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Svatý Jan pod Skalou
Sedlec & Záhrabská

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU 

Obecní muzeum:
hledá se provozovatel,
zaměstnanci a finance…

Karneval,
Velikonoce,
začalo jaro!

Zprávy ze zastupitelstva
✷ Jedním z předpokladů zahájení re
konstrukce cesty v Sedlci, na níž obec
získala státní dotaci, bylo vyřešení
vlastnických vztahů k pozemku, který
je využíván léta jako otočka, nicméně
nebyl dosud ve vlastnictví obce. Na
základě znaleckého posudku a jednání
s dosavadním vlastníkem dr. V. Rattayo
vou schválilo zastupitelstvo jeho odkup
za cenu 60 000 Kč.
✷ Vzhledem k malému využívání parko
viště za Obecnou školou a naopak přetí
ženému parkovišti v centru před koste
lem se zastupitelstvo rozhodlo reagovat
úpravou cen za parkování a zavedením
dvojího tarifu. Parkování před koste
lem, u potoka Loděnice a u budovy fary
tak podraží na dvojnásobek (20 Kč/hod,
40 Kč/2hod a 60 Kč/den), zatímco na
parkovišti za Obecnou školou směrem
na Hostím zůstane tarif v dosavadní výši
tj. 10 Kč/hod, 20 Kč/2hod a 30 Kč/den.
Bude nutné přeprogramovat parkovací
automaty a instalovat orientační tabule.

✷ Obec začala řešit otázku zklidnění
průjezdnosti obcí, bezpečnosti chodců
a cyklistů, parkování v centru obce. Si
tuaci na místě už posuzoval přizvaný
dopravní expert. Případná navržená
opatření se zaměří na všechny účast
níky dopravního provozu s prioritou
bezpečnost chodců, zejména pak dětí,
které jezdí do školy autobusem, parko
vání aut v obci při zohlednění víkendu
i sezonnosti provozu. Uvažuje se rovněž
o případných úpravách na Záhrabské
včetně omezení rychlosti.
✷ Zastupitelstvo schválilo vyhlášení
záměru o prodeji části pozemků č. 831/1
a parc.č. 831/4 v KÚ Svatý Jan pod Ska
lou, a to za minimální cenu 379 500 Kč.
Jde o nestavební parcely vedené jako
trvalý travní prostor v zátopové oblasti
u Kačáku, navazující na novou sedlec
kou zástavbu.
✷ Vybavení hasicími přístroji je povin
nou součástí obecních, bytových i ne
bytových prostor. Technik provedl nyní
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Omezení
přístupu
na Záhrabskou
jejich revizi, takže je má obec po několi
kaleté absenci v pořádku.
✷ Povodňový plán obce je nutné aktu
alizovat ročně. Naposledy se tak stalo
už v roce 2012. Nyní byl zpracován nový
s platností od března. Hlásnou a hlídko
vou službu budou zajišťovat Jiří Štefan,
Richard Vandera a Miroslav Husák.
✷ Uskutečnila se schůzka s představi
teli Svatojánské společnosti o budouc
nosti, financování a tváři Obecního mu
zea. (Více se tématu věnujeme na s. 3)
✷ Po vzniklých nesrovnalostech, kdy
obec v loňském roce dostala dvě pokuty
za porušování vodního zákona, byl ko
nečně oficiálně zahájen provoz zmo
dernizované čističky u Obecné školy.
Náklady na její rekonstrukci dosáhly
450 000 Kč. Měsíční náklady na provoz
se pohybují mezi 3–4 tis. Kč.
✷ Po dvouleté pouze byly opět splněny
administrativní povinnosti a obec po
depsala pracovní dohody s členy Sboru
dobrovolných hasičů, kteří budou pro
naši obec nad rámec svého poslání pro
vádět opravy veřejného osvětlení.

