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ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU 
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Svatojánský zpravodaj dostal novou tvář, nový obsah,
název a snad i nový elán. Najdete jej ve schránce alespoň
čtyřikrát ročně, další číslo pod názvem Svatojánský…

Vážení a milí spoluobčané,
v době, kdy v nás doznívá adventní atmosféra a začínáme nový rok, doznívají
ještě v obci nedávné volby do zastupitelstva, v nichž došlo k největším změnám za posledních dvacet let. Vedení
obce výrazně omládlo, jsou v něm lidé
nejrůznějších profesí, a co považuji za
velmi důležité – zastoupeny jsou v něm
po dlouhé době všechny tři části obce.
Jak jistě víte, šli jsme do voleb pod
heslem změny. Já ani mí kolegové jsme
to nikdy nechápali tak, že je třeba
všechno šmahem zavrhnout a začít dělat jinak. Chceme zkrátka navázat na
všechno, co se dělalo dobře – a nebylo
toho málo – a změnit to, co fungovalo
špatně, nebo nefungovalo vůbec.
Začali jsme hned diskutovat se zástupci všech organizací a spolků ve
Svatém Jáně, požádali jsme o názor
svatojanské sousedy a uspořádali s nimi
setkání. Byl jsem příjemně překvapen

vstřícností a zájmem o rozvoj obce
u většiny z nich. A mám dojem, že výměnou vedení obce se otevírají i oči,
které byly zavřené, nebo viděly jen to,
co vidět chtěly…
Přirozeně nepůjde všechno hned
a všechno tak, jak bychom si přáli.
Rovněž vím, že se mnoho věcí musíme ještě naučit, protože pouze jeden
z nás má zkušenost z práce v zastupitelstvu. Bohužel nás brzdí i jiné věci.
Například díky způsobu, jakým nám byl
úřad předáván, jste byli více než měsíc
ochuzeni o poskytování všech služeb
Czechpointu, jako jsou výpisy z rejstříku
trestů, z bodového systému, ověřování
podpisů, což mě velmi mrzí, ale bohužel
to nezáviselo na nás. Narychlo se musela vyřešit řada úkolů a mj. zpracovat
návrh rozpočtu obce na příští rok. Zima
nám nepochybně přináší řadu dalších
starostí a doufáme, že se nám podaří

společně ustát sněhovou nadílku v ulicích, která každoročně trápí zejména
Záhrabskou.
Ne všechno možná vyjde na jedničku,
občas možná někde něco zaskřípe. Chtěl
bych vás však ujistit, že všichni členové
zastupitelstva dobře vědí, od čeho je
odvozeno slovo zastupitelstvo. Zastupujeme vás – občany a jsme tu proto, abychom hájili vaše zájmy. Nebudeme se
někde tajně scházet a vytvářet zákulisní
dohody a kout nějaké pikle. Budeme vše
dělat veřejně, transparentně, budeme se
vás ptát na názory a budeme vám skládat účty z naší práce. Přitom spoléháme
i na vaši pomoc.
Dovolte mi, abych Vám nejen za sebe,
ale i za celé zastupitelstvo popřál do
roku 2015 hodně zdraví, štěstí, splněných přání a nadějí. Abychom si mohli
říct, že ve spokojené obci žijí spokojení
lidé.
Jan Kudry

Start nového zastupitelstva
Podzimní volby rozbouřily již dlouho stojaté svatojánské vody a atmosféra zůstávala napnutá až do první schůze nového
zastupitelstva.
První schůzi svolal ze zákona ještě dosluhující starosta Pavel Vokál na 10. listopadu 2014. Na programu bylo především složení slibu nových zastupitelů
a volba nového vedení obce. V úvodu
schůze se pan Vokál svého mandátu
vzdal, zastupitelstvo tedy bude v následujících čtyřech letech pracovat jako
šestičlenné. Následně proběhla volba
nového starosty (Jan Kudry) a místostarosty (Štěpán Rattay). Narozdíl od předchozího období bude starosta pracovat
jako neuvolněný, tedy při zaměstnání

(jeho práce mu umožňuje věnovat obci
i tak dostatek času) a za zhruba poloviční plat. Tento model umožňuje zaměstnat navíc administrativní a účetní
sílu, rozdělit práci mezi více lidí a ve
výsledku tak získat i více hlav.
Podruhé se zastupitelstvo sešlo
18. prosince 2014. Byli zvoleni členové
dvou hlavních výborů, takže finanční
výbor bude fungovat ve složení Jan Dobeš, František Vycpálek a Dagmar Prokopová a v kontrolním výboru budou
pracovat Petr Mittig, Miroslav Husák
a Vladimíra Horešovská.
Dále byl schválen rozpočet obce na
rok 2015, který byl připraven jako vyrovnaný s tím, že dokonce obsahuje
více než třistatisícovou rezervu.

Byl schválen plán zimní údržby, který
letos zahrnuje prakticky všechny silnice
a ulice v Jáně, Sedlci i na Záhrabské.
V každé části je pověřeno několik lidí,
kteří objednávají Technické služby Beroun, když je potřeba cesty prohrnout.
Dále se diskutovalo o odvozu odpadů
(na Záhrabské jsme již objednali častější
svoz pytlů v letním období), o přípravě
akcí pro děti (Mikulášská nadílka, zdobení perníčků), o způsobu vydávání
zpravodaje a o pravidelné lednové inventarizaci obecního majetku.
Práce je dost a s potěšením sleduji,
jak se do ní aktivně zapojuje všech šest
nových zastupitelů. Držte nám palce,
startujeme!

