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✷ Odvážné sny v novém roce
a dostatek vůle na jejich uskutečnění
Vám přeje svatojánský Obecní úřad



Dost bylo voleb!
Ve Svatém Janu jsme letos měli supervolební rok, někteří z nás se k urně prošli
i třikrát. Ze statistiky volební účasti je vidět, že u senátních a krajských voleb
již odhodlání občanů ovlivňovat věci veřejné výrazně sláblo. Výsledky všech voleb
jsou však legitimní a je třeba je vzít jako fakt.
Pokud jde o naši obec, výsledek předčasných voleb byl asi pro většinu z nás
dost překvapivý. Analýzu příčin již rádi
necháváme povolanějším a soustředíme
se hlavně na pohled vpřed.
Po více než půlroce, který byl ve
znamení omezených možností a pravomocí neúplného zastupitelstva, máme
nyní poprvé v tomto volebním období
zastupitelstvo kompletní, sedmičlenné!
Blýská se tedy na lepší časy? Troufám
si říci, že ano. Situace v obci nebyla úplně normální a stabilizovaná: od roku
2014 už máme čtvrtého starostu a také
rezignací na post zastupitele nebo náhradníka bylo požehnaně. I v létě jsme
zaznamenali dvě rezignace na mandát
získaný ve volbách, tentokrát ale bylo
možno z kolektivní kandidátky Nezávislých nominovat náhradníky. Výsledek je
na první pohled sympatický: opět jsou
zastoupeny všechny tři části obce a jsou
zde také dvě ženy. Jen dva zastupitelé
jsou úplnými nováčky, všichni ostatní už mají s touto rolí dávnější nebo
čerstvou zkušenost. Jak nám to spolu
půjde, na to si musíme počkat – zatím
jsme plni elánu a nemračíme se na sebe,
což je nadějné. O našich názorech a postojích máte možnost se přesvědčit na
vlastní oči a uši během všech zasedání
zastupitelstva. Ale protože vím, že na
tyto akce lidé nemají zájem chodit, budu doufat, že výsledky naší práce budou
patrné už na první pohled a rozpoznáte
je i při běžné procházce obcí.
Z pozice starosty vypadá řada věcí
zase trochu jinak, než se mi jevily jako zastupiteli nebo ještě dříve. Značný
posun v pohledu na dění v obci člověk
zažije už třeba jen tím, že ze Záhrabské

sestoupí dolů ke Kačáku. Na Záhrabské
se běžné požadavky vůči obci omezily
prakticky na tři základní potřeby (péče
o cesty – zejména v zimě, odvoz odpadu a funkční pouliční osvětlení). Jak
jde čas, s přibývajícím počtem mladých
rodin se nám vrací potřeba dětského hřiště… Jinak je zde bohudíky klid.
V historické části obce je naproti tomu
někdy až přehnaně živo, prochází tudy
davy turistů, dějí se věci… Místní obyvatele to připravuje o soukromí a klid.
Obec zde vlastní majetek, o který musí
pečovat a moje dosavadní zkušenost je
taková, že jakmile jednu věc opravíte,
vyvalí se na vás pět dalších problémů.
Ze střechy Obecné školy padaly kusy
betonu, ohrožovalo to hosty na terase
restaurace i kolemjdoucí. Zadali jsme
obratem prohlídku střechy a její vyčištění. Výsledkem je zjištění, že střecha