Princezničky na bále
Nechyběly princezny, Karkulka, myška,
kuchařka nebo třeba Pipi Dlouhá pun
čocha. Všechny svorně řádily po celé so
botní odpoledne na diskotéce, soutěžily
o sladké ceny a nealko teklo proudem,
neboť bylo zdarma. Maminky (zvláštní
dík Jájině Husákové!) i obec připravily
bohaté občerstvení. Všechno to řídil
a organizoval klaun, z něhož se po odlí
čení vyklubal starosta, jemuž sekundo
vali i další zastupitelé.
Tak v pár větách vypadal dětský kar
neval, který se konal v březnu v prosto
rách Obecné školy. Ty doslova praskaly
ve švech, protože místní akce pro děti
získávají na věhlasu, takže v doprovodu
rodičů dorazil i potěr z Jánské či Hos

tíma. Největší ocenění za masku sice
dostala Karkulka, ale nakonec si každý
něco odnesl. Ostatně i obětaví pořa

datelé včetně nově vzniklého student
ského spolku Svatojánci – jejich odmě
nou bylo obrovské nadšení dětí. NEK

SVATOJÁNSKÝ ZPRAVODAJ

ZIMA JE ZA NÁMI 

Hasiči začali letos dřív
Tento rok začali místní hasiči praco
vat neobvykle brzy a to víkendovými
schůzemi u sborů našeho okrsku. Jako
nejlepší bychom mohli označit poslední
schůzi u kolegů v Chrustenicích. Měli
jsme možnost vstřebávat a vylepšo
vat informace předešlých sborů a navíc
jako bonus jsme zvládli i občerstvení
v podobě mimořádně chutné šunky od
kosti. Z podobného soudku jsou účasti
na školeních, kurzech a stážích ať už
povinných nebo dobrovolných. Začát
kem února byli na celodenní stáži na
stanici HZS Beroun František Vycpá
lek, Filip Senft, Lukáš Janeček a Jan
Novák. Během ní byli proškoleni na
používání dýchací techniky a pomáhali
při čtyřech zásazích, kde mohli získat
praktické zkušenosti. Dva dny nato se
konalo sobotní školení velitelů, kde byly
předneseny novinky v evidenci a řízení
jednotek obcí. Plánujeme rovněž vyslat
vybrané hasiče na kompletní školení no
sitelů dýchací techniky. To kromě teo
retické části obsahuje i praktický výcvik
na polygonu v Příbrami. Dále by měla
na kurz nositelů DT (dýchací technika)

navazovat první část čtyřicetihodino
vého povinného školení členů jednotky.
Budou probíhat cvičné jízdy strojníků,
kontroly stávající techniky a ošetřování
osobních ochranných prostředků.
Průběžně nesmíme zapomínat na
nezbytnou údržbu techniky. Bylo nutné
připravit zásahový vůz VEA Lada Niva
na STK a zároveň byla před STK vy
zkoušena i cisterna Tatra 148 CAS 32.
Poděkování za úspěšné absolvování
kontroly patří strojníkům Tomáši Hron
kovi a Filipu Senftovi.
V polovině února proběhla ve spo
lupráci s majitelem restaurace Obecná
škola i pravidelná kontrola požárního
zabezpečení a hasících přístrojů. 11. 2.
se konala oslava dne telefonní bezpeč
nostní linky 112. Oslavovali jsme tak, že
jsme na linku nevolali…
Díky Františku Vycpálkovi, našemu
odborníkovi na spojovací techniku, se
uskutečnilo naprogramování a otes
tování provozu „Informačního SMS
systému“. Po důkladném vyzkoušení
bude tento systém připraven k využí
vání a zpřístupněn všem obyvatelům

obce, kteří o něj projeví zájem. Příště
o tomto systému budeme informovat
podrobněji. Už tradičně hasiči pomáhají
tam, kde je potřeba. V sobotu po Třech
králích jsme odstranili vánoční výzdobu
ze smrku před kostelem a ještě ten den
jsme využili dobrého počasí k opravě
části veřejného osvětlení na Záhrab
ské. Tam se neznámý zloděj vlámal do
rozvodné skříně a ukradl pojistku pro
celou rozvodnou větev. Další týden
proběhla oprava veřejného osvětlení na
stožáru u garáže „U třech zlodějů“. To
máš Patera, Tomáš Hronek a František
Vycpálek zajišťovali technickou pomoc
v podobě dovozu vody na Záhrabskou
panu P. Maršnerovi. 
Petr Mittig

