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Informační zpravodaj obecního úřadu Svatý Jan pod Skalou a Svatojánské společnosti

Soutěž Vesnice roku
Vážení spoluobčané. Jistě vzpomenete úspěchu, který naše obec dosáhla v roce 1999, kdy v celostátní
soutěži Vesnice roku získala třetí místo a v rámci našeho středočeského kraje byla na místě prvním.
Tomuto úspěchu předcházelo udělení modré stuhy v roce 1996 za mimořádnou úroveň kulturního
a společenského života v obci. Od posledního úspěchu uplynulo 10 roků a naše obec se do této soutěže
opět přihlašuje. Domnívám se, že se máme čím pochlubit, a že se za oněch uplynulých 10 let mnohé
změnilo k lepšímu. Úspěch v této soutěži však zdaleka nezáleží pouze na aktivitách obce, ale při
hodnocení je kladen důraz především na aktivity občanů. Velmi důležitý je také celkový vzhled obce,
který dotváří opravené budovy, upravená veřejná prostranství a okolí domů. Dobře si uvědomuji,
že mnohé není zcela v pořádku, ale i hodnotící komise toleruje věci, které obec nemůže ovlivnit. Tím
mám na mysli například zborcenou zeď u parku nebo neudržované domky některých chalupářů.
Dobře vím, že valná většina z Vás se o svůj dům a zahrádku či předzahrádku dobře stará. Dobře vím,
že Vám není lhostejný ani vzhled pozemků ve Vašem nejbližším okolí. Přesto si Vás dovoluji požádat
o Vaši spoluúčast na naší případné úspěšnosti v soutěži. Vždyť onen případný úspěch neznamená pouze
tu skutečnost, že jsme první, druzí či třetí. Znamená i nemalý finanční přínos do obecní pokladny a ten
bude ku prospěchu nám všem.
Jiří Ševčík, starosta obce

Práce na rekonstrukci rozvodů elektřiny pokračují
Po více jak osmdesáti letech se v části Svatého Jana dočkáme modernizace sítě rozvodů elektrické
energie. Nové kabelové vedení nahradí stávající vrchní vedení. Celá horní část obce je podél
silnice v současné době rozkopána a na mnoha místech je vozovka v místech podvrtů zúžena. Z těchto důvodů je
zde omezena rychlost jízdy. Tento stav komplikuje situaci zejména o sobotách a nedělích. S rekonstrukcí sítě je
současně prováděna i rekonstrukce veřejného osvětlení. Na tuto akci získala naše obec dotaci z Programu rozvoje
venkova v celkové výši 200 tisíc korun. Celá akce by měla být dokončena do začátku prázdnin.

Vodovod v Sedlci
Středočeský kraj přijal naši žádost o dotaci na akci „Vodovod Sedlec“. V současné době se čeká na rozhodnutí
komise, která má naši obec zařadit do Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací. Nesplnění této podmínky by pro nás
znamenalo vyřazení naší žádosti a vodovod v Sedlci by se na další období stal pouhým přáním.

Dotace na sousoší a kapli sv. Maxmiliána
Další dotaci z Programu rozvoje venkova získala naše obec na obnovu místních památek. Z této dotace,
přesahující 2 miliony korun, má být dokončena oprava levého schodiště u hřbitovní kaple a má být provedeno
celkové dokončení mariánského sousoší na návsi. Pokud se nám podaří splnit všechny náročné podmínky čerpání
přidělených finančních prostředků, dočkáme se opravených památek již v roce 2011. V současné době probíhá
na obě akce výběrové řízení.