PF 2017
není v dobrém stavu. Doporučuje se
kompletní rekonstrukce. Když necháte zrekonstruovat čističku odpadních
vod u Obecné školy, trvá ještě další dva
roky, než doladíte její provozní režim,
seženete všechny náležitosti pro kolaudaci a splníte podmínky přidělené dotace. Když zadáte opravu dveří u hřbitovní kaple, zjistíte vzápětí, že do kaple
zatéká a krypta je prakticky v dezolátním stavu – doporučuje se kompletní
rekonstrukce. Zeď, tvořící břeh potoka
u kostela se rozpadá, ale než ji někdo
opraví, bude muset absolvovat složité
vyjasňování majetkoprávních vztahů.
Vybavení obecního úřadu výpočetní
technikou je morálně zastaralé a je nutná jeho výměna a přeinstalování, aby
obec mohla plnit svoje základní funkce
a vyřizovat agendu spojenou s nejrůznějšími informačními systémy. Předpokladem fungování těchto věcí je také
kvalitní a spolehlivé internetové připojení, o kterém se nám zatím může jen
zdát… Tato konstatování asi pobaví ty,
kteří už o práci na obci vědí svoje – asi
se diví, co tady sděluji za novinky. Ne,
toto rozhodně nemá být stížnost na to,
v jak bědném stavu nám obec předali
naši předchůdci. Naopak chci zdůraznit,
že se stoupající mírou poznání toho,
o co zde vlastně jde, si uvědomuji, že
už je tady hodně uděláno, že máme na
co navazovat. Je tu také řada lidí, kteří
se o něco konstruktivního snaží, něco
umějí a jsou ochotní pomoci.
Výzev je na každém kroku spousta
a my si musíme stanovit priority, abychom se nezahltili. Naše volební období
potrvá už jen necelé dva roky a musíme si ujasnit, co je reálné za tento čas
stihnout. Peníze na obecním účtu se
hromadí. To není náš cíl, ale dává to
dobrou pozici pro péči o obecní majetek
i pro přípravu větších, dlouhodobějších
projektů. 
Jiří Bouček
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SVATÝ MAXMILIÁN... 

Rekonstrukce kaple sv. Maxmiliána
Na jaře jsme zadali rekonstrukci značně poškozených vrat do krypty truhlářskému mistrovi Tomášovi Krejčímu, jehož nabídka nás zaujala velice rozumnou
cenou a dobrými referencemi. Výsledek předčil očekávání!
V současné době jsou vrata hotová
a připravena k usazení na původní místo. Rekonstrukční práce však odhalily,
že dřevo bylo v místě dotyku se zdivem
napadeno dřevomorkou, což znamená, že tato hlouba je i ve zdivu. Jedním
z důvodů může být i fakt, že do portálu
krypty zatéká voda z ochozu kaple.
Na základě těchto informací jsme se
rozhodli usazení vrat na jejich místo
odložit do jara a mezitím vyžádat od
památkářů povolení k rekonstrukci
kamenné dlažby ochozu a odstranit
omítku ze zádveří krypty. Následně se

musí provést sanace zdiva zádveří. Poté bude možno vrata vrátit na původní
místo. Příští rok by měla proběhnout
i repase obou dubových dveří do horní
části kaple. Tyto dveře jsou sice ve výrazně lepším stavu, než byly dveře do
krypty, ale přinejmenším se musí zaspárovat rozeschlá místa a oživit jejich
barevnost.
Během prohlídky vnitřku i okolí kaple s památkáři a mistrem kameníkem
Jaroslavem Pacovským bylo konstatováno, že část kaple, levá část schodiště i přilehlý hrob značně trpí vlhkostí.

Sto let od zrekvírování zvonů
Před sto lety byla Velká
válka, které se později
začalo říkat světová, už
ve své polovině. Do jejího
smutného děje bylo zataženo obrovské množství
lidí. Téměř celá Evropa a také Spojené státy
a i celé Britské společenství národů. Celkem se
této války zúčastnilo na
padesát národů z celého
světa. Začala v červenci
1914 a ani po dvou letech
nebylo vidět její konec.
Spotřebovala obrovské
množství materiálních hodnot a také
miliony lidských životů. Rakousko ještě
v únoru 1916 vyhlásilo takzvanou poslední výzvu. To znamenalo, že všichni bojeschopní muži ve věku 45–49 let
museli narukovat na frontu. Mezi nimi
byl také můj devětačtyřicetiletý dědeček, který se pak už z fronty nevrátil.
Manželky a matky ve strachu očekávaly
příchod listonoše, který občas přinesl
smutnou zprávu, že Váš syn nebo Váš
manžel padl hrdinnou smrtí za císaře
a vlast. V celé zemi panovala pochmurná nálada a velký hlad. Lidé sice dostávali potravinové lístky, ale často se
stávalo, že požadované potraviny v obchodě nebyly.
Války brala všechno, i kostelní zvony. Byly z ušlechtilého kovu, a tak byl
vydán příkaz o odebírání zvonů. Došlo
i na zvony ve Svatém Janě. 2. ledna 1917