Reakce na článek Jak se (ne)předává úřad
Na článek z lednového zpravodaje
reagoval bývalý starosta Pavel Vokál.
Přinášíme zásadní body z jeho odpovědi.
V lednovém zpravodaji vyšel – mimo
jiné – i článek podepsaný panem Rat
tayem, nazvaný „Jak se (ne)předává
úřad“. […] Snaží se vinu svést na mě
a na skutečnost, že agenda úřadu ne
byla dostatečně předána a že samotné
předávání trvalo jen osm hodin. Já jsem
z předávání úřadu měl jiné poznatky.
Zejména pan Dobeš a Rattay, který se
na předávání dostavil o dvě hodiny
později a o hodinu dříve odešel, dávali
svými úšklebky a posměšky sebevědomě
najevo, jak pohrdají tím, co bylo předá
váno. S přibývajícím časem však ubývalo
sebevědomí a úšklebků. Rysy v obli
čejích tuhly a zděšení se nedalo skrýt.
Není divu, předávalo se skutečně hodně
agendy a až teď „sousedé“ zjistili, že to
nebude žádná legrace. Ano, práce na
úřadě je něco zcela jiného, než psaní po
mluv, vymýšlení afér na stránkách „Sou
seda“ a jeho vydávání. […] Já trvám na
tom, že bylo předáno vše s dostatečným
vysvětlením. […] Další problém má pisa

tel s mým odstupným. Pan Rattay ví, že
o odstupném nerozhoduje ani starý ani
nový starosta, dokonce ani zastupitel
stvo ne. Rozhoduje o něm pouze zákon
[…] Podobně tomu tak je i s tvrzením,
že výdaje z obecní pokladny nejsou pod
loženy paragony. Já trvám na tom, že
veškeré účetní operace mám řádně pod
loženy prvotními doklady. Chci věřit, že
se tohoto kopnutí do mě pan Rattay do
pustil pouze z neznalosti a ne s úmyslem
naznačovat, že jsem obec okrádal. […]
Další problém spatřuje pisatel v tom,
že internetovou doménu svatyjan.cz ne
vlastní obec, ale soukromá osoba. Není
to pravda, držitelem domény je Svato
jánská společnost, která si tuto doménu
zaregistrovala. Já v tom problém ne
vidím. […] Pokud kvůli vlastnictví do
mény pan Rattay nemůže spát, nechť si
obec za 149 korun zaregistruje doménu
jinou a je po problému. […]
Další problém, který pana Rattaye
sužuje, je statut Obecního muzea. […]
Osobně se domnívám, že problém nemá
pan Rattay se statutem muzea, ale spíše
s tím, že muzeum vůbec existuje a že na
tom má nezastupitelnou zásluhu bývalý

místostarosta pan Ševčík. […] Podobnou
nevraživost mají k muzeu (a vlastně ke
všemu, co s panem Ševčíkem souvisí)
i někteří jiní občané, zejména však ti,
pro které pan Ševčík z pozice starosty
a později místostarosty mnoho konkrét
ního osobně vykonal, kterým pomohl
a kteří zde ve Svatém Janě mohou díky
jeho vstřícnosti a odvaze vůbec bydlet
nebo podnikat. […]
Vážení čtenáři, zbabělí vydavatelé
očesali můj příspěvek pro tištěnou verzi
zpravodaje na jednu čtvrtinu. V článku
jsem voličům děkoval, vysvětloval situ
aci před volbami a zdůvodňoval svoji re
zignaci na člena zastupitelstva. Pan Do
beš mi sdělil, cituji „Bohužel nemůžeme
ani z redakčních důvodů nechceme
zachovat její původní rozsah“. Snad na
internetu si budete moci přečíst článek
v plném znění.
Pavel Vokál
Pozn. redakce: Ve Zpravodaji budeme zveřejňovat
i kritické názory, pokud zůstanou v mezích slušnosti
a rozumném rozsahu. Nemůžeme samozřejmě každému zaručit prostor 1 1/2 tiskové strany. S ohledem na
citlivost tohoto tématu jsme se rozhodli (nad rámec
povinností vydavatele) zveřejnit celý text autora reakce
na www.issuu.com/odpovedpanavokala. Vydavatel nenese odpovědnost za obsah příspěvku.
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OBECNÍ MUZEUM

