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Dotace
Dotace jsou fenoménem současné doby.
Mnozí je kritizují, že kazí ekonomické
relace, a že v konečném důsledku vedou
k plýtvání. Tento názor jistě má své
opodstatnění, ale přesto se obce doslova
předhánějí v honbě za dotacemi.
Nechceme zůstat stranou a snažíme se
vytipovat vhodné dotační tituly, které by mohly pokrýt část nákladů na
finančně náročné akce – převážně jde
o opravy nebo dokonce záchranu zanedbaného obecního majetku.
V polovině ledna t.r. jsme prostřednictvím společnosti Accon podali na
MMR žádost o dotaci na opravu cesty
v Sedlci – sedlecké magistrály. Krátce
před tím byl dopracován projekt se všemi technickými detaily včetně položkového rozpočtu a bylo vydáno stavební
povolení. Počátkem května nás potěšila
zpráva (zatím neoficiální), že nám dotace byla přiznána. Teď nás čeká výběrové
řízení na dodavatele. Během realizace
opravy bude nutno zajistit povinnosti,
související s archeologickým průzkumem a pokusíme se také pozměnit status kanalizace, původně projektované
jako dešťové, na tzv. „jednotnou“, která
umožní také napojení přečištěné vody
z domovních ČOV.
Během dubna jsme podali na min. zemědělství žádost o dotaci na opravu lesních cest, která se týká osady Záhrabská.
Zde je podstatná část cest vedena jako
lesní pozemky, což jsme se sice koncem
loňského roku pokoušeli změnit tzv. řízením v pochybnostech, ale bezúspěšně.
Argumentace odboru životního prostředí v Berouně ve zdůvodnění k zamítnutí
byla sice poněkud absurdní, ale teď by
se nám zařazení do lesních cest mohlo
hodit… Bohužel naše žádost o dotaci,
kterou pro nás zpracovávala opět společnost Accon, sice prošla formální kontrolou, ale nebyla doporučena k finan-

cování, protože nenasbírala dostatečný
počet bodů. To je dáno tím, že přece
jenom nejde o typické lesní cesty…
Projekt na opravu všech cest na
Záhrabské je však hotov a budeme tedy číhat na další příležitost. Počítá se
s bezprašným povrchem cest – penetrovaným makadamem a také s kvalitním
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Dny matek,
volejbalu
i dětí…

odvodněním do vsakovacích
jímek nebo na sousední lesní
pozemky.
V dubnu jsme podali také
žádost o dotaci na opravu
pobřežní zdi u kostela, a to
z fondu hejtmanky na zmírnění následků živelných katastrof. Tento fond má sice
výluku na povodňové škody,
ale sázíme na to, že žalostný
a nebezpečný stav zdi nebyl
způsoben zdaleka jen povodněmi, ale je také dán dlouhodobým zanedbáním jakékoliv
údržby. Navíc je zde nebezpečí skutečné katastrofy, která
by mohla nastat sesunutím
podemletého břehu, po kterém se pohybuje množství
turistů. Na verdikt čekáme.
Reagujeme také na dotační
výzvu č. 80 Operačního programu Zaměstnanost MPSV,
který podporuje zpracovávání strategických dokumentů, studií
a auditů. Z tohoto programu bychom
mohli pokrýt pasporty veřejného osvětlení a vodních zdrojů, energetický audit
obecních budov a například také studii
odkanalizování jednotlivých částí obce
nebo úpravy veřejných prostranství.

Jiří Bouček

Strategický plán rozvoje obce
O tomto tématu jsme již hodně psali v minulém čísle Zpravodaje, ale nyní
jsme již o velký kus dále: máme za sebou tři setkání s občany, jejichž průběh
a výsledky jsou shrnuty do materiálu na
vnitřní dvojstraně. Setkání byla provázena velmi dobrou účastí veřejnosti – vždy
se sešlo přes dvacet lidí. Velké poděkování patří hospodyňkám, které pro své
sousedy připravily pohoštění, což zpříjemnilo průběh setkání.

Sestavili jsme pracovní skupiny pro
dvě podstatná témata, která vyplynula z úvodních jednání: voda a turizmus.
Pracovní supiny, do kterých se měli možnost hlásit zájemci z řad veřejnosti, nyní rozebírají kladné a záporné
stránky, příležitosti a hrozby vyplývající
z daného tématu. Koordinátorkou práce skupin je opět Mgr. Linda Krajčovič, která úspěšně moderovala úvodní
schůzky.
Jiří Bouček
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Národní kulturní památka
Poutní areál Svatý Jan pod Skalou
Na konci ledna vláda ČR odsouhlasila návrh ministerstva kultury, podle kterého byl
zdejší „Poutní areál Svatý Jan pod Skalou s kostelem Narození sv. Jana Křtitele se
skalním kostelem a jeskyní sv. Ivana“ odbornou komisí vybrán a spolu s dalšími osmnácti lokalitami zařazen mezi Národní kulturní památky České republiky.

Jedná se o budovu kláštera, kostela
s jeskyní, prostranství kolem kostela
a park. Při prohlídce seznamu nově zařazených památek, kde mimo jiné spolu
s námi dominují poutní místa Svatý
kopeček u Olomouce, Svatý Hostýn,
Klokoty či Bohosudov, je naše zařazení velmi prestižní. Nejen pro nás, ale
i pro celý berounský region. Papírově se
nejedná o žádné oficiální ocenění (viz
samostatný článek), pouze o zařazení
mezi 355 památek „výjimečného kulturního významu a s nejvyšším stupněm
ochrany“. Přesto je to pro nás Svatojánské patrioty velké ocenění dosavadní
usilovné práce a péče o opravy památek. Odborná komise, která v loňském
roce památky pečlivě hodnotila a vybírala, konstatovala: Bez vašeho nasazení,
a především bez zde všude viditelných
výsledků oprav památek, by k zařazení do nejvyššího stupně památkové
ochrany patrně ani nedošlo. U nás se tak
nejprve začalo dít především z místní
aktivity dobrovolníků ze Svatojánské
společnosti, která od roku 1991 o zdejší
památky nepřetržitě pečuje. Obrovské
dotační částky byly také později získány díky aktivitám VOPŠ a církevních
správců těchto objektů či obce.
Očekáváme, že nyní se otevřou nové
možnosti dosáhnout na prioritní dotační programy na restaurování vybraných
památek – především budovy kláštera
s parkem a inventáře kostela. Podobný
stav nastal např. po nedávném zařazení benediktýnského kláštera v Broumově, kde následovaly finanční injekce
v řádech stovek milionů, které vedly