přišli císařští úředníci
a přinesli výměr o rekvírování zdejších zvonů.
Dodnes visí v kostele vedle vchodových dveří popis kostela, jak jej napsal
tehdejší farář Hájek. Je
v něm i odstavec o zvonech.
Na věži byly čtyři zvony
1. Ivan, největší, ulitý 1719
Antonínem Schoenfeldem,
odebrán ve válce 2. ledna
1917
2. Maria z r. 1452 s nápisem „Ave | Maria, milosti
plná, pán Bůh …“
3. Matka Boží z r. 1404, jeden z nejstarších zvonů v Čechách
4. „Umíráček“, ulitý od Karla Bachmana
1883, odebrán 2. ledna 1917
Je s podivem, že oba zvony z 15. století odebrány nebyly. Patrně se císařští
úředníci dost „nakrmili“ velkým Ivanem, který musel mít okolo jedné a půl
tuny, soudě podle šíře stolice, na níž byl
zavěšen. Dnešní nový zvon z r. 1994 v té
široké stolici vypadá jako nedochůdče,
i když váží 490 kilogramů.
Pak přišla ještě druhá světová válka,
ale ta zřejmě respektovala obrovskou
historickou cenu zdejších dvou zvonů
z 15. století a oběma se uctivě vyhnula. Je známo, že po obou válkách zbylo
v Čechách a na Moravě pouhých deset
procent všech zvonů.

Bohumil Ševčík

Kamenné prvky jsou zde potažené mechem, který pískovci nesvědčí. Doporučuje se skácení mohutné túje, která
vyrostla v těsné blízkosti kaple, přerostla ji a v současné době již ji vlastně
ohrožuje.
Největší oříšek však v tuto chvíli
představuje samotná krypta. Původní
zdobné štukování je z více než sedmdesáti procent opadané. Týká se to
i pseudogotické klenby, ze které zmizela
velká část plastických prvků. Zde bude
oprava velice náročná. V současné době
byl zadán průzkum salinity opadaného zdiva, jehož výsledky napoví, jakou
technologii opravy a jaké materiály je
nutno použít. Veškeré výše popsané
práce budou velice „technologicky“ i finančně náročné, ale jejich výsledkem
bude krásnější pohled na tuto dominantu svatojánského hřbitova.Jiří Bouček

Svatojánská kolej
se otevírá
Ve středu 23. listopadu se ve svatojánské koleji sešlo asi 15 místních dětí
s rodiči, aby si pod odborným vedením
studentů – začínajících pedagogů – vyzkoušeli různé výtvarné techniky a vyrobily si vánoční ozdoby. Ty pak děti
následující neděli použily na ozdobení
vánočního stromu před kostelem.
Škola v sobě skrývá pro obec velký
potenciál nejen díky rozlehlému a atraktivnímu objektu, ve kterém sídlí, ale
především díky šikovným a nápaditým
lidem, kteří zde pracují a studují. Bude-li na obou stranách dobrá vůle, může
se prolomit určitá nedůvěra, nastřádaná
z minulých let. To by mohlo vést k zajímavým společným projektům.
Svatojánská
kolej je školou
internátového typu, a proto svým
studentům nabízí
celodenní stravování. V určité
míře může svoji
kapacitu nabídnout i obyvatelům obce. Kdo nerad vaří
nebo z nějakého důvodu není ve stravování soběstačný (zejména senioři),
může se spojit s vedoucí kuchyně paní
Světlanou Tobolovou (tel. 312 256 061)
a dohodnut si odběr jídla. Aktuální
jídelníček naleznete na stránce
www.svatojanskakolej.cz/jidelni-listek/.
Cena jídel je lidová: oběd stojí 67 Kč, večeře 55 Kč. Přejeme dobrou chuť!
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...SVATÝ MIKULÁŠ

