Svatojánek
srpen - září 2002
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
VOLBY SE BLÍŽÍ
Zvolna se blíží konec dalšího, v pořadí již třetího, volebního období, období ve kterém si obec mohla
opakovaně ověřit, co znamená její samostatnost. Nezávislost a hlavně zcela samostatné rozhodování
v zásadních věcech rozvoje obce, to jsou jen některé výhody samostatných obcí. Tato jejich
suverenita je zaručena příslušnými zákony a není tudíž možné, aby se ji kdokoli snažil omezovat.
Svatojánští občané v minulosti mnohokrát svým postojem potvrdili, že si za svojí obcí stojí a jsou na
ni hrdi. I tentokrát, v podzimních komunálních volbách, budou mít všichni dospělí obyvatelé naší
obce možnost rozhodnout o její další budoucnosti.
SBÍRKA NA POVODNÍ POSTIŽENÉ SRBSKO
Obecní úřad organizuje veřejnou finanční sbírku na pomoc povodní postiženou sousední obec
Srbsko. Připojujeme se tak k podobným krokům, které již učinil svatojánský farní úřad a Svatojánská
společnost. Veřejná sbírka proběhne v sobotu 14. září odpoledne, kdy Vás doma navštíví paní
Jaroslava Líznerová a paní Lucie Sládečková. Právě ony jsou pověřeny obecním úřadem tímto
úkolem. Připomínáme, že v Srbsku bylo zcela zatopeno více jak 60 domů, muselo zde být
evakuováno na 130 obyvatel a vznikly zde značné škody na majetku občanů i obce. Za vaši
případnou pomoc a důvěru předem děkujeme.
ZAJÍMAVOSTI
STOLETÁ VODA
Stoletá voda, která postihla v měsíci srpnu téměř celou naší republiku, v naší obci výraznější škody
nenapáchala. Zaplavila pouze několik sklepů a rozlila se na loukách podél potoka. Kačák však svého
pamětníky uváděného maxima v roce 1981 nedosáhl. K jeho překonání zbývalo však pouze necelých
30-40 cm. Avšak vodou nasycená půda byla příčinou mnoha vyvrácených stromů, zejména podél
břehů potoka. Několik stromů se vyvrátilo ze břehů na loukách, mohutná vrba padla dokonce na
silnici u mostu v Cihelně. Velký strom zde na čas zcela znemožnil průjezd ze Sv. Jana do Loděnice.
Strom odklidila pomocná zásahová hasičská jednotka, která přijela na pomoc berounskému okresu až
z Ostravy. Dvě další vyvrácené vrby také poničily dům čp. 23 ve Sv. Janě. V údolí od Sedlce
směrem k Záhrabské došlo k mohutnému sesuvu půdy. Přívalová voda spolu s rozvodněným
potůčkem následně splavila množství této hlíny a listí do obytné části Sedlce, kde způsobila
částečnou neprůjezdnost ulicí a materiální škody. Ve zdejším kostele proběhla finanční sbírka
postiženým povodněmi, účelově také směřovaná do nejbližší, velmi postižené obce – Srbska.
Finanční dar Srbsku poskytla také Svatojánská společnost. Odklízení naplavených odpadů a dřevin
podél Kačáku a oprava turist. a cyklistických cest (včetně velmi poničené lávky v Kozle a mnoha
turistických informačních tabulí) ze Sv. Jana směrem na Srbsko a Beroun (podél řeky) si však
vyžádá ještě mnoho úsilí a financí.
OBECNÍ KRONIKA
Záslužného úkolu, jakým je vedení kroniky obce, se ujala paní Milada Pourová. Současnost naší
obce tak bude v písemné podobě uchována pro příští generace. Každý, kdo měl jednou možnost
nahlédnout do kronik ví, jak je tato práce důležitá. Lidská paměť je krátká a řádky kronik se snaží
tento nedostatek napravit. V mnoha případech bývají staré záznamy i poučné.
PROGRAM OBNOVY VESNICE

OKOLÍ OBECNÍHO ÚŘADU DOZNÁ ZMĚNY
Koncem září by mělo být započato s úpravou prostranství před obecním úřadem. Státní dotace z
Programu obnovy venkova je již uvolněna a v současné době čekáme na volnou kapacitu firmy,
která byla na tuto akci vybrána. Téměř současně bude zahájena nejnutnější oprava opěrné zdi u
Husova balvanu, která již několik let hrozí zřícením. Finanční spoluúčast obce na obou akcích je
konečně zajištěna a čerpání dotace tak nic nebrání.