Jak dál s muzeem?
Obecní muzeum je od svého vzniku předmětem diskuse a četných polemik. Nové
vedení obce realisticky zvažuje, zda je v silách obce a skromného rozpočtu garanto
vat chod muzea a to tím spíš, že mu expozice nepatří, ani ho neprovozuje. Zastánci
muzea zase zdůrazňují kulturní a duchovní hodnoty a přínos turistické atraktivitě
obce. K otázce budoucnosti se konaly už dvě schůzky, ta poslední 7. března za účasti
zastupitelstva, členů Svatojánské společnosti a ředitelky VOPŠ. Přítomna byla i ná
městkyně ministra kultury A. Matoušková. Jednání sice byla korektní a věcná, hma
tatelný výsledek je zatím ve hvězdách. Další schůzka se má konat začátkem května.
Přinášíme hlasy zástupců vedení obce i Svatojánské společnosti.
red

Dědictví s otazníkem
S blížící se novou sezonou stojí před za
stupitelstvem otázka, jak dál s obecním
muzeem. Snažíme se dívat na věc po
kud možno realisticky a nezaujatě.
Prvním zjištěním bylo, že za poslední
dva roky, kdy byla expozice vybudována
a zpřístupněna v budově bývalého obec
ního úřadu, oficiálně žádná instituce
zřízena nebyla – ani bývalým zastupi
telstvem, ani nikým jiným. Fakticky
se tedy muzeum, o které pan Ševčík
dlouho usiloval a kterému bezpochyby
věnoval mnoho energie, nachází ve fázi
jakéhosi pilotního projektu, který je na
čase zhodnotit a řádně uchopit.
První, únorová, schůzka zastupitelů
se zakladatelem muzea měla za cíl ujas
nit si, s kým vlastně jednat, kdo je fak
tickým provozovatelem muzea, komu
patří vystavené exponáty a kdo do bu
doucna ponese zodpovědnost a starost
s muzeem spojenou.
Přestože se muzeum nazývá „obecní“,
podle (dosud neúplného) seznamu in
ventáře patří Svatému Jánu jen několik
kusů exponátů, z velké části je dokonce
majitel nejasný. Obec doposud přispí
vala na provoz finančně (roční výdaje
cca 40 tis., příjmy do 20 tis.) a přede
vším poskytnutím prostoru. Je ovšem
potřeba zdůraznit, že provoz muzea se
děje převážně na dobrovolnické bázi
nebo za minimální hodinový plat. Ná
klady tak nejsou sice velké, je ovšem
blokováno celé horní patro budovy pro
případné jiné využití (bytu a skladů v
přízemí se záležitost okolo muzea nijak
nedotýká).
Ze strany zastupitelstva je pro pří
padnou podporu muzea klíčové, aby
mělo jasného provozovatele, a to jak
oficiálně (ať už bude zřizovatelem obec,
Svatojánská společnost nebo soukromá
osoba), tak fakticky (dosud se o mu
zeum stará především pan Ševčík, což je
sice sice obdivuhodné, ale do budoucna
v jedné osobě těžko udržitelné). Zatím

není vůbec jasné, kdo by byl za stávají
cích podmínek ochoten a schopen se na
práci v muzeu podílet – žádnou kon
krétní finanční ani programovou před
stavu na obou schůzkách dosavadní
„provozovatel“ nepředstavil. Na misku
vah při rozhodování nestavíme jen
přímý zisk, ale i vztah k místní komu
nitě (zatím muzeum mnoho místních
na stálou expozici ani ke spolupráci ne
přilákalo) a v neposlední řadě i profesi
onalitu při vedení sbírky.
V současné podobě muzeum nepova
žujeme za projekt, ke kterému by obec
měla přímý mateřský vztah a musela ho
nutně podporovat, a to nejen proto, že
naprostá většina exponátů obci nepatří.
4000 návštěvníků za dva roky (z nichž
jen asi polovina je platících) při pro
vozu 7 měsíců v roce znamená 33 lidí
každý víkendový den. Je to hodně nebo
málo?
Převzetí muzea přímo pod obec nevi
díme v současné situaci reálně, pokud
se ovšem najde dostatek lidí, kteří ho
dokáží udržet při životě a přinesou zají
mavý koncept a akce nejen pro turisty,
ale i pro místní obyvatele, jsme připra
veni o možné podpoře jednat. Uvidíme
tedy, s jakou představou Svatojánská
společnost přijde.
Jan Dobeš