Advent v obci a Mikuláš

Filmy – hroby – události

Kolem padesáti lidí se sešlo první adventní neděli na návsi před kostelem,
aby společně přivítali příchod adventu.
Tradiční rozsvícení vánočního stromu (letos v podobě živé borovice před
kostelem) bylo obohaceno nabídkou
občerstvení – teplých nápojů a různých
laskomin, které nezištně dodaly místní
hospodyňky. Překvapením pro většinu
účastníků byl betlém v životní velikosti, který v rekordním čase a v originálním provedení zhotovil mistr řezbář Jiří
Kobr z Hostíma. Součástí akce byl také
hudební program, o který se postaralo houslové trio Kačka – Matěj – Kuba
a poté kytarové trio Ája Buchtová –
Míra Husák – pan Limberk v doprovodu
improvizovaného obecního chóru. Šlo
o příjemnou kolektivní akci, do přípravy a organizace se zapojilo množství lidí
od hasičů přes některé zastupitele až po
jednotlivce, kteří se postarali o dodávku
a výdej občerstvení. Všem zúčastněným
děkujeme!
Reakce na betlém jsou příznivé, proto
obec počítá s jeho převzetím do vlastnictví a s každoročním vystavováním,
případně o jeho doplňování dalšími
detaily. Po demontáži na počátku roku
2017 se betlém na chvíli vrátí do Hostíma, aby zde potěšil účastníky Tříkrálového pochodu. Ten se uskuteční
v sobotu 14. ledna 2017 odpoledne, star-

Na přelomu října a listopadu zaplavili naši obec filmaři. Zatímco louku pod
Záhrabskou obsadil filmový štáb, natáčející jakousi reklamu v jednom z domů
v Sedlecké ulici, dole v Jáně se natáčení soustředilo jako obvykle na hřbitov
a doprovodná vozidla štábu zabrala na
dva dny prakticky všechna parkovací
místa v obci. Za toto omezení jsou filmové štáby zvyklé poskytovat finanční kompenzaci, takže hřbitov si tímto
originálním způsobem na sebe vydělává. Tentokrát zde vznikala jedna ze scén
seriálu Génius o Albertu Einsteinovi,
který připravuje společnost National
Geographic. Svatojánský hřbitov je především díky impozantní kapli svatého Maxmiliána magnetem pro filmaře
a fotografy. Ale nejen pro ně – v listopadu se v hřbitovní kapli dokonce konala
svatba! Místostarosta Štěpán Rattay
zde v intimním kroužku blízké rodiny
a sousedů oddal Gabrielu Kopicovou
a Antonína Růžičku ze Sedlce. Oběma
novomanželům přejeme stále sportovního ducha a vzájemnou harmonii!

tuje a končí jako obvykle v hospůdce
U Krobiána.
Mikulášské reje byly letos zřejmě poznamenány termínem na počátku pracovního týdne – projevilo se to menším
počtem „objednávek“ pro Mikulášův
konvoj a také menší účastí na večerním
programu v konferenční místnosti restaurace Obecná škola. Pro děti zde byl
připraven zajímavý výtvarný program
s dobrými anděly a jinými dobrotami.
O program se pečlivě staraly Dana Posová s Ivanou Šedivou, ale letošní účastí
byly trochu zklamány, podobně jako
personál v restauraci…
buk

Odpad, kontejnery a kompostéry
Namísto podzimního přistavení velkoobjemového kontejneru na směsný odpad se obec rozhodla zkusit experiment
s kontejnery na bioodpad. Společnost
INOS nám zapůjčila dva kusy – jeden je
trvale umístěn v horní části Záhrabské
(bude-li zájem, občas ho přistavíme na
křižovatku u transformátoru), druhý má
základnu ve Svatém Janu u hřbitova (na
konkrétní podnět jej občas umístíme za
Obecnou školou nebo do Sedlce). Kontejnery jsou zánovní, celkem pěkné a na
bocích mají výrazné nápisy, kde se dozvíme, co do nich patří a co už ne. Bohužel se ukazuje, že ani tato forma sdělení
není pro někoho zcela srozumitelná, ale
vcelku uvnitř i v okolí převládá pořádek.
V předstihu jsme objednali přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad
v roce 2017: budou to jako obvykle soboty, a to 25. března a 30. září v dopoledních hodinách – detaily včas sdělíme.