POVODNĚ UKÁZALY I NEDOSTATKY
Jako naprosto nedostatečné se při letošních přívalových deštích ukázalo před několika lety obnovené
kanalizační potrubí, které zajišťuje odvod vody v sedleckém potůčku. Silný nápor vody slabé potrubí
nepobralo a bahnitá voda zde zaplavila část ulice a přetékala lidem do zahrad. V nejbližší době
zakoupí obec nové, silnější potrubí, při jehož pokládce sedlečtí občané přislíbili pomoc. Další
problém se ukázal při zvýšené hladině potoka ve Svatém Janě. V nejkritičtějším místě - na břehu
potoka u domu paní Kalousové- bude vystavěna kamenná opěrná zeď která by měla zamezit rozlití
vody a tento dům v budoucnu před rozvodněným potokem ochránit.
OPRAVA HASIČSKÉ ZBROJNICE JE TÉMĚŘ DOKONČENA
Oprava a nátěr omítek, osazení sanitárního zařízení, výměna okna, vnitřní nátěry, malování a
napojení na vodovod. To všechno bylo nutné udělat proto, aby byla několik let rozpracovaná akce
dokončena. Spolu s dvorem, jehož úprava proběhne současně s úpravami prostranství před obecním
úřadem, bude celý objekt hasičské zbrojnice důstojným doplňkem celého obecního areálu.
POZVÁNKA NA KONCERTY
Letos se z různých nešťastných důvodů a náhod neuskutečnily již 4 plánované koncerty. Po celkem
dlouhé absenci se po prvním letošním koncertu – „Spirituálu“ – naskytly hned další tři. Tyto
koncerty jsou rozjednané na konec září a na měsíc říjen. Vše bude zavčas vyvěšeno na plakátech a
rozesláno obvyklým způsobem. Plánované jsou tyto koncerty: Pěvecký soubor „VOX
CANTABILIS“ (28.9.), odložený koncert „BAROKNÍ ČECHIE“ (12.10. - M. Študent) a
„PRAGENSIS KVINTET“ (19.10.). Na všechny tyto koncerty Vás srdečně zveme.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
MÁME NOVÉHO DUCHOVNÍHO SPRÁVCE NAŠÍ FARNOSTI
Po páteru Špilarovi nastoupil v červenci na jeho místo nový kněz P. Mgr. Ing. Michael Němeček.
Hned zpočátku se velmi svědomitě ujal své funkce a většina farníků po prvotních obavách jeho
veškeré počínání hodnotí velmi pozitivně. Popřejme mu hodně úspěchů a vytrvalosti v jeho službě.
Dodejme, že časy bohoslužeb i zpřístupnění kostela zůstávají i nadále nezměněny.
Kontakt na nového kněze: tel. 0311/62 19 64, e-mail: MNEMECEK@centrum.cz
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI SE NEKONALO
S ohledem na povodňovou situaci se obecní zastupitelstvo rozhodlo zrušit plánovanou tradiční akci
Rozloučení s prázdninami. Tu v minulosti navštěvovala řada lidí z postižených obcí a nebylo tudíž
vhodné tuto akci v pro ně nelehké době uskutečnit. Omlouváme se všem, kteří se na oblíbený
country večer těšili.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ODPADY SE STÁVAJÍ VÁŽNÝM PROBLÉMEM
Současný způsob likvidace odpadů v naší obci se stává pro obecní pokladnu neúnosným problémem.
Poté co vešla v platnost nová obecně závazná vyhláška, která má likvidaci odpadů řešit,
zněkolikanásobilo se množství toho, čeho se lidé potřebují zbavit. Celá situace je ale především
zaviněna nedostatkem či úplnou absencí velkoobjemových kontejnerů v okolních obcích. Tam lidé

také platí poplatky za odpady, ale nemají je bohužel kam ukládat. Hledají tudíž cestu nejmenšího
odporu a naváží odpady tam, kam je to možné. Obecní úřad v současné době hledá nové řešení
likvidace odpadů, které by dnešní stav pomohlo zlepšit. Jako jedno z řešení se nabízí, přistavovat
kontejnery pouze v předem určených termínech.