Jan Dobeš
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STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ 

První kulatý stůl v Obecné škole
V sobotu 6. prosince se z podnětu nového zastupitelstva obce sešla v sále Obecní školy různorodá skupina lidí.
Ve zdech objektu ještě rezonovala ozvěna veselice z předchozího dne, kdy zde proběhl mikulášský večer se spoustou
hudby, tanců, dětských říkánek a her, ale tentokrát zde panovala vážná, soustředěná a pracovní atmosféra.
Téma schůzky znělo velmi obecně: Strategické plánování obce.
Výběr pozvaných účastníků se snažil
pokrýt nejvýznamnější instituce v obci
a občany, kteří se v minulosti v obci už
nějakým způsobem aktivně projevili
a prokázali, že jsou schopní zformulovat svůj názor či myšlenku. Vedle členů
zastupitelstva obce zde ke stolu usedli
zástupci Svatojánské koleje, Sboru dobrovolných hasičů, Svatojánské společnosti, Ekocentra Kavyl a spolku Barbora. Zastoupena byla i Místní akční
skupina Jihozápad. Takzvané MASky
jsou seskupení, jejichž hlavním cílem
a posláním je zprostředkovávat, koordinovat a usměrňovat čerpání dotací
z rozličných evropských fondů.
KOMUNIKACE, NASLOUCHÁNÍ...
Po krátkém úvodu a představení jednotlivých účastníků přítomné místostarosta Štěpán Rattay seznámil s finančními zdroji a strukturou „běžného“
rozpočtu obce v posledních letech.
Tato zpráva bohužel nemohla být úplně
aktuální, protože zastupitelstvo stále
ještě postupně proniká do tajů obecního účetnictví, které bylo sice formálně v pořádku předáno minulým starostou, ale s jakoukoliv další spoluprací
či informacemi z jeho strany se zřejmě
již nedá počítat…
Debata se dále zaměřila na definování
pozitivního potenciálu, negativ a rizik,
které každý účastník ze svého pohledu
v obci spatřuje. Přes obratné moderování diskuse schůzka trvala téměř čtyři
hodiny a podařilo se alespoň částečně
zmapovat oblasti, na které by se zastupitelstvo mělo v budoucnu zaměřit.
Témat se sešla celá řada a jejich řešení nebude úkolem pro jedno funkční
období, každopádně ale úvodní „kulatý
stůl“ zástupců obce a zainteresovaných
institucí vyvolal svým otevřeným průběhem optimismus a odhodlání k užší vzájemné spolupráci při řešení problémů,
které přináší například vysoké zatížení
centra obce turistickým ruchem, určitá
geografická roztříštěnost obce, obtížná
dostupnost služeb, zejména pro rodiny
s malými dětmi a pro seniory nebo členitý terén a s ním spojená komplikovaná dopravní obslužnost…

...A DŮVĚRA
Akce byla signálem, že zastupitelé jsou
otevřeni ke spolupráci, zajímá je názor
spoluobčanů, mají snahu vytvořit koncept strategického rozvoje obce a poohlédnout se po zdrojích jeho financování. To jsou samé sympatické věci.
Budeme věřit, že vůle ke spolupráci,
kterou zde bylo cítit, se nevytratí a začne přinášet své plody.
Například potenciál ke spolupráci
obce se Svatojánskou kolejí je ohromný,
některé školní projekty však v minulosti zůstaly zcela bez obecní podpory
a naopak některé snahy obce byly ne-

příznivě vnímány
zástupci Svatojánské koleje. Výsledkem je nedokončená rekonstrukce
bývalé fary,
zpustlá zahrada
s ostudně rozpadlou zdí a kontroverzní zboření
takzvané vězeňské
zdi, které bohužel
nebylo symbolem
lepšího propojení zájmů obce a školy,
ale spíše demonstrací síly, která však
postrádala myšlenku na smysluplnější
využití uvolněného prostoru.
Zanedbaně vyhlížející centrum obce,
které se v sezoně mění především
v chaotické parkoviště, je obrovskou
výzvou! Stejně tak třeba i areál bývalé
drůbežárny v Sedlci, který se zatím jeví
především jako potencionální sousto
pro developery…
Podaří se v naší poněkud roztroušené
obci prosadit nějakou silnou jednotící
myšlenku? Myslím, že první krok se povedl a chuť to zkusit je patrná.

Jiří Bouček

Co všechno zaznělo okolo stolu
SILNÉ STRÁNKY
příjem z turismu, lokalita (geografická
poloha), image (obec má dobré jméno
a zvuk), bezdlužnost obce, genius loci
(poutní a duchovní místo, kult. památky…)
PŘÍLEŽITOSTI
efektivnější získávání a čerpání dotací,
lepší spolupráce mezi zúčastněnými
stranami (Svatojánská spol., kolej, obec),
spolupráce s arcibiskupstvím, rozvoj turistického ruchu, soudržnost a pospolitost
obyvatel, vytvoření pracovních příležitostí
(turismus), infocentrum, přihlášení firem
do obce (vyšší příjmy z daně z příjmu do
obec.rozpočtu), trvalé bydliště pro rekreanty (snížit počet bez trvalého bydliště),
zužitkování stávajícího potenciálu obytných jednotek (vyšší počet obyvatel), rozvoj
služeb (volnočasové aktivity, obchod)

SLABÉ STRÁNKY
nedostatečné či nevhodné využívání obecního majetku (muzeum, Obecná škola),
nízká informovanost občanů, malá pospolitost institucí v obci (mezilidská komunikace,
společné akce…), parkovací místa, dispoziční rozdrobenost (tři části obce), dlouhodobě neřešená koncepce návsi, předškolní
vzdělávání, špatná péče o seniory, vyžití pro
děti ve Sv. Jáně (dětské hřiště)
OHROŽENÍ
fyzická ohrožení (povodeň, polomy, doprava, havarijní stav zdi), nekoncepční
plánování (strategické a dlouhodobé
plánování, chybí jasné cíle), dlouhodobé
nevyužití objektu drubežárny (kriminalita),
možná výstavba železničního tunelu, ztráta
dobrého jména obce, turismus, bezpečnost při pořádání honů
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VÝROČÍ ROKU 2014

