla novými
majiteli udělána několik desetiletí zanedbávaná probírka divoce rostlých stromů a křovin. Bylo též
zlikvidováno množství naplaveného zejména plastového odpadu. Po podobném zásahu volají břehy Kačáku na
mnoha místech v obci. Doufejme, že se povolení průřezů podaří vyjednat dříve, než stromy způsobí materiální
škody na majetku či dokonce na životech občanů. Dobrou zprávou pro stavebníky je jistě příslib plynofikace.
O komíny znečišťující ovzduší se budou zajímat kontrolní orgány
Občané, kteří znečišťují ovzduší nebezpečnými zplodinami vznikajícími při nedokonalém spalování uhlí
budou v nejbližší době muset počítat s návštěvou kontrolních orgánů. Stížnosti se na obecním úřadu množí a
znečišťovatelé ovzduší by měli proto ve svém zájmu urychleně zařídit nápravu současného stavu. Pokuty za
porušování zákona o ochraně ovzduší jsou totiž velmi vysoké.
ZAJÍMAVOSTI
Další zajímavý nález
V minulém čísle jsme Vás informovali o zajímavém nálezu z krovu střechy opravované fary. K dalšímu
zajímavému nálezu došlo v Hostímě, kde opět při opravě střechy u hospodářského stavení v čp. 13 byla
nalezena dvě originální maturitní tabla z předválečného Svatojánského učitelského ústavu. Na prvním jsou
fotografie studentů maturitního ročníku 1932, na druhém je ročník 1937. Obě tabla jsou v mírně poškozeném
stavu a bude nezbytná jejich rekonstrukce. Byly svěřeny do péče Obecního úřadu, kde budou příležitostně také
vystaveny. V této souvislosti opět žádáme občany, aby si veškeré historické materiály nenechávali jen pro
sebe. Najdete-li doma jakoukoli zajímavou starou fotografii či předmět, prosíme o laskavé krátkodobé
zapůjčení k odbornému zdokumentování a případnému pořízení fotokopie pro potřeby Svatojánské
společnosti. Mnohé, i zdánlivě bezcenné předměty či fotografie mohou dnes pomáhat zachraňovat naše
památky. Podobným náhodným způsobem se díky takovéto dokumentaci a spolupráci podařilo v těchto dnech
objevit mj. i dochovanou vzácnou fotografii původních svatojánských varhan. Ta se za pár let stane klíčovým
prvkem při jejich generální opravě, která by bez fotografické předlohy byla patrně neuskutečnitelná. Stejně tak
jednou pomohou staré fotografie při obnově mariánského sousoší.
Navrácení části inventáře do kostela
Po více než dvaceti letech se podařilo objevit, domluvit a našemu kostelu navrátit chybějící podstavec
vzácného barokního oltáříku sv. Scholastiky. Tento se nacházel v kostele v Lochovicích na Hořovicku.
Podobně náš kostel přišel o část inventáře v osmdesátých letech při stavebním zásahu památkářů. Patrně již
nenávratné jsou zejména barokní svatojánské lavice, které jsou dnes zabudovány v kostele v Hořovicích. V
budoucnu se tak budou muset pořídit do našeho kostela lavice nové, nejlépe kopie původních.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
Vzácná pohlednice
Do svatojánského údolí se po mnoha desetiletích dílem náhody navrátila stará pohlednice Sv. Jana, která
doslova „obletěla celý svět“. V roce 1914 byla zde ve Sv. Janě označena dvěma pětihaléřovými známkami s
císařem Františkem Josefem a označena dvojjazyčným razítkem pošty Svatý Jan pod Skalou. Na zadní straně
vedle německého textu čteme i adresu „Punta Arenas, Magallanes – Chile“. Toto město se nachází na
nejjižnějším cípu Jižní Ameriky, od Sv. Jana je vzdáleno několik desítek tisíc kilometrů, či 25 hodin letu
zaoceánským letadlem. Pohlednice je též označena poštovním razítkem z „Punta Arenas“, kam dorazila
7.8.1914. V uplynulých dnech byla spolu s jinými získána Svatojánskou společností od jednoho sběratele do
sbírek společnosti. V textech starých pohlednic se mnohdy skrývají veselé, smutné, či historicky cenné
výpovědi o životě zdejších lidí v uplynulých letech.

BLAHOPŘEJEME
Dnešní dodatečné blahopřání patří paní Miladě Němečkové k jejím 80. narozeninám.
***
S lítostí oznamujeme, že dne 21. listopadu zemřela paní Zdeňka Šebková ze Záhrabské ve věku 83 let. S paní
Šebkovou ztratili obyvatelé Záhrabské nejenom dobrou sousedku, ale její odchod udělal tečku za generací
starousedlíků v této osadě.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Mikulášská nadílka
Pěkný zážitek připravila dětem tradiční mikulášská nadílka, kterou každoročně zajišťuje obecní úřad. S dětmi
se na příchod Mikuláše přišli podívat i jejich rodiče a tak se děti mohly svým zpěvem či říkankami pochlubit
také jim. Ani letos nepřišel svatý Mikuláš sám. S množstvím dárků mu pomáhal anděl s čertem.