k jeho celkové opravě. Ovšem ne bez
10% účasti majitele.
I když se investice
do záchrany památek mohou zvýšit
teoreticky až o jeden
řád, stále zde zůstává
povinný procentuální podíl majitelů
a místních sponzorů.
Podstatným zdrojem
příjmů na obnovu
památek ve Sv. Janě
doposud nebyly dotace, ani rozpočty
obce, ale hlavně návštěvníci tohoto místa, o které se snažíme náležitě postarat
a vážit si jich. Bez jejich drobných ale
četných darů, by byly dotace na jednotlivé záchranné akce nedostupné. Pokud
se nám nyní otevřou možnosti dotací
ve vyšších řádech, než jsme byli zvyklí,
navýší se současně i procentuální po-

díly. Bez turistů, resp. bez náležité péče
o ně, tedy nebude možné dosáhnout na
slibně vysoké dotace ani nyní.
Dosavadním způsobem se nám společně podařilo na památkách vykonat
již pozoruhodně velké dílo v hodnotě
desítek milionů. Ale stále je to zlomek
toho, co na opravy teprve čeká. Očekáváme ovšem i negativní dopady – doufáme, že pouze mírné navýšení návštěvníků, s jejichž množstvím se zde již nyní
v některé dny potýkáme. Očekáváme,
že jistá omezení vzniknou i majitelům
a provozovatelům budovy kláštera,
dnešní Vyšší odborné školy pedagogické. Využití budovy, zejména případné
vnitřní adaptace a rekonstrukce, tak patrně budou ještě více omezené.
Zařazení do seznamu je pro nás významné a zavazující zároveň. Poutní
areál Svatý Jan pod Skalou byl kdysi důmyslně vystavěn nejlepšími architekty
své doby. I dnešní návštěvníci genialitu
starých mistrů jaksi mimoděk intenzivně vnímají a společně se zdejšími
přírodními úkazy na ně působí velmi
blahodárně. Jsou tímto místem fascinováni Takových míst už dnes moc není.
Je potřeba si jich vážit a uchránit je všemi prostředky před negativními vlivy
často až devastující „civilizace“.

Jiří Ševčík jr.

Co znamená prohlášení objektu
za národní kulturní památku?
✷ Ohledně převodu vlastnického práva
podle § 13 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,
platí, že vlastník kulturní památky je
povinen v případě zamýšleného prodeje
(úplatného převodu vlastnictví) kulturní památky, jde-li o movitou kulturní
památku nebo jde-li o (movitou i nemovitou) národní kulturní památku,
ji přednostně nabídnout Ministerstvu
kultury ke koupi (úplatnému nabytí do státního vlastnictví), s výjimkou
prodeje mezi osobami blízkými nebo
spoluvlastníky; je-li národní kulturní
památkou pouze stavba, která není samostatnou věcí, vztahuje se právo státu
na přednostní koupi na nemovitost, jíž
je národní kulturní památka součástí.
Ministerstvo kultury může, ale nemusí
toto právo uplatnit.
✷ Časté zmiňování jakési „větší ochrany národních kulturních památek“ – jde
o pojem silně nepřesný až zavádějící,

protože jak kulturní památky, tak národní kulturní památky musejí být dostatečně (minimálně formálně – právně)
ochráněny. Prohlášením věci za národní
kulturní památku je deklarován mimořádný význam konkrétního hmotného
kulturního statku, jde však o ohodnocení spíše morální.
✷ Na druhou stranu ze zákona přecházejí rozhodovací pravomoci k národním
kulturním památkám na krajské úřady,
když o kulturních památkách rozhodují
obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
✷ Na národní kulturní památky může
(ale nemusí) být poskytnuta specifická finanční dotace. Obecně – například
jedna z výzev IROP je směřována i na
národní kulturní památky a na kulturní památky zapsané na indikativním
seznamu pro prohlášení za národní kulturní památky (pokud jsou pochopitelně splněny další podmínky).
red

červen 2018...poutníci

Máme rádi turisty?

Zklidnění dopravy

Jak ukázaly nedávné schůzky ke strategickému plánu rozvoje obce, turizmus
je jedním z témat, které nejvíce rezonují v mysli obyvatel naší obce. Tématem se bude zaobírat pracovní skupina,
složená ze zástupců veřejnosti a institucí, působících v naší obci. Aniž chceme
předjímat, k čemu práce této skupiny
dospěje, rozhodli jsme se řešit neutěšenou situaci v oblasti základního vybavení obce. Neexistence veřejných toalet je
dlouhodobě terčem oprávněné kritiky
návštěvníků naší obce, ale i místních,
kteří poukazují na znečištěná zákoutí –
často v blízkosti svého bydliště. Tuto
nedůstojnou situaci by měly částečně
vylepšit dvě toalety pronajaté od Johnny Servisu z Tetína. Výběr parkovného
bohatě pokryje náklady spojené s pronájmem a s každotýdenním servisem
toalet (čištění a doplnění vody bude
probíhat vždy v pátek ráno). Jedna toaleta je umístěna na parkovišti směrem
na Hostím, druhá na rozcestí červené
turistické trasy a cesty ke kříži za klášterem. Výhledově počítáme s otevřením
toalet, které jsou stavebně připraveny
v hasičské zbrojnici. Tato budova však