Výročí roku 2014
Je dobré občas si připomenout některé události, ať už z doby nedávné nebo už
dávno minulé. Na právě uplynulý rok připadlo v naší obci hned několik výročí.
Někdo si řekne, že to až zase tak významná výročí nejsou, ale přesto si myslím,
že je dobré si je ještě připomenout.
NOVÉ ZVONY NA KOSTELNÍ VĚŽI
(20 LET)
Zvon je věc, která má zvláštní poslání.
Kromě pozvání lidí na bohoslužbu zvon
oznamuje poledne, jeho zvuk vyprovází zemřelé na jejich poslední cestě,
vyzvání do světa radostnou událost, že
dva mladí lidé se stali manžely, připomíná slavná výročí naší země nebo naopak burcuje lidi při nebezpečí požáru
nebo války.
Válka je nenasytná, potřebuje kovy
na výrobu kanónů a tak 2. ledna 1917
císařští úředníci přišli zrekvírovat
dva svatojánské zvony. Sebrali Ivana,
pořádný zvon vážící 1700 kilogramů
a ještě jeden menší zvon a zastavili se
jen před dvěma daleko menšími zvony
z 15. století, z nichž Marya, jak je psáno
na informační tabuli před kostelem, je
z roku 1402 a patří mezi nejstarší zvony
v Čechách. Od tohoto osudného dne byla
zvonice na kostelní věži poloprázdná.
Nevím, kde se zrodila iniciativa k pořízení nového zvonu, ale najednou tu
byla a začalo se se sbírkou na nový
zvon. Lidé nejen ze Svatého Jana začali
posílat na konto tehdejší Svatojánské
nadace peníze. Někdo poslal sto korun,
jiný dvě stě a byli i tací, kteří poslali pět
tisíc. V roce 1993 bylo dárců víc než padesát, v dalším roce jich bylo 73. Jsou to
úctyhodná čísla. Lidé, věřící i nevěřící,
tak dávali najevo, že pořízení zvonu je
záležitost, která je i jejich věcí.
Zvon se nepořizuje na jeden rok, ani
pro jednu generaci, zvon je na dlouhé
věky. Je to odkaz našim potomkům.
A tak se mohly o svatojánské pouti
v r. 1994 v kostele za účasti biskupa světit hned dva zvony. Jeden vážil 490 kg
a druhý, který jsme dostali darem od
moravských přátel, 54 kg.
ASFALTOVÁ SILNICE
Z LODĚNICE DO HOSTÍMI
(50 LET)
Dnes to bereme jako samozřejmou věc,
že přes vesnici vede asfaltová cesta,
že se při cestě do Loděnice nemusíme
vyhýbat loužím. Ale je to teprve 50 let,
kdy můžeme neprašnou cestu užívat.

Před tím byla cesta, jak pánbůh dal,
někdy slušná někdy samé bláto. Pan
cestář Horešovský ze Sedlce sice nelenil ani jediný den, ale děr bylo tolik,
že je nestačil vyspravovat. Zvlášť, když
v roce 1952 začala jezdit přes vesnici
pravidelná autobusová linka. Po projetí
každého auta se za suchých dnů zvedla
za vozidlem mračna prachu. Když ještě
byla v provozu hospoda U Hada, musel
to hostinský Ševčík řešit tak, že nabíral
vodu z potoka a silnici kolem hospody
vydatně poléval, aby se neprášilo a aby
tak prach nevyhnal hosty ze zahradní
restaurace.
Na dobré se lehce zvyká. Dnešní obyvatelé ani nevěří, že to tak nebývalo
vždycky. Asi před dvaceti lety se dočkali
asfaltové cesty lidé ze Záhrabské, teď
ještě zbývají ulice v Sedlci a bude vyasfaltováno.
ZALOŽENÍ UČITELSKÉHO ÚSTAVU
(100 LET)
Skončilo slavné období svatojánských
lázní, v němž Svatý Jan byl přímo vyšperkovanou obcí, s krásným lázeňským parkem, s pečlivě udržovanými
lesními cestami, kde tu a tam bývala
lavička na odpočinek a posezení. V roce
1912 přišlo deštivé a chladné léto a podnikatel Maršner, který do lázní nainvestoval velké peníze, rozhodl, že už nemá
cenu dále udržovat nevýnosný podnik
a lázně zavřel.
Po něm objekt bývalého kláštera
koupil podnikatel Dopita, ale ani ten
neshledal, že udělal správnou investici
a tak bývalý klášter byl opět na prodej.
Všechno kupují manželé Čermákovi,
ale ne na dlouho. Vzápětí udělají krok
stranou, tedy, že si ponechají restau-