Dva roky muzea
Muzeum vznikalo a postupně bylo
zprovozněno v posledních dvou letech,
přičemž příslušná část budovy prošla
základními stavebními adaptacemi. Mu
zeum provozuje Obecní úřad jako stálou
expozici s jedním smluvním zaměst
nancem, nikoli Svatojánská společnost,
a není samostatnou právní jednotkou.
Současné vedení obce však nemá zájem
se na provozu expozice podílet. Dočasně
tedy tuto úlohu smluvně převezme pa
trně Svatojánská společnost. V muzeu
se v současnosti vystavuje přes tisíc ex
ponátů, další stovky, převážně historic
kých tiskovin, jsou deponované. Majiteli
exponátů jsou soukromé osoby, obec,
církev a Svatojánská společnost.
Prostory muzea byly v nedávné minu
losti již devětkrát využity k tematickým
výstavám, především k tradiční akci
Medové Vánoce. Návštěvnost muzea
přesáhla 4000 osob, kromě početných
školních výprav a Vánočních výstav.
S ohledem na minimální otevírací dobu
a jeho postupné zprovozňování má ná
vštěvnost vzrůstající tendenci. Ohlasy
návštěvníků jsou mimořádně pozitivní.
Muzeum se setkalo jak s odpůrci, kteří
usilují o využití budovy pro obyvatele
užitečnějším či komerčním způsobem,
tak i s finanční i věcnou podporou
mnoha obyvatel Sv. Jana, Sedlce i Hos
tíma, kteří pro tuto myšlenku věnovali
či prodali některé exponáty.
Fakt, že jakékoli jiné využití či pro
nájem budovy by si nejprve vyžádalo
velkou investici, je pro obec rovněž mí
nusem. Adaptace 200 let staré budovy
na cokoli jiného (školka, společenské
centrum, byt, klubovna…) by byla fi
nančně i technicky náročná, pohybuje
se v řádech milionů. Otázka, nakolik by
poté byla budova efektivně využívána,
je bez konkrétního průzkumu opět dis
kutabilní. Za těchto okolností se zdá
být současné využití budovy staré školy
jako nejméně bolestné, pro obec repre
zentativní a finančně nenáročné.
Na zmíněné společné schůzi zá
stupkyně ministerstva kultury řekla,
že existence našeho muzea je obdivu
hodný a na dnešní dobu výjimečný po
čin. Konstatovala, že mnohé exponáty
mají mimořádnou historickou hodnotu,
zejména historické výšivky ze sbírky
rodiny Bergerů. Muzeum reprezentuje
naši obec a přímo hmatatelně zpro
středkovává jejím návštěvníkům její
jedinečnou historickou identitu, na kte
rou by měli být obyvatelé Svatého Jana
právem hrdí.
Jiří ŠEVČÍK ml.

ČEKÁ NÁS... 
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Omezení přístupu na Záhrabskou

Varovný
SMS systém

Od začátku roku probíhá postupně v celé
Vráži rozsáhlá výstavba kanalizace.
V druhé půlce června se asi na deset dní
bohužel dotkne i obyvatelů Záhrabské.
V době, kdy budou probíhat výkopové
práce v zatáčce u hřbitova (kanalizace se
povede k domu p. Böhma) měla být sil
nice během pracovní doby neprůjezdná –
v daném místě je asfalt nejužší a po
straně rostou téměř u vozovky stromy,
samotný výkop má být široký asi 1‚2 m.
Stavbaři budou pro urychlení stavby
pracovat mezi 8. a 17. hodinou, po zby
tek dne (tedy ráno, navečer a v noci)
bude výkop zasypán a průjezdný.
Bohužel neexistuje možnost, jak
nejužší místo objet běžným automobi
lem, podařilo se nám však domluvit, že
silnice bude dočasně mírně rozšířena
zasypáním příkopu, aby zůstala v pří
padě potřeby zachována např. možnost
příjezdu sanitky. Osobním autům bude
průjezd i během dne umožněn také, je
ale třeba počítat se zdržením třeba de
set minut. Naplánujme si tedy na těchto
několik dní cesty během dne jen nutné
cesty, aby se práce rychle odbyly. O dal

ších podrobnostech a přesném termínu
budeme včas informovat.
Rok 2015 bude znamenat i další kom
plikace s dopravou – postupně bude
omezen i průjezd Vráží (semafory),
přes mostek v Loděnici, Chrusteni
cemi a plánovaná je i oprava D5 mezi
Loděnicí a Berounem včetně dálnič
ních sjezdů. Od 20. dubna bude po dva
měsíce probíhat oprava mostu v centru
Svatého Jána.
Jan Dobeš

Velikonoční vajíčko
Hledání velikonočního vajíčka, které
letos pro děti uspořádalo vedení obce,
skončilo v Solvayových lomech jízdou
v unikátním vláčku s parní lokomotivou.