V květnu začala realizace poslední etapy projektu zklidnění dopravy: vodorovného značení. V každé části obce
se v exponovaných úsecích na vozovce
objevili „ležící chodci“, v údolí přibudou také vodorovné pruhy na krajnicích v okolí mostků přes Kačák. Čeká se
jen na dodání unikátního stroje, který
pruhy vyhotoví ve špičkové kvalitě.
V Sedlci je označení krajnic vylepšeno
ještě opticko-psychologickými brzdami
v obou směrech. Značky však, přestože
jsou z reflexního materiálu, nejsou všemocné a auta samy nezpomalí. Důležitá
je také osvěta a výchova. Proto i touto cestou apelujeme na všechny místní
řidiče: Buďte ohleduplní a předvídaví,
respektujte dopravní značení! I vy tak
přispějete k celkovému zklidnění. BUK

(kromě toho, že je nelegální stavbou)
nemá vyřešenu likvidaci odpadní vody.
To by se mělo změnit po dobudování
domovní ČOV u č.p. 11, která již byla vyprojektována a probíhá její schvalovací
proces.
Turisty i místní obyvatele jistě potěší
další lavičky v kombinaci akátové dřevo – beton, které dodala firma Duspiva. Lavičky jsou označeny emblémem
naší obce a nacházejí se v amfiteátru,
u pramene za kostelem a na Záhrabské v prostoru U Slečen. Počítáme také
s rozmístěním na vybraná místa podél
turistických cest. Věříme, že nedojde
na slova škarohlídů a skeptiků, kteří se
obávají, že lavičky na veřejných prostranstvích dlouho nevydrží…
BUK

Poděkování dobrovolníkům, brigádníkům a pracantům
✷ Zapojení naší obce do akce Ukliďme Česko dne 7.4. inicioval a koordinoval Jakub Hrnčíř. Poděkování patří ale
všem, kteří přišli a podél cest i potoka
nasbírali spoustu odpadků.
✷ Opravy rozvaděče pro V.O. v ulici Na
Spojce na Záhrabské, poškozeného vloni pádem stromu, se nezištně zhostil
pan Petr Špička.
✷ Opravu výtluků v cestě na Záhrabskou přebytečným betonem provedl
Míra Lisý z ulice Na Výsluní.
✷ Péči o parkovací automaty pravidelně
a nezištně provádí Miroslav Husák.
✷ S mladými volejbalisty trénuje, na
turnaje jezdí a svatojánský turnaj také
sama organizuje Alice Buchtová. O úspěších kluků ze Sedlce a okolních vsí píše
v samostatném článku. Děkujeme Alici
za uspořádání Svatojánského volejbalového turnaje, který letos prvně proběhl
mimo termín poutě a velmi se vydařil.
✷ Děkujeme a hlubokou úctu také vyjadřujeme Pavlovi Skalovi, řečenému Modrásek, který zcela mimo zraky veřejnosti
již několik let neúnavně bojuje v několika lokalitách Českého krasu s nálety

a agresivními druhy rostlin, které vytlačují unikátní floru i faunu. I letos se na
Třesině stal naším průvodcem při výšlapu Svatý Jan ze všech stran.
✷ Prezentaci naší obce a spolku Svatá
Ludmila 1100 let na dubnovou výstavu
Regiony ČR v Lysé nad Labem rychle
a kvalitně připravil Jiří Ševčík mladší.
✷ Obecní pracanti se také činí. Momentálně pro obec na smlouvu DPP pracují
Karel Senft, Pavel Pos, Ivan Rada a Tomáš Hronek. Ve výčtu jejich činností
je především neustálá péče o zeleň ve
všech částech obce – tedy především
sekání trávy a prořezávání náletů, ale
také úklid různých zákoutí. Opravili
a přeskládali zarůstající dlažbu na hřbitově, odstranili betonové základy zvoničky v Sedlci, které nahradí vkusnější
kovová konstrukce. Výsledkem jejich
práce je také údržba techniky a výroba
nebo opravy inventáře obecního úřadu.
Obec je občas kritizována, proč na tyto
práce nepoužívá pracovníky nabízené úřadem práce, kterým by nemusela
hradit mzdu. Zkušenost však ukazuje,
že ani zadarmo se tito „pracovníci“ ne-

vyplatí – při dnešní rekordní zaměstnanosti jsou na úřadech práce registrováni především ti, kteří pracovat nechtějí.
V minulosti obec tento systém využívala, ale efektivita práce byla velmi malá
a výsledkem byla například neopravitelně zničená nová travní sekačka…
✷ Členům sboru dobrovolných hasičů pod vedením Franty Vycpálka patří
poděkování za péči o veřejné osvětlení, za rozvoz vody do domácností a za
pomoc s organizováním společenských
akcí. Na některé opravy osvětlení jsou
však i tito šikovní chlapíci krátcí, proto
například ve dvou ulicích na Záhrabské
čekali na zprovoznění světel několik
týdnů. Závada byla v domovní přípojce,
která je naprosto nečekaně zapojena na
stejné pojistky s obecním VO. Obecní
úřad hasičům na oplátku započal legalizaci budovy zbrojnice v centru obce.
Výkresovou dokumentaci k tomu účelu
nezištně zpracovává Richard Vandera,
který pro obec kreslil také dokumentaci
k čekárně v Sedlci a k chatě č.e. 10 pod
areálem Ivanka. Tyto stavby rovněž čekají na svoji legalizaci.
Jiří Bouček

strategický rozvojový plán... 