raci za klášterem a budovu kláštera se
rozhodnou prodat. V Bubenči se tehdy
rozbíhala stavba nového učitelského
ústavu Školských bratří (plným jménem
Kongregace bratří škol křesťanských).
Neměli dost peněz na dostavbu nové
školy, a když se dověděli, že ve Svatém
Janě se prodává budova bývalých lázní,
rozestavěnou budovu v Bubenči prodali
a koupili objekt ve Svatém Janě. Od
císařských úřadů dostali dočasné povolení, že zde mohou otevřít učitelský
ústav.
A tak začala ne dlouhá, ale významná
etapa dějin naší obce. Nadřízené úřady
každoročně prověřovaly úroveň maturantů a teprve v roce 1921 dostali Školští bratři definitivní povolení provozovat tuto školu, když bylo shledáno,
že úroveň absolventů je na odpovídající úrovni. Učitelský ústav zde byl až
do války. V roce 1939 vydaly německé
úřady dekret o zrušení této školy. Jen ti
stávající studenti směli dostudovat, ale
už se nesměli přijímat žádní noví. A tak
v červnu 1942 proběhly maturity posledních absolventů a škola skončila. Za
dobu své existence vychoval svatojánský učitelský ústav okolo 800 nových
učitelů.
KAPLE POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
(300 LET)
První podnět k postavení této kaple dal
zřejmě, i když nepřímo, maršál císaře Rudolfa II., Kryštof Heřman Russworm. Prý
chtěl udělat skutek kajícnosti, a tak nechal na návrší pod svatojánskou skálou
postavit roku 1602 oltář se sochami svatého Jana Křtitele a poustevníka Ivana.
Po zhruba sto letech byla nad oltářem vystavěna velmi pěkná kaple, se
čtyřmi štíty a půdorysem ve tvaru řeckého kříže. Projekt vypracoval zřejmě
stavitel Kryštof Dienzenhofer, který
v roce 1712 provedl přestavbu tehdy zánovního svatojánského kostela.
Jak šly věky, bylo potřeba kapli také
opravit. Klášter už nebyl a tak vše zbylo
na místním faráři. Můžeme se o tom dočíst ve farní kronice, kdy tehdejší farář
si postěžoval, že už nemůže po místních
sedlácích žádat více potahové služby,
a tak zvítězil názor, že kapli budou stačit jen dva štíty, přední a zadní, a tak
kaple získala dnešní podobu. Mnozí
z nás si ještě pamatují, v jak ubohém
stavu se kaple nacházela ještě před dvaceti lety. Dnes kaple patří mezi ozdoby
naší obce a věřme, že ještě dlouho bude.

Bohumil Ševčík
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DOBRODRUŽSTVÍ… 

Jak se (ne)předává úřad?
Na 12. listopadu bylo bývalým panem starostou Vokálem stanoveno předání agendy
a hmotné odpovědnosti za majetek a vedení úřadu. Jak nám je známo, naše obec
o 179 obyvatelích má svůj obecní úřad, který má za povinnost spravovat obecní
majetek a zajišťovat pro své občany služby, ke kterým je zákonem a svými možnostmi vázán. Do tohoto dne měl úřad svého zaměstnance na plný úvazek, který měl
veškerou agendu vykonávat a svého zástupce, který v případě potřeby takto odpovědnou osobu ve věcech výkonu úřední agendy a vedení zastupitelstva zastupoval.
Přes 8 let jsem pracoval a vedl nevládní
neziskovou organizaci, která se zabývala problematikou hospodárnosti
a transparentnosti ve veřejné správě,
a to i se zaměřením na komunální úroveň. Několik let jsme tak odpovídali
společně s týmem lidí na různorodé
otázky, týkající se svobodného přístupu
k informacím, střetů zájmů zastupitelů
či úředníků, nehospodárného nakládání
s majetkem, nedovoleného obohacování, manipulace při výběrových řízení,
prodeji a pronájmu veřejného majetku.
Drtivé množství dotazů se týkalo
situací, které způsobují námi zvolení
zastupitelé nebo úředníci, ať už na samotných ministerstvech nebo na tom
nejmenším obecním úřadě. Prakticky
vždy, až na výjimky, se v těchto situacích jednalo o selhání lidského faktoru,
za kterým může být shledáván šlendrián, neznalost nebo čirý úmysl, který
nahrával k vlastnímu obohacení nebo
výhodám zájmové skupiny, která na odpovědnou osobu patřičně naléhala.
Osobně jsem se účastnil několika
výběrových řízení na státních úřadech
v rámci žádostí o dotaci, soutěžil jsem
v několika veřejných zakázkách a byl
jsem svým jménem účasten řady správních řízeních, ať už jsem zastupoval
onu nevládní organizaci či jsem potřeboval vyřídit povolení ke stavbě, žádal
o změnu pozemků či o informace dle
zákona o svobodném přístupu k informacím.
Prakticky vždy jsem vystupoval na
straně, kdy jsem o něco úřad či stát žádal, a do této doby jsem v rámci svého
profesního života sbíral zkušenosti
o tom, jak tyto záležitosti ve skutečnosti
na úřadech fungují a při tom jsem zároveń nakukoval do skutečné agendy samospráv z různých koutů naší republiky.
DEN D…
Ve středu ráno jsme se tedy sešli na
našem úřadě: dva zástupci předešlého
vedení úřadu a tři čerstvě zvolení zastupitelé. Usedli jsme kolem stolu a přes

prvotní rozpaky, kdy atmosféra podle
očekávání nebyla zrovna přívětivá, se
mašinérie předávání agendy úřadu rozeběhla.
Několikrát jsem si ten den vzpomněl
na slova našeho bývalého starosty,
který dva dny před tím na ustavujícím
zastupitelstvu zmínil, že v naší obci nedochází k přirozenému předání vedení
obce, že to rozhodně není dobré a pro
obec to může mít neblahé následky.
Proč to dospělo do tohoto stavu, všakjiž řečeno nebylo a je to na zcela jinou
úvahu – možná v některém z dalších vydání Svatojánského zpravodaje.
Nyní však zpět k předávání úřadu.
Pro vaši představu si dovoluji uvést jakýsi výběr, co vše taková agenda úřadu,
která se předává vlastně obnáší:

–	seznam inventárního majetku
–	seznamy závazků a pohledávek
–	práva ke správě bankovních účtů
–	klíče (je jich plná krabice)
–	bezpečnostní zařízení, alarmy
–	přístup a obsluha datové schránky
–	přístupy ke spisové značce
–	otevřené spisy, dotace, územní rozhodnutí
–	poplatkové agendy (svoz odpadů, psi)
–	hřbitovní služba
–	povodňový plán
–	účetnictví (10 neuzavřených měsíců z letošního roku)
–	mzdová agenda
–	členství v MAS (Místní akční skupina)
a SMOČR (Svaz měst a obcí ČR)
–	hasičský záchraný sbor
–	obecní muzeum
–	komunikační prostředky (telefony,
maily)
–	obecní zpravodaj
–	archiv (úřad má povinnost dle zákona
o archivování relevantní dokumenty
uchovávat)
–	přístupy a správa softwarů jako je
MUNIS, ASPI…