Zapište si do kalendáře
✷ Do 30. března byl termín pro zapla
cení poplatků za odvoz odpadků.
✷ Svatý Jan ze všech stran – první roč
ník svatojánského pochodu se uskuteční
v sobotu 18. dubna. Přijďte na procházku
krasovou krajinou přímo za humny. Sraz
je v 10 hodin před klášterem, během
12 km obejdeme Svatý Ján přes pět vyhlí
dek včetně křížku, Třesiny a Mramorů.
✷ V sobotu 25. dubna se v kostele ve
Sv. Janě bude konat tzv. skautská svato
jiřská mše. Letos si skauti vybrali pro
toto každoroční tradiční setkání náš
kostel. Mše k patronu všech skautů
sv. Jiří začne v 10 hodin.
✷ Čarodejnice střezte se! Jako každý
rok budete páleny! Tentokrát to bude
posledního dubnového dne v amfiteátru
ve Svatém Jáně.
✷ 29. května se náš kostel opět zapojí
do nadnárodní akce Noc kostelů, kdy
budou za nevšední atmosféry ve večer
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ních hodinách návštěvníkům vyjímečně
otevřeny i jinak nepřístupné prostory
kostela.
✷ V sobotu 20. června zavítá do Be
rouna kardinál Dominik Duka. V rámci
oslav 750 let města Berouna tam bude
v kostele sv. Jakuba od 10 hodin cele
brovat slavnostní mši.

Obec zřídila ve spolupráci s hasičskou
jednotkou varovný SMS systém, v pří
padě zájmu nám můžete nahlásit vaše
telefonní číslo na které pak obdržíte
SMS zprávu, týkající se neočekávaných
situací jakou jsou výstražná hlášení
o povodňovém stavu či neprůjezdnost
přístupových cest.
Pokud máte o tyto zprávy zájem,
stačí se do SMS systému zaregistrovat.
Lze to učinit dvěma způsoby:
✷ zdarma – poslat e-mail na adresu
smssystem@seznam.cz, kde uvedete
svoje jméno a příjmení a číslo mobil
ního telefonu, na který chcete nechat
SMS informační zprávy posílat.
✷ za cenu jedné SMS – pošlete SMS na
číslo informačního systému 702 145 864
ve formátu: test_jméno_příjmení_
xxxxxxxxx (xxxxxxxxx nahradíte čís
lem mobilního telefonu, na který chcete
zprávy dostávat – ve tvaru devět číslic
bez mezer.)
Do systému se můžete samozřejmě
zapsat i při osobní návštěvě Obecního
úřadu.
red

✷ Užijte si parní jaro ve skanzenu
Solvayovy lomy. Během jara se tam
podívá replika parní lokomotivy
Orenstein&Koppel vyrobená 1. ko
línskou lokomotivní. Zimu strávila
v dopravní hale Národního technic
kého muzea na Letné a nyní bude
tento technický skvost po několik ví
kendů vozit návštěvníky ve skanzenu.
Nejbližší termíny jsou 25.–26. dubna
a 1.–3. května. Bližší informace najdete
na www.solvayovylomy.cz.
✷ Po dohodě se společností Barbora
mají občané s trvalým bydlištěm ve Sva
tém Jáně prohlídku expozice a projíždku
vláčkem v Solayových lomech zdarma.
✷ Svatojánská pouť se letos uskuteční
o víkendu 20. a 21. června. V sobotu ve
12 hod. bude program zahájen v kláš
terní zahradě, na své si přijdou zejména
děti. Večer opět vystoupí živé kapely
v amfiteátru. Tradiční poutní mše svatá
začne v neděli v 10 hodin.
(RED)
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