Vězeňská zeď na pokračování
Mnoho let trvající problémy s odstraněním vězeňské zdi okolo bývalého kláštera neberou konce. Po soudním
rozhodnutí, ve kterém naše obec uspěla, bude následovat další soud. Ten má s konečnou platností rozhodnout o
vlastnictví této černé stavby. Věříme, že i v tomto pokračování budeme úspěšní, a že bude tato ostuda obce odstraněna.
Odstranění zdi se urputně brání Svatojánská kolej, která podala proti vydanému demoličnímu výměru odvolání.
Tímto krokem vedení Svatojánské koleje jasně ukázalo, že nepodporuje zájmy obce a občanů Svatého Jana pod
Skalou, ale že hájí pouze zájmy své. Zpomalování celého průběhu našeho jednání ze strany Svatojánské koleje má
za důsledek nemožnost podání žádosti na obnovu centra obce. Musíme se ptát, komu tato situace prospívá, a kdo
pohrdá úsilím obce a přání jejich obyvatel?

Podali jsme další žádost
Žádost na obnovu místních komunikací, podala naše obec Středočeskému kraji na Fond rozvoje obcí a měst. Také
tato žádost přesahuje 2,5 milionu korun. Pokud bude obci dotace přiznána, budou z přidělených prostředků
opraveny obě místní komunikace v Sedlci. Spoluúčast obce by v takovém případě činila 10 % celkových nákladů.

Skanzen zahájí 12. sezónu
Skanzen Solvayovy lomy v lomu Paraple vstupuje letos již do své 12. sezóny. Plánovaný slavnostní akt
odemykání skanzenu proběhne letos 1. května od 14. hodin. Členové společnosti Barbora si každý rok připraví
nové překvapení v podobě rozšíření expozic či provozních tratí obnovené lomové úzkokolejky. V sobotu
16. května proběhne také již tradiční akce "Skanzen pro netopýry". Ve stánku ČSOP Nyctalus budete mít možnost
fotografovat, pohladit si a nakrmit moučnými červy živé netopýry chované v zajetí. V sobotu 23. května by se měl
v Českém krasu uskutečnit každoroční pochod při příležitosti Evropského dne parků. Přesná trasa a pokyny
by měly být vystaveny na stránkách Správy CHKO (www.ceskykras.ochranaprirody.cz). Ve stejný den se také ve
skanzenu uskuteční akce Muzejní noc, jejíž součástí bude velká noční hra "O poklad pana Solvaye". V sobotu
13. června se uskuteční 6. ročník akce s názvem Rotující setrvačníky. Jedná se o setkání sběratelů stabilních
motorů, starých aut a všemožných historických samohybů.

Pozvánka na Muzejní noc ve skanzenu
Přijďte se pobavit, nasát jedinečnou atmosféru našeho areálu v mihotavém světle svíček a loučí. V letošním roce
si budeme hrát a tak trošku soutěžit. "O poklad pana Solvaye, aneb velká noční hra", to je název letošní
muzejní noci. Čeká vás soutěž o poklad tvořený cennými předměty. Součástí netradičních prohlídek
v historických kostýmech bude, podzemní expozice a samozřejmě noční provoz lomové dráhy. Začátek akce bude
v sobotu 23. května ve 20:00, poslední prohlídka ve 24:00. Vstupy každou celou hodinu, v případě potřeby však
již po 30 minutách. Občerstvení bude zajištěno, včetně táboráku. Doporučujeme vlastní svítilny či všemožné
kahance, karbidky atd. sebou. Parkování bude pro tuto akci mimořádně umožněno podél polní cesty na vrcholu
kopce, ze silnice (Loděnice – Bubovice odbočka vpravo na polní cestu), či v okolních obcí. Sjezd ze silnice bude
označen cedulí, přístupová cesta svíčkami. Akce se koná za každého počasí, avšak v případě vytrvalého deště
bude program omezen.

Vykácení nebezpečných porostů podél silnice
Již několik let si stěžovali zejména dopravní společnosti na bezpečí provozu a dostupnost obce
Sv. Jan. Silnice v úseku ze Sv. Jana směrem na Sedlec byla již kriticky zarostlá a ohrožená
desítkami nahnutých stromů. Obvykle 1x do roka zde některý ze stromů dokonce spadl a ohrozil tak nejen provoz,
ale i životy cestujících. Z těchto důvodů byly podniknuty kroky k odstranění nebezpečných stromů
z bezprostřední blízkosti silnice. Stromy byly v měsících únoru a březnu částečně vykáceny a odklizeny.
Děkujeme za pomoc všem zúčastněným brigádníkům. V rámci zvelebení obce bylo upraveno prostranství okolo
sousoší na návsi a byl zde zaset nový trávník. Další drobné úpravy probíhají na zakoupeném pozemku
v sousedství hotelu.