–	správa majetku a poskytování služeb občanům
–	správa budov a pozemků, které slouží
k výkonu úřadu
–	správa budov a pozemků, které jsou
dlouhodobě obcí pronajímány
–	správa movitého majetku
–	údržba cest – plán údržby
–	údržba vodovodu
–	údržba a obsluha kanalizace a čističky
odpadních vod
–	údržba a obsluha parkovacích automatů
–	údržba veřejného osvětlení
–	zajištění svozu odpadů
–	peněžní prostředky

Zajisté jsem nevyjmenoval vše. Rozhlížím se po místnosti úřadu a všude
na stolech, na parapetu i na zemi jsou
položeny šanony a desky se spisy, které
byly předmětem dnešního dne: obtloustlý šanon plný dokumentace k akci
čistička odpadních vod u Obecné školy,
druhý k povodňovému plánu, který je
třeba aktualizovat, třetí s nájemními
smlouvami, čtvrtý k vodovodu a podmínkám VAK Beroun…
Celým úřadem jsme se prokousávali
podle předávacího protokolu, který
jsme si připravili na základě doporučení Ministerstva vnitra a předešlému
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starostovi jsme jej předali již o dva dny
dříve na pondělním ustavujícím zastupitelstvu. Zpráva včetně všech příloh
ve finále čítá 20 stran. V odpolední
části jsme také vyrazili na malou procházku po Jánu, prošli jsme obsluhu
parkovacích automatů, čističky odpadních vod a seznámili jsme se s budovou dnešního Obecního muzea a jejím
inventářem.
Pokud by mělo dojít k řádnému předání celé agendy s erudovaným výkladem a zasvěcením do veškeré činnosti
úřadu, odhaduji, že bychom nad tím
vším společně strávili nejméně celý týden. Nám bylo do vínku dáno 8 pracovních hodin. Což mělo samozřejmě
i své následky, ne vše lze v tak krátkém
časovém úseku nachystat a vysvětlit na
straně předávajícího ani pobrat a vstřebat na straně přebírajícího.
Vyústěním této situace byl následně
u nás vzrůstající stres a množící se dotazy na předešlého starostu, který však
od momentu předání agendy a podepsání předávacího protokolu v 17 hodin
odmítal komunikovat. Nezbývalo než
se obracet na předešlého místostarostu
nebo si zkrátka poradit sami.
Ještě že odbor veřejné správy na Ministerstvu vnitra zřídil speciální telefonní linku, na jejímž konci sedí školení
pracovníci, kteří radí nově zvoleným
starostům a zastupitelům v komunálních volbách. Avšak i oni jsou na některé dotazy typu nefunkční datová
schránka a czechpoint krátcí a odkazují
nás na školení, kterých je v současné
době, samozřejmě za úplatu, požehnaně. Projít a předat obecní majetek
nacházející se v obecních částech Sedlec
a Záhrabská se do tohoto dne již nepodařilo vtěsnat.
…A DNI NÁSLEDUJÍCÍ
Po předávacím dni jsme započali naši
práci pročítáním otevřených spisů,
které zůstaly na stole, nastavováním
komunikace mezi námi zastupiteli, nastavením způsobu zpracovávání úřední
agendy, studováním různých zákonů,
tím o obcích počínaje, dále správním
řádem a zákonem na ochranu osobních
údajů, archivačním a spisovým zákonem a tak dále.
Odeslat pravidelný měsíční finanční
přehled na krajský úřad, sestavit mzdy.
Česká správa sociálního zabezpečení po
nás touží a předvolává nás ke kontrole
odvodů za posledních 12 měsíců. Prokousat se dosavadním účetnictvím, zajet do obou bank, připravit rozpočet na

…PRVNÍHO DNE
příští rok, podklady pro zastupitelstvo,
co nejrychleji se naučit práci s (pro
nás) novými softwary na obsluhu spisové značky, elektronické úřední desky,
czechpointu či účetnictví…
Postupně se objevily první nesrovnalosti vážnější i méně vážné, jako třeba:
–	Co více udělat pro to, abychom měli konečně zpřístupněnou datovou schránku
Obecního úřadu, kam neustále přicházejí nové zprávy a u kterých dnem obdržení začíná běžet lhůta pro jejich vyřízení
či platnost?
–	Je v pořádku, že si stihl končící starosta
vyplatit odměnu 150 tisíc (na niž má sice
jako odstupující starosta ze zákona nárok) okamžik po ustavujícím zastupitelstvu, kdy už fakticky nebyl statutárním
orgánem?
–	Proč doménu svatyjan.cz, kde jsou umístěny oficiální internetové stránky a kde
obec provozuje ze zákona povinnou
elektronickou úřední desku, vlastní soukromá osoba a ne obec?
–	Co dělat a jak postupovat, když v účetnictví za předešlé období chybí v pokladně výdajové paragony k některým
uskutečněným nákupům?
–	Jaký statut má vlastně Obecní muzeum,
kde obec dle předávacího protokolu
vlastní jediný z vystavovaných exponátů?
–	Proč jsme byli upozorněni, že gumová
hadice na Obecné škole může v zimě
zamrznout, ale o zazimování litinového
pítka v Sedlci na hřišti se nikdo nezmínil?
Uvádím jen některé z otázek, které nám
postupně při převzetí úřadu i po něm
přicházely na mysl.
Po této zkušenosti předání úřadu
v praxi si dovolím konstatovat, že nepředáváte-li úřad vámi dlouhodobě
chystanému nástupci, je sice taková volební otočka o 180 stupňů pro kýženou
změnu v obci asi jediným možným řešením, ale pro zajištění plynulosti chodu
úřadu rozhodně ne tím nejjednodušším.
Současné zákony neukládají předešlému vedení povinnost seznámit nástupce se stávající agendou ani nevymezují ochrannou lhůtu a povinnost
odpovídat na dotazy týkající se rozhodování a působení předešlého starosty
či tajemníka. A to nemluvím o tom, pokud „náhodou“ obci vznikne škoda na
základě rozhodnutí, jenž učinilo předešlé vedení či zastupitelstvo, vyčíslenou
škodu pak stejně uhradí a tím i zatíží
obecní rozpočet dědic, tj. aktuální vedení obce.