Strategický rozvojový plán
výstupy ze setkání občanů
V průběhu dubna proběhla ve všech částech naší obce tři samostatná setkání, ze
kterých vzejdou hlavní témata a impulzy pro rozvoj obce v dalších deseti až patnácti
letech. Velice děkujeme všem, kteří se zúčastnili a aktivně se zapojili do debaty. Problémů, jak jsme si ujasnili, není málo a způsobů jejich řešení může být ještě daleko
více. Je tedy zřejmé, že pojmenováním problémů a jejich setříděním vše teprve
začíná. Jak naložit se vstupními informacemi mají nyní navrhnout pracovní skupiny,
k jejichž vytvoření jsme připraveni. To pravé dobrodružství, ta kreativní a zodpovědná práce teprve začíná! Chceme vás přizvat, abyste nám i v další fázi tvorby strategie pomohli a uplatnili svoje zkušenosti a zájem o dění kolem vás v činnosti některé
z pracovních skupin. Níže k tomu najdete dostatek inspirace a návod, jak na to.
Těším se na další spolupráci! 
Jiří Bouček, starosta obce
Hlavním cílem vstupních setkání bylo
vyslechnout od vás občanů, s jakými
problémy se setkáváte a jakou jim přisuzujete váhu. Společně jsme vytvářeli vždy seznam těchto problémů, který
jste měli možnost hodnotit (obodovat).
K jednotlivým pojmenovaným problémům bylo následně přiřazeno téma,
pod které lze daný problém zařadit
(např. problém „čistota potoka“ je téma
„voda“ či „stav a údržba lesních cest“
spadá pod téma „komunikace“). Vaše
problémy byly tedy sdruženy do témat.
Nejpočetnější témata (dle vámi přidělených bodů) se stanou prioritami nově
vznikajícího strategického plánu obce
Svatý Jan pod Skalou.
V následujícím textu se seznámíte
s výsledky v jednotlivých místních částech a na závěr pak ve Shrnutí si můžete přečíst, k jakým výstupům jsme na
základě vašich námětů dospěli.
Pokud by vás zajímaly výsledky
podrobně, naleznete je na webových
stránkách obce: http://www.svatyjan.cz/e_
download.php?file=data/editor/165cs_3.
pdf&original=Strategie-podklady-podrbn%C4%9B_2018-04.pdf.

Záhrabská
Na Záhrabské se u bývalé lesní školky
sešlo ke třiceti občanům všech věkových skupin, mnozí z nich s dlouhou
historií a znalostí Záhrabské. Nejvýznamnějším tématem zde byla voda
(32 b.) – ať už problémy s pitnou vodou,
obecními studnami či chybějící retenční či požární nádrž. Druhým hlavním
tématem (z hlediska přiděleného počtu
bodů) byly komunikace (26 b.). Pod komunikacemi lze chápat zejména stav
místních komunikací přímo v Záhrabské, jmenována byla ale i příjezdová
silnice – nejen její stav, ale i nedodržování předepsané rychlosti, a lesní cesty.
Třetím důležitým tématem bylo územní plánování (19 b.) – nemožnost dále
kolaudovat chatky na rodinné domy
a obecněji omezení vyplývající z územního plánu a lokalizace osady v CHKO.
K tomu nutno dodat, že s ochranou
území CHKO je třeba počítat, je to
věc daná z vnějšku a kvalita prostředí
tvoří v mnohém ohledu přednost této
lokality. Pod téma sousedství (11 b.) lze
zahrnout chybějící místo setkávání (ať
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už formou lavičky, dětského hřiště či
klubovny), které v osadě citelně chybí.
Dalším významným tématem jsou odpady (10 b.). Jako významnější, ale výše
nezařazené problémy, lze zmínit ještě
volné pobíhání psů (11 b.) a špatný signál mobilních operátorů (6 b.).
Sedlec
V Sedlci se sešlo v altánu u kaple
sv. Ivana v pátek třináctého ke dvaceti
občanů. Setkání bylo – přes déšť, zimu
a datum – velmi vřelé. Sedlečtí za nejvýznamnější téma označili komunikace (30 b.). Míní jimi zejména stav dvou
nezpevněných cest vedoucích k většině
domů, částečně pak také nedodržování
rychlosti na hlavní komunikaci a havarijní stav mostů. K tématu územního plánování (22 b.) se váží dvě obavy
občanů – první je z realizace vysokorychlostní trati Praha–Beroun, která by
měla procházet přímo pod zástavbou,
druhou je pak plánovaný projekt nové
zástavby po bývalé drůbežárně. Jestli
bylo na Záhrabské téma voda, tak jím
byl myšlen spíše její nedostatek, v Sedlci pak voda (20 b.) znamená její nárazový nadbytek a čistota – riziko povodní
a s ním spojené zanesené koryto a také
přetrvávající organické znečištění potoka. Ostatní témata jsou v Sedlci spíše
okrajová: turismus (4 b.), odpady (4 b.),
nedostatečná veřejná doprava a složitosti spojené s umisťováním dětí do MŠ
(oboje po 3 b.).
Svatý Jan
V čp. 2 se nás třetí dubnový pátek sešlo
zhruba dvacet. Přes chlad panující za
silnými stěnami byla atmosféra velmi
soustředěná. Hlavním tématem Svatého
Jana byl bezpochyby turismus (30 b.),
a to v nejširším slova smyslu. Přiřazen
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k němu byl problém s parkováním o víkendech, který s turisty přímo souvisí.
Téma voda (27 b.) se opět opakovalo,
a to zejména v podobě stavu potoka
(od množství vody, přes její kvalitu)
a problémy s pitnou vodou. Tato dvě
témata byla výrazně před všemi ostatními (posbírala téměř dvě třetiny všech
přidělených bodů). Dalšími tématy byl
stav veřejných prostranství (6 b.), pod
nimiž si lze představit zejména prostor v centru obce před kostelem, stav
turistických cest a průchodnost obce,
sousedství (3 b.) v podobě složitého
soužití třech velmi vzdálených osad či
jako dílčí téma problémy se signálem
a s kvalitou a rychlostí internetového
připojení (14 b).
Shrnutí
Pokud vytvoříme seznam problémů
všech místních částí – a stejným způsobem jako výše jim přiřadíme příslušná témata – dojdeme k následujícímu
výsledku (viz graf). Nejvýznamnějšími
tématy jsou v daném pořadí:
voda
komunikace
územní plánování
turismus

flektovat výstupy vzniklých pracovních
skupin. Pro toto téma byla již v minulosti ustanovena pracovní skupina se
zastoupením Arcibiskupství pražského,
Národního památkového ústavu, Svatojánské koleje a Svatojánské společnosti. Pokud máte zájem se v této tématice angažovat, přihlaste se prosím do
23. května na mail ou@svatyjan.cz.

