Výroční zpráva Svatojánské společnosti z.s. za rok 2019
PROVOZ A SPRÁVA SPOLEČNOSTI
Činnost Svatojánské společnosti v roce 2019 byla stabilní. Správní rada Svatojánské společnosti se sešla
pětkrát, povětšinou za účasti starosty obce. Většina schůzí se konala v kavárně v budově VOPŠ. Výroční
schůze byla 2. března. K závěru roku 2019 tedy má náš spolek 15 členů, z toho 12 aktivních. Jejich práce
je prováděna uspokojivě, nakolik to jejich pracovní vytížení a zdravotní stav umožňují. Koncerty i
průvodcovskou činnost se dařilo realizovat bez problémů. V období prázdnin je dobré zajistit náhradního
člověka do muzea a do kostela.
INFORMAČNÍ SLUŽBA A PRODEJ ZBOŽÍ V KOSTELE
V roce 2019 se nám podařilo zajistit „informační službu“ ve Svatojánském kostele opět na velmi dobré
úrovni. Za celý rok bylo odslouženo 840 hodin průvodcovství v kostele, podobně, jako v předchozích
letech (Bohumil Ševčík 293 h, Josef Ševčík 259h, Vladěna Rattayová 154,5 h, ostatní průvodci 133h).
Také v muzeu bylo odslouženo Jiřím Ševčíkem st. 300 hodin + cca 100 hodin nad rámec smlouvy během
úklidů a Vánoc. Náš smluvní podíl z dobrovolných darů v kostele činil 68 562.- Kč. Na ostatních darech
jsme obdrželi 37 740 Kč, hlavně v souvislosti se sbírkou na vitríny pro muzeum.
SVATOJÁNSKÉ MUZEUM

Návštěvnost muzea byla v roce 2019 znatelně vyšší, což se odrazilo i na tržbách. Také Vánoční výstava
měla návštěvnost tradičně velmi vysokou. Celkové příjmy v muzeu činily 65 130 Kč (včetně dotace),
výdaje 25 667. Zastupitelstvo obce přispívá 20 000 Kč a platbou za energie, plánuje další investice do
oprav budovy. V roce 2019 byly pořízeny nebo obnoveny některé vystavené fotografie. V rámci akce
ČSOB pomáhá regiónům jsme vysoutěžili 71 400 Kč, z čehož 31 400 Kč jsou dary a 40 000 dar banky.
V průběhu celého roku se podařilo dokončit časově náročnou katalogizaci sbírky starých pohlednic
Sv. Jana. Ta nyní čítá přes 500 exemplářů. Katalog významně usnadní zařazení a dataci nových pohlednic.
Ke konci roku 2020 muzeu vyprší nájemní smlouva s obcí. Budeme se snažit o její prodloužení.
PROPAGACE A VYDAVATELSTVÍ
V oblasti propagace obce, muzea i památek se dařilo spíše průměrně. Mnoho pozornosti jsme věnovali
obnově internetových stránek svatyjan.cz. Návštěvnost stránek je stabilně vysoká, 200-600 lidí za den.
V této věci proběhlo několik schůzek a celková obnova nám zabrala desítky hodin práce. Daří se nám
zveřejňovat články o naší činnosti v obecním zpravodaji. Je to důležitá forma informovanosti obyvatel o
našich aktivitách. Proběhla spolupráce s Českou televizí na dvou projektech, které naši obec zviditelnily
v pořadech. Obec je stále více nápomocna v propagaci koncertů i výstav, např. sdílením termínů i článků.
Neustále je doplňována i fotokronika Sv. Jana. V závěru roku jsme zadali do tisku 4 nové druhy
pohlednic. Symbolicky dvě historické a dvě komerční. Ty byly dodány až na jaře.
FINANČNÍ ZPRÁVA
Hospodaření Svatojánské společnosti můžeme díky stabilním příjmům z průvodcovství, koncertů a
z prodeje v muzeu považovat za úspěšné. Celkové příjmy SJS dosáhly letos částky 709 056.- Kč což je o
180 000 Kč více, než v roce 2018. Výdaje společnosti byly v tomto roce 419 465.- Kč . Na konci roku
2019 byla na účtu a v pokladně společnosti částka 527 131.- Kč. Výdaje na památky činily pouze 99 904
Kč. K těmto číslům je třeba připočítat 71 000.- Kč z grantů, které budou na památky vyúčtovány až
v roce 2020. Po odečtení závazných plateb jsme na opravy památek vytvořili rezervu 350 000 Kč.
Příjmy z prodeje zboží v roce 2019 činily celkem 295 754 Kč, což je o 100 000 více, než rok před tím.
Nakoupili a vydali jsme zboží za 160 599 Kč a tak zisk z prodeje činil 135 267 Kč. Dále jsme obdrželi
příspěvek 20 000 Kč od Obce Svatý Jan pod Skalou na provoz muzea a dary na muzejní vitríny ve výši
31 500 Kč. Koncerty byly v roce 2019 významným zdrojem příjmů. Celkem se na koncertech vybralo
139 180 Kč (výdaje byly 86 975 Kč). Daří se oživovat myšlenku sbírky na Svatojánské varhany. Nyní je na
transparentním účtu „Varhany“ 186 000 korun.
PÉČE O PAMÁTKY
V roce 2019 jsme zaplatili na obnovu památek „pouze“ 99 904 Kč. Z toho šlo 61 468.- na opravu dveří
kaple sv. Kříže, 24 200 pan Petřina – dluh za opravu parkové zdi, zbytek na sbírku muzejní vitríny a na
drobné opravy. U Kaple sv. Kříže byly svedeny okapy mimo budovu. Další příspěvky jsme přislíbili obci na
projekt Úpravy historického centra obce, VOŠP na obnovu knihovny. V roce 2020 proběhne oprava dveří
u Muzea.