Štěpán Rattay

Svatojánský zpravodaj
a nový ExpresMAIL

Rádi bychom vyzvali všechny občany
a návštěvníky obce Svatý Ján pod Skalou a dalších jeho obecních částí, aby
využili možnosti a příspívali svými
názory, postřehy a úvahami do tištěného Svatojánského zpravodaje. Toto
periodikum bude vydáváno minimálně
čtyřikrát do roka. Vaše příspěvky
můžete zasílat na e-mailovou adresu
ou@svatyjan.cz nebo je zanést či poslat
na adresu Obecní úřad ve Svatém Janu
pod Skalou 6, PSČ 26601.
Jako jednu z prvních věcí, kterou nové
zastupitelstvo uvedlo do provozu, je
nový způsob rozesílání aktuálních informací přímo do vaší mailové schránky –
Svatojánský ExpresMAIL. Mnozí z vás
se tak mohli dozvědět například o mikulášské nadílce, zdobení perníčků či
vánočních koncertech. Pokud ještě tyto
zprávy nedostáváte, neváhejte poslat
krátkou zprávu na ou@svatyjan.cz nebo
se sami zaregistrovat na http://eepurl.
com/9Myyr – rádi vás zařadíme do databáze. Zpravodaj bude vycházet několikrát do roka, mail může přijít kdykoliv.
Obecní úřad je pro vás otevřen každé
pondělí 14–17 hod., středu 7–11 hod.
a pátek 14–18 hod. Snažíme se tak vyjít
vstříc lidem, kteří mohou přijít jen ráno
nebo odpoledne a v pátek večer mohou
stihnout otevřený úřad i chataři. Bližší
informace o dění v obci a připravovaných akcích naleznete na internetové
adrese www.svatyjan.cz.
Uživatelům facebooku pro změnu
můžeme nabídnout stránku s postřehy
a zajímavými poznatky lidí, kteří naši
obec a její okolí navštívili nebo mají
k místu užší vztah: hledejte „Obec Svatý
Jan pod Skalou“ nebo zadejte přímo
http://bit.ly/svatyjanpodskalou
Těšíme se na vaše příspěvky.

Jan Kudry
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Vymazané vzkazy lásky
Vyhlídka u křížku je místo, které kdekomu doslova učarovalo a lidé touží
se sem navracet. Mezi ně jistě patří
i pánové Pavel Hobza a Jan Franta, kteří
se rozhodli pomoci toto místo upravit do
původní podoby.
Ta byla za desetiletí negativně poznamenána naší nevzdělanou a lhostejnou
civilizací, i rozmary počasí. Z rezavého
a poničeného zábradlí před křížem
bylo s pomocí převodových kleští
i elektrické rozbrusky odstraněno 623
zámků – tzv. „zámečků lásky“. Ty sem
přinášejí různí pověrčiví a zamilovaní
lidé, kteří si v tom našli zalíbení. Tuto
původně východní tradici (pocházející
podle jedné z verzí již ze staré Číny) přinesli do Čech turisté. Bohužel, podobně,
jako sprejovými sgrafity trpí často památné zdi a vzácné staré budovy, zámečky lásky trpí ponejvíce kované památky, zábradlí na mostech a sousoší.

Po odstranění zámků ze zábradlí
U Kříže byly vyrobeny čtyři chybějící kované pruty zábradlí, které byly
v prosinci navařeny na své místo. Přímo
z masivu skály poté byla pracně obroušena červenou barvou namalovaná „srdíčka“ a nápisy. Natírání zábradlí proběhne, až bude teplejší počasí.
Velmi reálně se plánuje i obnova
blesky poškozeného kříže, který by
měl být poprvé opatřen uzemněním,
podobně, jako kříže na vrcholcích Alp.
Nezbývá než poděkovat za nezištnou
a fyzicky náročnou práci, kterou zde
tito dva berounští vedoucí skautského
oddílu vykonali. Zámků bylo odstraněno tolik, že musely být v baťozích odneseny na čtyřikrát. Podobné zálibě se
nyní těší zbytek vězeňské zdi, do které
jsou vryty tisíce srdíček, vzkazů a nápisů. Několik takových záznamů bylo
bohužel nalezeno i na stěnách Kaple
sv. Kříže.
Jiří Ševčík ml.