79 bodů
58 bodů
41 bodů
34 bodů

Tato čtyři témata se tedy stávají prioritami nově vznikajícího strategického
plánu obce Svatý Jan pod Skalou.

Vzhledem k tomu, že jsou tato témata velmi odlišná, bude k jejich řešení přistupováno individuálně. Témata
voda a turismus jsou nejkomplexnější.
Budou k nim vytvořeny dvě tematické
pracovní skupiny složené ze zájemců
z vás (podrobněji viz níže). Téma komunikace je naopak velmi snadno uchopitelné – klíčovým problémem, na základě
kterého získalo toto téma tolik bodů, je
stav místních komunikací na Záhrabské
a v Sedlci. Pracovní skupina pro toto
téma vznikat tedy nebude – řešení problému je zřejmé, obec již má zpracované
projekty opravy cest v obou uvedených
místních částech a již jsou také podány
žádosti o dotace, bez kterých si lze realizaci oprav těžko představit.
Územním plánováním respektive
jednotlivými návrhy na změnu územního plánu se
bude zaobírat dle
svých pravomocí
zastupitelstvo obce spolu s dalšími
kompetentními
orgány a problematika veřejných
prostranství bude
řešena jako samostatný úkol ve
spolupráci s přizvaným odborníkem – architektem, jehož návrhy
řešení by měly re-

Co nás čeká dále? Aktuálně jsme tímto
krokem ukončili první fázi tvorby strategického plánu – víme, jaké jsou priority (tedy hlavní témata strategie). V příštích dnech bude vytvořen plán práce
pracovních skupin, budeme do nich
shánět členy z řad obyvatel obce i odborníků zvenčí. Pracovní skupiny pak
budou přibližně do konce června formulovat, jaké jsou v daných oblastech
příležitosti, hrozby i silné stránky.
Budeme znovu probírat pojmenované
problémy a doplňovat k nim případně
další. Nad touto rozvahou pak budeme
společně formulovat naše cíle a následně projekty či aktivity, které je potřeba realizovat, abychom vytýčených cílů
dosáhli. Po uzavření této části bude
v průběhu července a srpna následovat
samotná formulace strategie do jednotného srozumitelného dokumentu. Ten
bude na závěr vám – občanům Svatého
Jana pod Skalou – představen a projednán. V posledním kroku pak budou
zapracovány vaše případné připomínky
a dokument bude předložen ke schválení zastupitelstvu.
Pokud máte zájem účastnit se práce pracovních skupin – ať už k tématu voda či turismus – prosím, obraťte
se pro instrukce na paní Lindu Kraj
čovič v termínu do 23. května na mail
osussisos@gmail.com.

Mgr. Linda Krajčovič
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Blahopřání Bohumilu Ševčíkovi
Na přelomu roku se dožil životního jubilea – 80 let pan Ing. Bohumil Ševčík.
Vyrůstal ve Svatém Janě pod Skalou
a prožil zde velkou část svého života.
Patří k zakladatelům Svatojánské
nadace a skutečně mimořádným úsilím
a prací se celý život podílel na zvelebování tohoto místa.
Kromě jeho působení ve Svatojánské
společnosti (původně nadace) jako pokladníka ho širší veřejnost zná hlavně
jako neúnavného a obětavého průvodce
v kostele a jako uvaděče zdejších koncertů. Nechyběl snad na žádné veřejné
brigádě na úpravu obce.
Ač není zdejším stálým obyvatelem,
trávil zde po celý život víkendy a svoji
veřejně prospěšnou prací nám ostatním
jde příkladem. Pamatuji si jednu příhodu: Pan Bohumil jednou před poutí nemohl přijít na obvyklou sobotní brigádu.
A tak si vzal dovolenou a přijel o několik dní později. Sám pak s kosou a pilou
„učesával“ místní veřejná prostranství,
na které po celý rok nikdo nesáhl.
Je velice příjemné zde napsat, že
Bohumil se rozhodl darovat Svatému
Janu ke „svým“ narozeninám knihu.
A to vlastní knihu, kterou sepsal jako
řadu vzpomínek na časy dávno minu-

Noc kostelů
Na letošní noc kostelů (25.5.) byla ve
spolupráci se spolkem Svatá Ludmila
1100 let a Svatojánskou společností zařazena přednáška Mgr. Jakuba Izdného
z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
o první české světici Ludmile a její vazbě na Svatý Jan pod Skalou. Naše obec
je členem spolku od roku 2017. Chceme
pomoci důstojně připomínat blížící se
kulaté výročí mučednické smrti Ludmily a myšlenkově propojit nejrůznější
svatoludmilská místa v Čechách i jinde
ve světě. Vzhledem k faktu, že Ludmila
byla současnicí Ivanovou, žila a byla zavražděna v nedalekém Tetíně, lze Svatý
Jan pod Skalou považovat také za jedno
z míst, kde se sluší připomínat odkaz
této významné historické osobnosti.
Součástí programu noci kostelů byly
opět exkurze do věže kostela, hudební
produkce v refektáři a také komentovaná prohlídka klášterní budovy, kterou
vedla ředitelka Svatojánské koleje sestra Martina.
Jiří Bouček