Odborné seřezání koruny památných lip v obci
V březnu měly být odbornou firmou seřezány a ošetřeny koruny dvou majestátních lip, rostoucích v bezprostřední
blízkosti domů ve Sv. Janě pod Skalou. Stromy svým vzrůstem již ohrožovaly majetek a bezpečnost občanů.
Z důvodu nemoci pracovníků firmy se však podařilo ošetřit pouze lípu v horní části obce.

Velkoobjemový kontejner
Dne 16. května bude do všech osad obce přistaven velkoobjemový kontejner na domovní odpad. Kontejner bude
přistaven v následujících hodinách: Záhrabská U Hasičárny 9.30-10, Záhrabská u transformátoru 10-10.30, Sedlec
11-11.30, Sv. Jan u hřbitova 11.45-12.30. V závislosti na možnostech Technických služeb se v minulosti stalo, že
kontejner přijel s časovým posunem. V takovém případě prosíme, nehromaďte odpad na místech svozu předem a
pokud možno vyčkejte příjezdu kontejneru. Hromady odpadu mnohdy brání příjezdu kontejneru, zejména
nebezpečné odpady nemusí vždy být odvezeny a na místě potom zůstávají i mnoho měsíců. Do kontejneru nelze
ukládat nebezpečný odpad. Další termín přistavení kontejneru je stanoven na 18. července. Zářijový termín je
v jednání. O přistavení kontejneru budeme také informovat na vývěsních místech.

Silnice do osady bude vyspravena
Obec Sv. Jan podnikla první kroky k zajištění financí a firmy k vyspravení přístupové cesty do osady Záhrabská.
Silnice je vytrvale přetěžována těžkými auty těžebních společností i stavebních firem, které se sem dostávají i přes
zákaz vjezdu a proti kterým je obec bezmocná. Na silnici by měly být vyspraveny největší díry v asfaltu a utržené
krajnice. Některé z děr jsou velké i přes metr čtvereční.

Pozvánka na koncerty
Letošní první jarní koncert se uskuteční ve Svatojánském kostele 1. května od 15 hodin.
Přivítáme zde švédský sbor Midnattskören a jejich české hostitele – Alikvotní sbor Spektrum
z Prahy. Další koncert se bude konat 24. května, rovněž od 15 hodin. Pro velký ohlas
každoročních koncertů Spirituál kvintetu jsme pro Vás zařadili pěvecký soubor Geshem, který
nám zazpívá Afroamerické spirituály.

První křest v kapli sv. Ivana v Sedlci
V neděli 18. ledna 2009 byl v kapli sv. Ivana v Sedlci pokřtěn malý Sebastian Kikal z Prahy 9, nar. 28.11.2008,
syn rodičů Kikalových. Křest provedl metropolita pravoslavné církve pro České země a Slovensko, otec Kryštof,
který se také podílel na vysvěcení kaple o svatojánské pouti v r. 2007. Jelikož v lednu byly velké mrazy, poskytli
sousedé ochotně dva kbelíky teplé vody, aby malý Sebastian při křtu nezmrzl. Pomohly ještě dva elektrické
teplomety. Vše proběhlo v pořádku a všichni byli spokojeni. Jak nám sdělila paní Kikalová, matka malého
Sebastiana, byla v kapli sv. Ivana už několikrát sloužena pravoslavná mše. Kaple tedy není jen pro okrasu, ale je
využívána i k náboženským obřadům.