OBLAST KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ
V uplynulém roce jsme uspořádali 5 koncertů. Nejvýznamnějším bylo historicky poslední vystoupení
Spirituál kvintetu, ze kterého jsme pořídili krásný videozáznam a tablo fotografií. Nezávisle na nás
probíhaly v refektáři i jinde další koncerty pořádané obcí. Lidé si zvykli za kulturou do Sv. Jana dojíždět,
a to i z větších vzdáleností. Tradičním kulturním setkáváním našich příznivců byl opět Vánoční koncert.
Patrně naposledy byla prodloužena úspěšná výstava fotografií Sv. Jana pod Skalou a okolí v kostele.
V rámci spolupráce se spolkem sv. Ludmily z Tetína jsme instalovali výstavu fotografií P. Dvorského ve
hřbitovní kapli. Ke konci roku se konala tradiční výstava Medové Vánoce ve Svatojánském muzeu.
SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI SUBJEKTY V OBCI
S ostatními subjekty v obci udržujeme standardní vztahy, což se projevuje na obnovení spolupráce mezi
námi, obcí a VOŠP. Především v oblasti pořádání kulturních akcí. Aktivně se chceme spolupodílet na
využití prostor býv. Fary, kde se plánuje vznik infocentra. Díky účasti pana starosty na našich schůzích
dochází k vzájemnému sdílení a k pomoci, což je samo o sobě projevem spolupráce. Celý rok trvaly
společné přípravy a realizace nové podoby již značně obsáhlých internetových stránek www.svatyjan.cz ,
které v současnosti vykazují počet 687 000 návštěv!
Spolupráce s farností je na velmi dobré úrovni, zejména díky průvodcovství a spolufinancování oprav
památek. Vedením farnosti i obcí a nyní i VOŠP je Svatojánská společnost stále velmi vysoce
respektována jako prospěšný partner, bez kterého by jakákoli činnost na opravě zdejších památek byla
výrazně omezená. Není to samozřejmost, je to výsledek práce našich členů, kteří v rámci Svatojánské
společnosti odpracovali jen v uplynulém roce opět téměř 1 500 hodin! Svatojánští hasiči spolupracují
v rámci svých možností, zejména ve zmíněné výpomoci při pořádání větších společenských akcí. Díky
Michalovi Šedivému jsme také informováni o aktivitách školy a záměrech Arcibiskupství, kde v průběhu
roku došlo k nadějným personálním změnám. Spolupráce mezi subjekty v obci je tedy aktivní. Řeší se
současný i budoucí stav, aktuálnost oprav, možnosti zdrojů, probíhá výměna názorů a zkušeností.
ZÁVĚR
V souvislosti s vyhlášením areálu kláštera Národní kulturní památkou stále doufáme v přísun financí na
obnovu objektu. Poslední jednání s arcibiskupstvím naznačilo, že možnosti dosáhnout na vyšší dotace
nejsou ani u nás nereálné. Svatý Jan si v pomyslné hierarchii prioritních památek stojí velmi vysoko.
V jedné linii srovnatelně se Svatou Horou a Starou Boleslaví.