Adventní koncert
Letos před Vánocemi se podařilo zajistit dva koncerty. Adventní koncert pěveckého souboru „Dobrývečer
kvintet“ se konal na třetí adventní neděli - 14. prosince. Ačkoli se jednalo již o jubilejní osmdesátý koncert
pořádaný Svatojánskou společností ve svatojánském kostele, proběhl koncert zcela v duchu adventním – v
příjemné a poklidné atmosféře. Ke krásnému zážitku přispěla i vysoká profesionalita účinkujících. Velmi
pozitivní byla nebývale vysoká návštěvnost občanů Svatého Jana.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ SPOLEČNOSTI
Vánoční koncert
I letos se ve Svatém Janě pod Skalou uskutečnil tradiční vánoční koncert. Již jedenáctým rokem zde vždy 23.
prosince vystupuje berounský pěvecký sbor SLAVOŠ. Majestátním prostorem mohutného barokního kostela
se i letos rozezněly krásné vánoční písně a koledy. Vyvrcholením koncertu byla tradiční Česká mše vánoční
J.J. Ryby pod vedením sbormistryně Kateřiny Blažkové. Více než 350 příchozích posluchačů neodradilo ani
velmi mrazivé počasí, kdy rozdíl teploty venku a v kostele činil 15 stupňů! Vánočně vyzdobený kostel jen
umocňoval pocity posluchačů, kteří odcházeli z koncertu příjemně naladěni a nasyceni atmosférou
nadcházejících svátků vánočních. V letošním roce se také prostřednictvím grantu od Středočeského kraje
podařilo ve Sv. Janě uskutečnit osm koncertů vážné a duchovní hudby. Svatojánské koncerty pořádané
Svatojánskou společností od roku 1992 si již získaly stovky stálých návštěvníků. Ze Svatého Jana se podařilo
vytvořit nové významné kulturní centrum na Berounsku.
Připravujeme novou pohlednici Svatého Jana
Vzhledem k vysokému zájmu o svatojánské pohlednice, se Svatojánská společnost rozhodla namísto dotisků
doprodaných starých pohlednic vydat pohlednice aktuální. I v roce 2004 budou vydány 1-2 druhy nových
pohlednic Sv. Jana pod Skalou. Překvapivého zájmu návštěvníků se těšila v loňském roce vydaná pohlednice s
obrázky skalního kostela Panny Marie - jeskyně sv. Ivana. Za uplynulou sezónu se jen této pohlednice ve
Svatém Janě prodalo přes 1200 kusů.
Příspěvek na elektrifikaci kostela
V letošním roce se uskutečnila první etapa přestavby elektrické sítě v kostele. Byla vybudována nová kabelová
přípojka. Dle předběžné dohody dala Svatojánská společnost farnosti příspěvek, který pokrývá veškeré
náklady spojené s těmito pracemi ve výši 53 000 korun. V této souvislosti Společnost přislíbila pomoc i při
realizaci dalších etap rekonstrukce elektrorozvodů v kostele.
Příspěvek na opravu sochy sv. Ivana
Svatojánská společnost se v rámci programu opravy památek zavázala dát farnosti příspěvek, který by plně
uhradil plánovanou generální opravu vzácné sochy sv. Ivana, pocházející z první poloviny 18. století (patrně z
roku 1712). Tato socha, dokonale umělecky i řemeslně zpracovaná, (původně s laní, která je od červotoče tak
prolezlá, až se rozpadla) stála původně na vrcholu Ivanova náhrobku uprostřed kostela. Později byla nahrazena
současnou menší soškou. V nedávné minulosti byla socha ošetřena proti dřevokaznému hmyzu, ale nebyla
zrestaurována. Předběžný odhad restaurátorských prací činí 73 000 korun.
Torzo mariánského sousoší
V jarních měsících má být proveden přesun podstavců bývalého mariánského sousoší před hotelem Obecná
škola. Objekt se má přesunout na nové zpevněné podloží, dále od silnice. V této souvislosti bude dočasně

přemístěna a patrně i bezpečnostně zajištěna poslední socha sv. Jana Křtitele. K znovuvytvoření chybějících
dvou soch by mělo v budoucnu dojít na základě dochovaných zbytků sochy sv. Ivana a dobových fotografií ze
sbírek Svatojánské společnosti. Přesun a zabezpečení sochy bude financovat Svatojánská společnost.
PŘIPRAVUJEME
27. prosince ………. schůze správní rady SJS - zasedací místnost OÚ - 17 hodin
9. ledna…………… zasedání obecního zastupitelstva - zasedací místnost OÚ - 18 hodin