Konec řádění záhadné šelmy
Letošní zima byla ve znamení úhynu zvěře o něco krutější, než zimy předchozí. Největší starost myslivcům
nadělalo řádění osamělých psů. Pro ty byla prokřehlá srnčí zvěř velmi snadnou kořistí. V okolí Sv. Jana, Vráže
a Záhrabské bylo zaznamenáno několik případů zardoušené srnčí zvěře. Myslivci často tipovali na lovce trofejí,
protože srnci byli nalezeni nejčastěji bez hlavy. Časem se ukázalo, že zvěř mají na svědomí dva zdivočelí psi.
Jeden z psů, křížený vlčák, byl odchycen pod Vráží. Druhý se toulal po lesích v okolí obce. Oba psi byli zřejmě
vyhozeni svými majiteli a z hladu lovili divokou zvěř po lesích. Škoda na nebohých lesních zvířatech je díky
lidské lhostejnosti veliká.

V létě 1965 byly opraveny věžní hodiny, které již nebyly v chodu přes 20 let. Opravu stroje a číselníku provedli
dva mladí posluchači školy Ministerstva Vnitra zdarma - jeden z nich byl vyučen hodinářem. Tyto hodiny věnoval
v roce 1936 zdarma hodinář Mořic Kadlec (neznámo odkud) za to, že jeho vnuk Lubomír Kadlec byl přijat na
studie do zdejšího učitelského ústavu. Staré věžní hodiny, které zde byly do roku 1936, jsou uschovány
v kostelním museu. Tyto hodiny zakoupil a na věž instaloval r. 1726 opat zdejšího kláštera Emilián Koterovský.
Stroj těchto hodin je pozoruhodný tím, že je ručně vyroben a celý mechanismus je spojován nýty a klíny - bez
šroubů. Přesto tento stroj sloužil veřejnosti s menšími opravami přes 210 roků.
Doslovný opis z II. kroniky obce Svatý Jan pod Skalou

Blahopřejeme
Z důvodu, že na našem obecním úřadě již několik let nefunguje matrika, často se stává,
že ve Svatojánku přinášíme informace o narození či úmrtí našich spoluobčanů se
zpožděním, nebo dokonce vůbec. Mnozí obyvatelé jsou navíc hlášeni k pobytu jinde,
přestože u nás celoročně bydlí. Zpětně bychom touto cestou chtěli poblahopřát manželům
Špačkovým ze Sedlce k narození dcery Magdaleny nar. 10. prosince 2008 a manželům
Michalovi a Janě Šedivým k narození syna Jakuba, který se narodil 2. dubna 2009.

Darovací kartičky
Svatojánská společnost vydala tři druhy tzv. darovacích kartiček. Lidé tak mohou jejich prostřednictvím věnovat
finanční příspěvek na výrobu kopií šesti ukradených andílků z náhrobku sv. Ivana ve Svatojánském kostele. Kartičky
s fotografiemi andílků budou k zakoupení ve třech variantách ve svatojánském kostele. Lidé tak zakoupením
kartičky mohou věnovat 20, 50 nebo 100 Kč, které budou poukázány na vyřezání chybějících andílků.

Výroční schůze svatojánské společnosti
Výroční schůze proběhla ve slavnostním duchu. Stručný výtah z finanční a výroční zprávy společnosti jsme Vám
přinesli v uplynulém čísle. Obě zprávy jsou jako obvykle k dispozici na svatojánském internetu. Celkově byl rok
2008 zhodnocen jako úspěšný. Společnost sice zaznamenala úbytek prodeje zboží i vybraných peněžních darů, ale
přesto se podařilo vykonat velký kus práce. Jedním z bodů schůze bylo i předání hotového přepisu starého
svatojánského klášterního rukopisu. Původní rukopis z r. 1717 je v majetku pražského Klementina a je psaný
staročeským barokním kurantem, který je pro laiky naprosto nečitelný. Kniha je z části věnována sv. Ivanovi,
částečně i všeobecné české historii a samozřejmě i samotné historii Svatého Jana pod Skalou. Přepis 530 stran
rukopisu zadala Svatojánská společnost před čtyřmi lety a celkově ho financovala částkou 35 000.- Kč. V rámci
možností bychom chtěli v podobných aktivitách pokračovat i nadále.