V souvislosti s likvidací bioodpadu se nám každou chvíli nabízí firmy,
které umějí obstarat dotace na domácí
kompostéry. Takový kompostér pak domácnost dostane třeba i zdarma, jen se
musí zavázat, že po dobu udržitelnosti
projektu (většinou 5 let) jej bude používat k danému účelu, nezpeněží jej anebo nevyhodí. Podmínkou takového projektu bývá minimální hranice celkové
hodnoty pořizovaného zařízení ve výši
půl milionu korun. To by představovalo vybavit kompostéry přibližně stovku
domácností. Tohoto kritéria bychom
asi stěží dosáhli, protože většina z nás
už má kompostování běžného domácího bioodpadu nějak vyřešené. Pokud
ale máte pocit, že by to pro vás bylo to
pravé, napište nám na obecní úřad. Podněty budeme shromažďovat a při jejich
dostatečném počtu rozjedeme akci!

buk

Bruslení v Sedlci
na rybníčku
Zveme děti z Jána i ze Záhrabské, aby si
přišly zabruslit k nám na rybníček. Tedy
až se zima zase vrátí! Letos jsme bruslili
zatím jen 3 dny, led sice trochu křupal,
ale proběhlo i pár hokejových zápasů.
Vloni jsme v Sedleci zavedli, že když je
led dost silný, pověsíme na bránu starou brusli a všichni bruslaři jsou zváni.
Děti ale jen s rodiči. Takhle se to dozví
ale jen v naší uličce, pro ostatní zájemce
teď nabízím, že budu posílat sms nebo
mail. Kdo má zájem, ať mi napíše na
Jakub.Hrncir@Siemens.com nebo zavolá na 725 108 547, pak už stačí jen pár
dní mrazu a my se ozveme. Hokeji zdar!

Kuba Hrnčíř

SVATÝ JAN... 
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Spirituál kvintet podvacáté

Na Záhrabské
nezabloudíte

V roce 1991 byla založena Svatojánská
nadace, fond na obnovu památek v obci
Svatý Jan pod Skalou. Postupem času
se nadace změnila na současný spolek Svatojánská společnost. Vedle péče
o památky se druhotným posláním Společnosti stala obnova kulturních tradic,
spojená mimo jiné i s pořádáním Svatojánských koncertů.
Za 25 let naší existence jsme jich
uspořádali již sto šedesát. Prvním krokem výše bylo pozvání profesionálního
souboru, který by přilákal na koncerty
více lidí a zvedl jejich celkovou uměleckou úroveň. Z několika návrhů byl poprvé v roce 1994 vybrán právě Spirituál
kvintet, jehož repertoár byl pro naše
podmínky více než vhodný. Tato spolupráce se ukázala jako velmi dobrá volba.
Naše snaha o opravu památek a každoroční postup oprav byly natolik viditelné, že sami Spirituálové navrhli každoročně věnovat podstatnou část svých
honorářů z koncertu na svatojánské památky, především na záchranu kostela.
Svatojánský kostel se tehdy nacházel
v žalostném stavu. Pro pravidelné návštěvníky koncertů i samotné účinkující
bylo krásné pozorovat, jak se rok od roku po malých krůčcích kostel i památky
v sousedství dávají do pořádku.
Koncerty Spirituál kvintetu si od
počátku vytvořily specifickou atmosfé-