STUDÁNKA A PŘÍVALOVÉ DEŠTĚ
Když se v roce 1981 poprvé zakalila studánka sv. Ivana, nikdo netušil že příčinou tohoto stavu je
voda z Vysoké stráně, jejíž příval si našel otvor v Propadlých vodách pod lomem Paraple. Právě na
místě, kde se voda ztrácela v zemi, objevili později jeskyňáři novou jeskyni, kterou nazvali Arnika.
Do dnešního dne bohužel nebylo okolí nové jeskyně upraveno tak, aby se situace z roku 1981
neopakovala. Obecní úřad proto v nejbližší době požádá speleologickou společnost o zajištění
jeskynního vstupu.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Naše dnešní poděkování směřuje do Sedlce pro pana Ivana Radu. Ten v minulosti několikrát
obětavě pomohl se svým zemním strojem obci i jednotlivým občanům při zajišťování výkopových
prací. Jeho pomoc přišla i v době povodní, kdy ve svém volném čase upravil vodoteč v Sedlci a
zabránil možným dalším škodám na majetku.
BLAHOPŘEJEME
Kulaté životní jubileum oslaví paní Jindra Štefanová ze Sedlce. Paní Jindře, která se mimo jiné
rozhodla kandidovat v podzimích komunálních volbách do zastupitelstva obce, přejeme do dalších
let mnoho pevného zdraví, radost z dětí a tolik potřebné štěstí.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ SPOLEČNOSTI
TURISTICKÉ ZNÁMKY
V měsíci červenci byl v našem kostele zahájen prodej tzv. „Turistických známek“. Dřevěná kolečka
s obrázkem Sv. Jana a pořadovým číslem 529 se ukázala jako velmi vyhledávaným suvenýrem. Již v
prvních týdnech byla celá zásoba známek vyprodána a musela být přiobjednána.
KONCERT SPIRITUÁL KVINTETU
Již posedmé do Svatého Jana zavítal populární soubor Spirituál kvintet. Koncert byl díky omezené
kapacitě kostela již několik dní předem zcela vyprodaný. Přes veškerá upozornění na nutnou
rezervaci vstupenek se dostavilo více než sto návštěvníků, kteří tak neučinili a na které se prostě již
nedostalo. Pořadatelé se s tímto problémem několika malými organizačními změnami vyrovnali a
tradičně profesionální provedení koncertu tak mohlo velmi pohodlně shlédnout přes 450 lidí.
Vystoupení trvalo téměř 2 hodiny a návštěvníkům přálo i krásné letní počasí. Nutno dodat, že celý
výtěžek z koncertu spolu s humanitární finanční sbírkou putuje na povodněmi postižené Srbsko.
FINANČNÍ POMOC SRBSKU
Ničivé povodně v naší obci nenapáchaly tolik škody, jako tomu bylo jinde. Snad proto pro nás bylo
jakousi samozřejmostí postiženým obcím nějakým způsobem pomoci. Prvním krokem byla finanční
sbírka uspořádaná ve svatojánském kostele, na které se vybralo přes 11 500 korun. Celá částka byla
věnována nejbližší a velmi postižené obci – Srbsku. Tato pomoc se ukázala jako velmi potřebná.
Další finanční sbírka byla uspořádána Svatojánskou společností při koncertě Spirituál kvintetu. Zde
se vybralo bezmála
14 000 korun. Pořadatelé se dále rozhodli věnovat na postižené Srbsko také celý výtěžek z tohoto
koncertu. Za tuto humanitární pomoc všem přítomným osobně poděkoval starosta postižené obce.
Spolu s darem společnosti tedy do Srbska poputuje dalších 27 000 korun. Celková výše finanční
pomoci Srbsku ze Svatého Jana pod Skalou již nyní dosáhla téměř 40 000 korun a bude ještě
navýšena o sbírku pořádanou obecním úřadem.

PŘIPRAVUJEME
20. září....... zasedání obecního zastupitelstva
- obecní úřad, začátek v 18. hodin
28. září........ koncert pěveckého souboru „VOX CANTABILIS“
- kostel 16.00 hodin
5. října....... zasedání představenstva Svatojánské společnosti
- obecní úřad – 18.00 hodin)
12. října....... odložený koncert v rámci projektu „BAROKNÍ ČECHIE“ (stará barokní
muzika - loutna + cembalo)
- kostel 15.00 hodin
19. října....... koncert „PRAGENSIS KVINTET“
- kostel 15.00 hodin