Vstupujeme do nové turistické sezóny
Svatojánská společnost vstupuje do nové sezony. Letošní rok by se dle předběžných zpráv neměl odehrávat
ve znamení větších oprav a výdajů na památky, jako tomu bylo ve dvou letech předchozích. Farnost Beroun
plánuje pouze výměnu oken v kostelní věži a další drobné restaurátorské zásahy. Naproti tomu obec bude v rámci
obdržené dotace na dvě velké památky (Maxmiliánská kaple a Mariánské sousoší) finanční injekci v následujících
dvou letech jistě potřebovat. Rok 2009 také ukáže, nakolik také naše památky zasáhne hospodářská krize.

Okapy na kapli sv. Kříže byly opět ukradeny
Již poněkolikáté, naposledy před dvěma lety, byly z kaple sv. Kříže ukradeny čtyři měděné okapové svody.
Ty byly nahrazeny plastovými, které byly napojeny na zbytky okapových rour. Letos se sběračům kovů podařilo
násilně strhnout také zbylé měděné části okapových svodů, které byly ukotveny vysoko pod střechou kaple.
Za tímto účelem zloději odcizili v domě čp. 19 žebřík. V témže domě zloději troufale odstřihli měděný přívod
elektřiny k domu, který byl pod proudem! Zloděje se samozřejmě dopátrat nepodařilo. V obci se čím dál častěji
pohybují různá individua i profesionální organizované party zlodějů. Ti se také snaží zbavit psů místních
obyvatel. Stejně jako vloni, také letos jsme zde zaznamenali nejméně dva případy otrávených psů. Nabádáme
proto občany k maximální obezřetnosti a k zabezpečení svého majetku.

Renovace studánky sv. Ivana byla dokončena
Vzhledem k dlouhotrvajícímu mrazivému a vlhkému počasí byly poslední zednické a natěračské práce na
opravě studánky sv. Ivana od podzimu stále odkládány. Vymalovat opravenou studánku se podařilo až
s příchodem teplého počasí na začátku dubna. Těsně před Velikonocemi pak bylo rozebráno a odvezeno lešení.
Celý prostor před studánku byl důkladně uklizen a umyt. V rámci oprav byla také natřena vstupní brána,
zrezivělé ochranné mříže a hlavně již značně „unavená“ a místy i orezlá fontánka na čerpání vody od pramene.
Také dno studánky bylo pročištěno za pomoci výkonných kalových čerpadel. Na závěr byl nad vstupní branou
osazen nový kříž s postranními ornamenty, vyřezávaný z olšového dřeva. V krásně zrenovované studánce
samozřejmě nechybí nezbytná nová cedulka s podrobným rozborem vody a zarámovaná Modlitba za vodu od
Jana Skácela. Dodejme, že celou renovaci studánky sv. Ivana zajistila a financovala Svatojánská společnost a
brigádně se na této akci podílelo deset dobrovolníků ze Sv. Jana a Hostíma.

PŘIPRAVUJEME:
25. dubna ………. Zasedání správy Svatojánské společnosti – Obecní úřad – 19 hodin
30. dubna ………. Pálení čarodějnic v Sedlci
1. května ……… Zahájení 12. sezony ve skanzenu Solvayovy lomy
1. května ……… Koncert Švédského sboru ve Svatojánském kostele – 15 hodin
4. května ……… Zasedání Obecního zastupitelstva – zasedací místnost OÚ – 18 hodin
15. května ……… Oslava Dne matek – zasedací místnost OÚ – 18 hodin
16. května ……… Skanzen s netopýry – skanzen Solvayovy lomy
23. května ……… Muzejní noc – skanzen Solvayovy lomy
24. května ……… Koncert sboru Geshem ve Svatojánském kostele – 15 hodin
13. června ……… Rotující setrvačníky – skanzen Solvayovy lomy