Úroveň služeb v kostele i v muzeu je třeba stále držet na patřičné úrovni. Stále je zapotřebí osvěty, že
Svatojánské muzeum je nejen zázemím pro turisty, zdrojem informací pro studenty, ale že i pro naše
obyvatele má své důležité místo. Svoji podstatou přechovává svědectví minulosti, samotnou identitu
naší jedinečné obce, ke které bychom se jako její obyvatelé měli hrdě hlásit.
Závěrem bych chtěl tradičně poděkovat všem kolegům jak za jejich dobrovolnou práci, péči o muzeum,
tak zejména našim průvodcům, kteří odvádějí pro Společnost velký kus práce. Každý z nás věnuje
našemu společnému snažení nemalou část svého volného času, často na úkor vlastních zájmů a rodin.
Stovky hodin naší dobrovolné práce jsou dobře viditelné především na opravených památkách i na
spokojenosti návštěvníků obce.
Tato zpráva byla psána v době, kdy celý svět zasažen pandemií viru Covid-19. V důsledku toho došlo
nejen k útlumu ekonomik, ale dočasně i k výrazným omezením cestovního ruchu a volného pohybu lidí.
V současnosti nemůžeme vykovávat ani průvodcovství, pořádat koncerty či výstavy. Svatý Jan byl pro
turisty přes měsíc zcela uzavřen. Všichni netrpělivě vyhlížíme uvolnění vládních omezení, i když konec
hrozby z nakažení je zatím v nedohlednu. Personálně tato pandemie zatím do našich kruhů nezasáhla a
doufám, že ani nezasáhne. Přesto se zcela jistě budeme muset přizpůsobit novým podmínkám, pokud
budeme chtít i nadále naši činnost provádět. Po dobu uzavření kostela i muzea naše příjmy nejsou vůbec
žádné. Je třeba se připravit i na avizovaná hubená léta, kdy si lidé rozmýšlí, za co utratí každou korunu
a ani v darech na památky nebudou štědří, jako v minulých letech. Naše společnost si vytvořila finanční
rezervu cca. 350 000 na akutní opravy památek, se kterou však v tomto „bezpříjmovém“ období budeme
muset hospodařit velmi obezřetně. Pevně věřím, že společným úsilím, disciplínou a spoluprácí i toto
období šťastně překonáme a do nadcházejícího roku, kdy SJS oslaví 30. Výročí od svého založení,
vstoupíme ve zdraví v plné síle.
2. května 2020 zapsal: Jiří Ševčík ml., předseda Svatojánské společnosti
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vstupné muzeum
vstupné koncerty
dary, 28% z kasiček
součet
Výdaje

režie/nájem
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462 186
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Rekapitulace za Muzeum 2019
příjmy

Obec dotace
Prodej zboží
Vstupné

celkem
výdaje

celkem

20 000
14 050
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režie
opravy
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6 834
0
0
18 833
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