lé, které v naší obci
prožil. Přirozeným
vypravěčským způsobem popisuje „bílé
strany“ historie naší
obce. Dochovaly se
různé prameny, které
zaznamenaly historii
obce a život zdejších
obyvatel. Kroniky,
články, knihy, zpravodaje… Ale nedělo se
tak v 50. a 60. letech,
s nástupem Komunistické totality po roce
1948. V těch dobách
se ani nenašel nikdo, kdo by se odvážil
cokoli veřejně zaznamenat do Obecní
kroniky, která tak nebyla přes 20 let vedená. Pravda se tehdy stala relevantním
pojmem a nebylo snadné objektivně
věci popsat. Ojedinělé jsou jen oficiální záznamy s „politicky usměrněnými
a neutrálními“ informacemi ve Svatojánské školní kronice. O tom, jak se zde
doopravdy žilo a co se zde odehrávalo,
se nikde psát nesmělo. I za sebemenší
náznak kritiky „veřejného zájmu“, natož
v písemné podobě, tehdy hrozil mnohaletý kriminál.
Dnes už je zde jen málo obyvatel, kteří
zažili dobu, kdy se zde nesmělo fotit, nesmělo se psát, lidé se navzájem udávali,
padala křivá obvinění a politické rozsudky. Ano, i u nás ve Svatém Janě! Právě

vzpomínky na toto nelehké období naší
obce dominují v nové knize, která vyšla
tiskem v dubnu. Kniha je volným pokračování rodinné kroniky, kterou Bohumil
sepsal před 18ti lety. V nové knize jsou
osobní příběhy a postřehy autora pojaty
všeobecněji, než tomu bylo u rodinné
kroniky. Patřičně zasazeny do kontextu
doby budou srozumitelné i širší veřejnosti. Příběhy a barvité popisy v knize
jsou velmi čtivé. Ačkoli od mnohých
událostí uplynulo teprve několik desítek
let, nová generace jim jen stěží uvěří.
Za Svatojánské tímto vyjadřuji „strejdovi Mimovi“, jak odmalička Bohumila doma jmenujeme, velké DÍKY! Přeji
mu i hodně zdraví a potěšení z dalšího
působení v naší obci a ve Svatojánské
společnosti.
jiří ševčík ml.

Volby do zastupitelstva i pro cizince
V současné době mohou volit a být voleni ve volbách do zastupitelstev obcí
na území České republiky (ČR) pouze
ti cizinci, kteří jsou státními občany jiných členských států EU. Vedle ČR jsou
členskými státy EU: Belgické království,
Bulharská republika, Dánské království,
Estonská republika, Finská republika, Francouzská republika, Chorvatská republika, Irsko, Italská republika,
Kyperská republika, Litevská republika, Lotyšská republika, Lucemburské
velkovévodství, Maďarská republika,
Nizozemské království, Polská republika, Portugalská republika, Rakouská
republika, Republika Malta, Republika
Slovinsko, Rumunsko, Řecká republika,
Slovenská republika, Spojené království
Velké Británie a Severního Irska, Spolková republika Německo, Španělské

království a Švédské království. Žádnou
jinou mezinárodní smlouvou, na základě které by mohli občané jiného než
členského státu EU volit a být voleni ve
volbách do zastupitelstev obcí na území
ČR, není ČR vázána.
Ministerstvo vnitra doporučuje, aby
obecní úřady v souvislosti s volbami do
zastupitelstev obcí v roce 2018 postupovaly vůči občanům jiných členských
států EU tak, aby i občané jiných členských států EU s Povolením k trvalému
pobytu (§ 87g zákona č. 326/1999 Sb.)
a Přechodným pobytem občana Evropské unie (§ 87a zákona č. 326/1999 Sb.)
(držitelé přísušných dokladů) na území
ČR byli na základě své žádosti zapsáni do dodatku stálého seznamu voličů.
Zápis do seznamu je podmínkou práva
volit.
red
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Zpráva o činnosti Svatojánské společnosti v roce 2017
Předkládáme vám zkrácenou verzi výroční zprávy Svatojánské společnosti
za minulý rok. Celá zpráva je k dispozici
na internetu.
Péče o památky
Rok 2017 byl pro Svatojánskou společnost velmi pestrý, co se týče akcí
na obnově památek. Byla dokončena oprava stropu v jeskyni sv. Ivana
v ceně 163 480 Kč. Dále SJS nechala za
76 000 Kč elektrifikovat již dlouhodobě
nefunkční věžní hodiny. Byl opatřen nový, rádiem řízený hodinový stroj a bylo
pořízeno elektrické odbíjení. Obě akce
byly placeny Svatojánskou společností,
bez použití dotací. Další akcí byla renovace krásného barokního mramorového kříže na rozcestí u Bubovic. Ta byla
z menší části hrazena získaným grantem
od ČSOB a drobnými dárci, mimo jiné také obyvateli Bubovic. Zaplacená částka:
94 985 Kč. Zbývá zde ještě přesadit zábradlí a umístit ceduli. V červnu se také
uskutečnila výměna kříže na Svatojánské skále. Byl zde vyroben a osazen nový
modřínový kříž s uzemněním. Ze starého
kříže byla zhotovena originální lavička.
V létě se také uskutečnila celková renovace křížku u zvoničky v Sedlci, kde SJS
vysoutěžila grant 80 000 Kč. Celková
částka na obnovu kamenného křížku
byla 59 895 Kč. Zbylá částka bude použita
na obnovu zvoničky. Na podzim byla do-