Zapište si do kalendáře
✷ V úterý 20. prosince od 17 hod se
koná 15. zasedání obecního zastupitelstva. Hlavním tématem programu bude
rozpočet na rok 2017, obsazování obecních bytů, odprodej některých pozemků
a zapůjčení budovy čp. 11 k provozování
muzejní a informační činnosti.
✷ Vánoční koncerty v kostele svatého Jana Křtitele: Česká mše vánoční
J. J. Ryby s podání pěveckého sboru
Slavoš z Berouna a orchestru UK Praha
se koná v pátek 23. prosince od 18.30
hod. V sobotu 24. prosince od 14 hod.
jste zváni na Vánoční zpívání se sborem
Comodo z Loděnice, s jejich hosty, s pří-
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ru, pro kterou začaly být vyhledávány
stále větším počtem posluchačů. Velké
poděkování patří účinkujícím, manželům Tichotovým, panu Jiřímu Holoubkovi, Dušanu Vančurovi, Jiřímu Cerhovi,
Veronice Součkové a svého času ještě
Ireně Budweiserové či fantastickému
Karlu Zichovi. Spirituál kvintet u nás
letos 18. září vystoupil již po dvacáté.
Všechny tyto koncerty bez výjimky byly
uspořádány ze strany účinkujících za
minimální honorář či dokonce zdarma.
Díky tomu se podařilo jen prostřednictvím Spirituál kvintetu na obnovu svatojánských památek vybrat několik set
tisíc korun. Neméně významný je i fakt,
že koncerty Spirituál kvintetu pomáhají
toto místo do velké míry popularizovat
a lidé se sem rádi vracejí. Se „Spirituály“ jsme před dvěma lety rovněž oslavili 150. koncert Svatojánské společnosti.
Věříme, že se krásnou tradici zářijových
koncertů podaří udržet i nadále.
Pětadvacáté výročí Svatojánské společnosti jsme si připomněli jak jubilejním koncertem Spirituál kvintetu, tak
výstavou fotografií Svatojánska. Třetím
počinem byl slavnostní koncert k poctě
175. výročí narození Ant. Dvořáka, který se uskutečnil 23. října. Přivítali jsme
zde Pražský smíšený sbor pod vedením
Jana Steyera. Nyní již připravujeme tradiční Vánoční koncerty.
Jiří Ševčík

ležitostným doprovodným orchestrem
a se zapojením publika. Podrobnosti naleznete na obecním webu.
✷ Jubilejní desátý ročník výstavy „Medové Vánoce“ bude k vidění o víkendech v období Vánoc: 23., 26., a 31.prosince, dále 1., 7. a 8. ledna, vždy od 13 do
17 hodin, v den koncertu 23. 12. až do
začátku koncertu.
✷ Tříkrálový pochod se koná v sobotu
14. ledna 2017 v Hostími. Start v 16 hod.
u Krobiána, s sebou vezměte lampičky,
lampiony, svíce a hudební nástroje.
✷ Režisérka Drahomíra Vihanová představí další neznámé filmy svých vrstevníků v sobotu 21. ledna od 18 hod. v sále
hospůdky U Krobiána.

Od 17. listopadu máme na Záhrabské
pověšené všechny tabulky s názvy
ulic včetně té největší s plánem osady
a okolních cest. Její okolí si jistě zaslouží pár drobných úprav.
V půlce prosince nastoupila firma
ADOZ Praha na montáž dopravního
značení podle projektu, který vznikal
a projednával se více než rok. Nejznatelnější změnu to přináší na Záhrabskou,
kde doposud jakékoliv značení chybělo. Konečně i zde dochází k oficiálnímu omezení rychlosti a v nepřehledných úsecích pomohou k lepší orientaci
zrcadla. V údolní části obce mezi Svatým Janem a Sedlcem nové značky od
listopadu doplnilo i svodidlo.
Doufáme, že tato opatření přinesou
více bezpečí a omezí řádění šílených
řidičů, kteří se občas naší obcí prohánějí. Na jaře ke svislým značkám přibude
vodorovné značení a na dvou místech
také měřiče rychlosti s ukazatelem.

Významná osobní výročí
Významná životní výročí oslavili minulých dnech a týdnech tito spoluobčané:
v září paní Věra Broumská a Marie Radová, v říjnu pan Milan Lízner, v listopadu paní Božena Potočková a MUDr. Jan
Ševčík, v prosinci paní Jarmila Husáková a pan Antonín Bejlek. Na konci listopadu dokončila studia na Pedagogické
fakultě Univerzity Karlovy paní Jana
Šedivá. Všem jmenovaným gratulujeme
a přejeme hodně zdraví a elánu do dalšího života!
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