Objev starodávné dlažby na nádvoří kláštera
Během měsíce října došlo v naší obci
k zajímavému historickému objevu. Při
pokusu o snížení a vyrovnání nánosů
zeminy, popela a staré stavební sutě na
nádvoří kláštera, byla pod asi třiceti
centimetrovou vrstvou nánosů objevena stará původní kamenná dlažba
z hlazených vápencových kamenů.
Památkáři nyní zkoumají, zda se
jedná o renesanční dlažbu, nebo zda
byla položena v době barokní s dostavbou posledního křídla kláštera. Dlažba
byla z větší části odkryta těžkou mechanizací a očištěna. Na několika místech
je vážně poškozena výkopovými pracemi a betonážemi, které zde probíhaly
jak dříve, tak i za působení VOPŠ.
Uprostřed nádvoří byla znovuobjevena stará studna, která zde byla písemně zdokumentována ještě v roce
1952–53. Tehdy byla v rámci nákladné
přestavby objektu na věznici mimo jiné
i postavena nová vodárna v parku.
V rámci těchto adaptací, které stály
ministerstvo vnitra tehdy neuvěřitelných 26 milionů korun, vyrostla i vězeňská zeď, došlo ke stavební úpravě budovy bývalého „mlejnku“ čp. 16 na byty
pro ostrahu věznice a velkou přestavbou prošla i budova kláštera. Levnou
pracovní sílu spolehlivě zajistil tábor

nucených prací a samotní vězňové. Vše
se tehdy dělo velmi narychlo z nařízení
nejvyšších úřadů. Na tyto práce tedy
nebylo vystaveno ani stavební povolení,
děly se naprosto bez vědomí památkářů,
černé stavby vyrostly i na cizích pozemcích a nebyly pochopitelně nikdy ani
odsouhlaseny, natož zkolaudovány. Bu-

dova kláštera tak zejména při výstavbě
cel pro kapacitu 350 vězňů utrpěla
mnoho hrubých nevratných stavebních
zásahů, které se neslučovaly s původní
barokní architekturou. Vedení školy by
rádo prostor nádvoří zrenovovalo a do
budoucna uvažuje i o zpřístupnění veřejnosti.
Jiří Ševčík ml.

Bubovická kaple jako národní památka
V roce 2014 se konala úspěšná kulturní
akce 300 let kaplí. Při přípravě akce
vyšlo najevo, že kaple v Bubovicích nebyla dosud evidovanou památkou. Ke
zjištění, že kaple sv. Vojtěcha byla postavena současně s kaplí sv. Kříže jsme
dospěli v podstatě náhodou a mnoho
lidí tato skutečnost velmi překvapila –
dokonce i památkáře samotné.
Oslavy výročí vzešly z iniciativy
Svatojánské společnosti ve spolupráci
s obcí Bubovice. Krátce po skončení
této připomínky jsme byli osloveni žádostí Památkového ústavu o poskytnutí
všech podkladů, které jsme shromáždili
k bubovické kapli při přípravě výročí.
Snaha o prohlášení ruiny za národní
kulturní památku vzešla ze společ-

ného podnětu bubovických občanů
a Svatojánské společnosti. Toto opatření zabrání jejímu dalšímu rozebírání eventuálnímu odstranění zbytků
kaple a pomůže získávat dotace na
úpravu okolí a archeologický průzkum
či úpravu místa. Po zpracování návrhu
Památkáři bude v dohledné době o zařazení kaple do seznamu chráněných
objektů rozhodovat komise na Ministerstvu kultury.
Je potěšitelné, že i zdánlivě málo významná lokální kulturní akce dokázala
upozornit na problémy většího významu, které se následně po staletích
ignorace daly do pohybu a pomohou jak
obci Bubovice, tak místu samotnému.

Jiří Ševčík ml.
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Byl navrácen
obraz sv. Kiliána
Ve spolupráci
s několika obyvateli Hostími
byl poslední
sobotu před
Vánocemi v našem kostele
znovu zavěšen
rozměrný obraz sv. Kiliána.
Práce se účastnilo sedm lidí a trvala přes tři hodiny.
Obraz pravého bočního oltáře musel být
společně s celým oltářem sundán před
rokem 2007, kdy zde probíhalo statické
zajištění kostela. Původní barokní dřevořezba, která obraz lemovala, je v kritickém stavu, a bez zásadního zpevnění,
opravy a dořezání nemůže být navrácena. Celou akci po odborné stránce
vedl hostimský řezbář p. Jiří Kobr.

Jiří Ševčík ml.

Statutární přeměna
Svatojánské společnosti
Občanský zákoník, platný od 1. 1. 2014
přinesl i řadu zásadních změn. Jednou
z nich je i zrušení občanských sdružení. Ta mají dva roky na to, aby prošla přeregistrací u krajských soudů.
Novým podmínkám zákoníku musely
být přizpůsobeny i stanovy Svatojánské společnosti, které byly na prosincové schůzi odsouhlaseny a následně
zaslány k registraci. Se změnami stanov
proběhly i nezbytné volby do vedoucích orgánů společnosti. Naše občanské
sdružení se oficiálně i nadále nazývá
„Svatojánská společnost“, statutárně
však existuje již jako „zapsaný spolek“.
Činnost Svatojánské společnosti z.s.
zůstává i nadále nezměněna. K datu registrace spolku společnost tvoří 14 řádných členů, z nichž 5 má trvalý pobyt
v naší obci.
Jiří Ševčík ml.

Medové Vánoce
Po celé období Vánoc byla otevřena
výstava Medové Vánoce, která se již po
osmé konala ve Svatojánském muzeu.
Stovky návštěvníků si tak nenechalo
ujít tuto jedinečnou Svatojánskou akci,
spojenou s vánočními svátky. K velké
radosti návštěvníků byla výstava otevřena i během Vánočních koncertů.

Jiří Ševčík ml.