končena oprava omítek v okolí studánky
sv. Ivana. SJS se na akci podílela darem
68 381 Kč (½ ceny oprav). Poslední dar ve
výši 75 000 Kč byl slíbený příspěvek na
vybudování nové měrné stanice u studánky sv. Ivana a úpravu jejího okolí.
Celkem bylo v roce 2017 Svatojánskou
společností vyplaceno na opravy svatojánských památek 535 768 Kč.
Koncerty a výstavy
V roce 2017 jsme uspořádali 7 koncertů. Vyzdvihnout je třeba tradiční krásný
koncert Spirituál kvintetu, či jubilejní
25. vánoční koncert Slavoše. O vánočním koncertě byl sice zisk ze vstupného 45 000 Kč, ale návštěvnost již byla
na hranici únosnosti, kdy v kostele bylo
přes 560 lidí, a kostel byl přeplněný. Příště budeme muset tento problém citlivě
řešit. Novinkou byla možnost uspořádat
2 komorní koncerty v Refektáři kláštera.
Nezávisle na nich probíhaly v Refektáři
také koncerty staré hudby, organizované
paní Mitášovou. Lidé stále více vnímají
naši obec jako kulturní centrum a zvykají si za kulturou do Sv. Jana dojíždět.
A to i z větších vzdáleností. V oblasti výstav jsme prodloužili úspěšnou výstavu
fotografií Sv. Jana a jeho okolí v kostele.
Při příležitosti vernisáže výstavy ve hřbitovní kapli „Služebník Boží“ o zdejším
knězi P. Karlu Dvorském, došlo i k setkání obyvatel Sv. Jana a Tetína formou po-

Sedlečtí kluci přeborníky!

V Kolíně se v první polovině května
uskutečnilo finále Krajského přeboru
v barevném volejbale. Do bojů o zlatou
medaili se zapojil i modrý tým Soko-

la Králův Dvůr ve složení Matěj
Hrnčíř, Adam Ninadovych, Adam
Procházka, Ondřej Tkadlec a Jiří
Fortuník.
Chlapci mají za sebou velmi
úspěšnou sezonu. Pod vedením
trenérky Alice Buchtové a jejích
trenérských asistentů O. Tkadlecové a M. Hájka se na turnajích
pravidelně umisťovali v první
desítce. Na krajském přeboru
pořádaném SK Volejbal Kolín
korunovali své celoroční úsilí
úspěchem největším a z finálových zápasů dovezli zlaté medaile. Klukům srdečně gratulujeme,
a to i ke krásnému pátému místu na
květnovém celostátním turnaji v minivolejbalu v Praze. Do další sezóny přejeme hodně zdaru! 
aLICE bUCHTOVÁ

chodu P. Karla Dvorského o svatojánské
pouti. Malým dárkem pro tetínské poutníky bylo svěcení nového kříže na svatojánské skále. V muzeu se již po jedenácté
konala výstava Medové Vánoce.
Svatojánské Muzeum
Rok 2017 byl prvním rokem, kdy SJS
převzala zodpovědnost za provoz Svatojánského muzea. Byl vydán barevný
propagační leták, došlo k řadě renovací
exponátů i technického vybavení muzea. Přibylo i několik nových exponátů.
Pro veřejnost bylo vykázáno na průvodcovství 302 hodin, dalších cca 150 hodin
bylo odpracováno nad rámec služby.
V závěru roku byla část muzea náročně
vyklizena a vymalována. Dochází také
k mírnému nárůstu návštěvníků muzea.
Vysoká byla opět návštěvnost a ohlas
Vánoční výstavy. Jen na vstupném bylo
vybráno 32 820 Kč. Stávající zastupitelstvo obce existenci muzea podporuje
a zdá se, že i obyvateli obce je muzeum
vnímáno pozitivněji. Také proto, že jiné
využití budovy by bylo pro obec příliš
drahé. Obec vloni investovala nemalou
částku na opravu střechy a krovů.
Průvodcovství,
propagace, spolupráce
Při zajištění „informační služby“ ve
Svatojánském kostele bylo vloni odslouženo 824 hodin průvodcovství,
což je srovnatelné s předchozími roky.
V oblasti propagace nebyl rok 2017 mimořádný. Významným vydavatelským
počinem bylo pouze vydání pěkných
barevných propagačních letáků „Svatý
Jan pod Skalou“ a „Svatojánské muzeum“. Výjimečnou akcí bylo živé vysílání
Českého rozhlasu se vstupy ze Sv. Jana.
Další akcí byla Noc kostelů.
Spolupráce SJS s ostatními subjekty
v obci je velmi aktivní. Diskutuje a řeší
se současný i budoucí stav, aktuálnost
oprav, možnosti zdrojů a probíhá výměna
zkušeností i rozdělení úkolů. Tímto způsobem bylo řešeno upravení prostor před
studánkou, v jednání je oprava regulace
Kačáku před kostelem a práce na kapli
sv. Maxmiliána. Po celý rok probíhá korespondence a drobné pracovní schůzky
s obcí, farností (farní rada) a s Michalem
Šedivým za VOPŠ. Také ze strany obce
je evidentní zájem o naše dění v podobě
účasti pana starosty na našich schůzích,
což je velmi pozitivní.
Jiří Ševčík ml.
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Program pouti

Poutní místo

Program pouti bude letos rozložen do
delšího času. Vzhledem k obvykle velmi
nabité poutní sobotě, dohodli jsme se
s Alicí Buchtovou, že volejbalový turnaj odehrajeme v předstihu. Bude se
konat už v sobotu 9. června a zúčastní
se jej pět týmů. Samostatný tým nasadí Sedlec pod vedením Alice, Svatý Jan
a Záhrabská pak sestaví druhou reprezentaci s kapitánem Mírou Husákem.
Další týmy budou z Bubovic, Chrustenic
a z Králova Dvora.
Vlastní pouťový program zahájí už
v pátek 22. června od 18 hod. v kostele
Sv. Jana Křtitele pěvecký recitál americké zpěvačky Kellie Rumba Rattay. Na
programu Biblické písně Antonína Dvořáka a další duchovní skladby.
V sobotu 23. června dodrží mnohaletou tradici Berounská Šestka – dechová
hudba pana Mužíka zahraje od 14 hod.
na obvyklém místě poblíž autobusové zastávky. Odpoledne také přivítáme
poutníky z Tetína, kteří se již potřetí
vydají na pochod pátera Karla Dvorského. Společně s poutníky přivítáme
v 15 hod. v prostoru u pramene vedle kostela samotného svatého Ivana –
jde o originál (nebo spíše torzo) sochy,
podle kterého akademický sochař Petr
Váňa vytesal kopii, stojící nyní v sousoším před č.p. 2. Po řadě let v ateliéru
mistra Váni se nyní Ivan vrací domů…
V 17 hod. zahájí v klášterním parku
představení divadla Buchty a loutky
o neposlušných kůzlátkách. V parku
budou také další atrakce pro děti. Od
19 hod. se v amfiteátru rozezní kytary. Nejprve nás zabaví písničkář Šimon
Petak z Králova Dvora a poté nastoupí
Jan Vančura a jeho Plavci – pokračovatelé legendární skupiny Rangers.
V neděli 24. června dopoledne proběhne v kostele Mše svatá s následným občerstvením pro účastníky. Ve
12 hod. zažijeme slavností zvonění na
všechny zvony (včetně jednoho z nejstarších zvonů v Čechách a na Moravě).
Ve 12.30 – přednáška o místní historii –
PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně
člena vlády. Od 15 hod. v refektáři Svatojánské koleje zazpívá židovské písně
soubor Mišpacha.
Jiří Bouček

Slovo „pouť“ je u nás obvykle spojeno s posledním červnovým víkendem
a svátky sv. Jana a Ivana. Dnešní pouť
si většina obyvatel připomíná volnem
a různorodými „světskými“ radovánkami, podobně jako další církevní svátky.
Ve skutečnosti je význam tohoto slova
náboženský a ještě v dnešní době má
pro mnoho lidí hlubší duchovní význam.
Není to jistě náhoda a je třeba si
při této významné příležitosti uvědomit a připomenout skoro pětisetletou
tradici poutí ke sv. Ivanovi. Již tehdy
naše obec začala být otevřena čet-

ným návštěvníkům, se kterými dodnes
přicházejí i dary, finance a prosperita.
Svatojánská společnost připravuje při
výjimečné příležitosti vyhlášení Národní kulturní památky vydat obrázkové
leporelo s fotografiemi všech památek
na území naší obce. Dále bychom rádi
vytiskli brožurku „Poutní místo Svatý
Jan pod Skalou“, která bude zaměřena
na historii i současnost z hlediska zdejší
duchovní a náboženské tradice.
V rámci tradiční svatojánské pouti se
bude v neděli 24. 6. konat v kostele přednáška PhDr. Anny Matouškové právě
k příležitosti vyhlášení „Poutního místa
Svatý Jan pod Skalou“ národní kulturní
památkou – viz program pouti.
JŠ

Dětský den

Den matek

V sobotu 2. června se v amfiteátru sešly
desítky dětí vyzkoušet svoji šikovnost
a zručnost. Program připravily zkušené organizátorky Dana Posová a Ivana
Šedivá. Na dvanácti stanovištích byly zastoupeny různorodé pohybové a dovednostní disciplíny, jako střelba ze vzduchovky, jízda na kole, šplh po laně, ale
také třeba „slack lajna“. Program zpestřilo oblíbené malování na obličej a na
závěr již tradiční hromadné přetahování
lana. Mládež posilněná sladkými odměnami a pizzou se rozdělila a kluci (za
vydatné pomoci agilního tatínka) si to
rozdali s holkami, kterým zase pomohlo několik maminek. Poděkování patří
všem, kteří obstarávali bezpečný provoz
na stanovištích. Nikomu se nic vážného
nepřihodilo, jen teď máme ve vsi spoustu dětí s duhovými i jinak barevnými
obličeji. A nechtějí se umýt…
BUK

Vedle „osvědčených“ matek ze Svatého
Jana a Sedlce se do refektáře Svatojánské koleje letos dostavily i mladé
maminky ze Záhrabské, a to hned s pěti
dětmi předškolního věku. Kromě toho
jsme pozvali Julii Bicanovou, oblíbenou učitelku z mateřské školky v Lodě
nici, a také jednoho tatínka z Hostími se synkem Daníkem, který nám na
úvod ukázkově zarecitoval a potom
i zazpíval.
Hezký Daníkův hlásek, aparatura
s mikrofonem a vřelá reakce maminek, to vše inspirovalo Lucinku Duškovou, která se přidala se svojí písničkou
o skákajícím pejskovi. Aby si opravdu zasloužil nabízený bonbón, zazpíval nám nakonec i Toník Maršner, ale
to už jen tak, bez mikrofonu. Předvedl originální verzi písničky „Jede jede
mašinka“.
Kromě vzájemného poznávání maminek ze všech částí obce se také vzpomínalo na ty, které již na setkání nemohly
přijít – na paní Líznerovou, Ženíškovou
a Pourovou, které uplynulém roce zemřely.
Setkání v refektáři Svatojánské koleje
perfektně připravily Dana Posová a Ivana Šedivá za vydatného přispění paní
Milady Vlasové, která vyrobila výtečné
chlebíčky. Děkujeme jmenovaným –
a také vedení Svatojánské koleje, které
toto setkání umožnilo.

Jiří Bouček
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Léto...
V letních měsících oslaví v naší obci
významná životní jubilea Milan Mareš
a Antonín Růžička (45 let), Václav Patera (60 let) a Miroslav Husák (65 let).
Všem oslavencům gratulujeme jménem obce k jejich významným výročím,
přejeme jim krásné léto, pevné zdraví
a mnoho sil do dalších let!
Po dlouhé těžké nemoci ve věku 76 let
zemřel 13. května pan Pavel Pour. red
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