SVATOJÁNSKÁ SPOLEČNOST

Opravy kostela v uplynulém roce

V říjnu 2014 byla dokončena další etapa
opravy svatojánského kostela. Práce
tohoto roku jsou mnohem viditelnější,
než tomu bylo v minulých letech, např.
při pracích ve věži kostela. Byla totiž
opravena a bíle natřena fasáda kostela.
Práce byly provedeny včetně chemického ošetření proti růstu řasy, vysprávky říms a především krycích tašek
nad římsami, mezi které nejvíce zatékalo. Zásluhou Svatojánské společnosti
byla opravena i kartuš nad vchodem do

Vánoční koncerty
Den před Štědrým večerem se konal
tradiční Vánoční koncert, na kterém
jako obvykle zazněla Česká mše Vánoční J. J. Ryby v podání berounského
pěveckého sboru SLAVOŠ a orchestru
VŠE Praha. Letošní koncert byl tak trochu jubilejní, v pořadí totiž sto padesátý. Přes 350 posluchačů si již hodinu
a půl před začátkem zabíralo místa k sezení. Společně s osmdesáti účinkujícími
byl kostel doslova přeplněný. Zvládnout
takové množství lidí bylo pořadatelsky
velmi náročné, a koncertu předcházely
několikatýdenní
přípravy. Na organizaci dopravy se
podíleli tradičně
i Svatojánští hasiči, VOPŠ zapůjčila skládací židle.
Několik hodin
práce zabrala i příprava a Vánoční
výzdoba kostela,
které se v nebývalém počtu ujaly
věřící rodiny ze
Sv. Jana, Hostíma
i Záhrabské.

kostela. Zásadní
opravou prošly i renesanční
štukatérie v jeskynním kostele,
které byly místy
odpadlé a k jejichž
rekonstrukci bylo
třeba použít i historické fotografie
z archivu SJS.
Příští rok budou
opravy v drobnějším rozsahu pokračovat jak v jeskyni, tak na dodělání
štítu nad Studánkou a soklu kolem kostela. Letošní práce si vyžádaly celkový
náklad 876 707 Kč. Podíl farnosti přitom
je 301 707 Kč, zbylých 575 000 tvořil
grant z Programu záchrany architektonického dědictví. Na doplacení této
částky Svatojánská společnost věnovala
farnosti Beroun 130 000 Kč (v daru je
zahnutý i dar na restaurování historické kartuše s nápisem nad vchodem
66 000 Kč).
Jiří Ševčík ml.

Kromě účinkujících se na organizaci
tohoto koncertu ve Sv. Janě dobrovolně
podílelo asi 25 lidí, kterým touto cestou
patří poděkování.
Na Štědrý den se opět v kostele konalo „Malé štědrodenní zpívání“ v podání pěveckého sboru Comodo z Loděnic, na které přišlo také přes 200
posluchačů. Ačkoli všechny ostatní
letošní koncerty nebyly výdělečné, musím za pořadatele s radostí konstatovat,
že z obou Vánočních akcí poputuje prostřednictvím Svatojánské společnosti
na opravy zdejších památek celková
částka 40 000.
Jiří Ševčík ml.

Prosincové radosti
Po letech si Mikuláš přišel posvítit na
svatojánské ratolesti přímo do jejich
domovů. A protože Mikulášové byli
dokonce dva, i starosta musel slíbit, že
bude aspoň čtyři roky hodný a napeče
pokaždé krabici perníčků. Mezitím se
pár dospěláků v Kačáků koupalo, jako
by se nechumelilo. Přejeme Vám dobrý
rok plný radosti a vůbec všeho, co si
může člověk ve Svatém Jáně přát. red

00:00 SJČ
Zatímco Praha vítala rok 2015 na Staroměstském náměstí, New York sledoval
světelnou show na Times Square, ve
Svatém Janu pod Skalou jsme již tradičně slavili dokonce na třech místech,
což je vhledem ke vzdálenostem dosti
praktické zejména při návratu domů.
Záhrabští se před půlnocí setkávají
na přípitek u Dubu na Herinkách, svatojánští využívají k poslednímu setkání
roku restauraci Obecná škola. Sedlečtí
už poněkolikáté slaví společně v „Šaldovně“ a vždy si vyberou nějaké téma.
Tentokrát to byla sedmdesátá léta, což
se ukázalo jako široký pojem, protože
na tanečním parketu se to hemžilo nejen hipíkama v extravagantních dobových úborech ale i šedivými tesilkami
normalizačních tajemníků. Tajemníci
i hipíci si o půlnoci se zbytkem vsi
připilli na návsi pod domácím ohňo
strojem.
Ke zraněním ani letos naštěstí nedošlo, pouze jeden plivač ohně přišel
o pěstěný vous na bradě. Tak jsme společně vstoupili do roku 2015.
red

SVATOJÁNSKÝ NOVÝ ROK

Předvánoční
zpěv z jeskyně
Bydlení ve Svatém Jáně má své nesporné výhody. Třeba že nemusíte
kamarády dvakrát přemlouvat, aby se
za vámi přijeli podívat na návštěvu.
Poslední předvánoční neděli jsme tak
s pár známých po obědě v Obecné škole
vystoupali ke kapličce nad klášterem
(kterou ostatně, i kdyby v Jáně nic jiného nebylo, považuji za dostatečný důvod se do tohoto místa zamilovat).
Dovnitř jsme nahlédli klíčovou dírkou, zkontrolovali počet dětí před návratem, když najednou slyšíme mezi
větrem zpěv. Rozhlížíme se, a až pohled vzhůru a světélko z jeskyně pod
křížkem nám napoví, odkud se koledy
(a Matuška) linou. Do jeskyně se každoročně chodí (přesněji slaňují) rozloučit
se starým rokem horolezci z pražského
oddílu Humanita. Zdravíme tedy Kubu
Turka a spol., u kterých jsme kdysi
dávno s manželkou začínali lézt a vznášíme dotaz na ostatní sousedy: Byli jste
už někdy v jeskyni? My ještě ne…

Jan Dobeš

Foto Kuba Turek

KONEC ROKU 

Zapište si do kalendáře
Jarní velkoobjemový kontejner bude
objíždět tradiční stanoviště 28. března
2015, přesný čas bude upřesněn na vývěskách. Další kontejner byl objednán
na září.
O velikonocích chystáme pro děti hledání svatojánského vajíčka a pro děti
i dospělé první ročník svatojánského
pochodu. Měsíc duben uzavře tradičně
pálení čarodějnic. 
red
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