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Voda.
Její rozmary, síla
i nepostradatelnost

Vybere si každý
Máme za sebou dosti složité volební
období, které naší obci přineslo hodně
pozoruhodných změn. Zažili jsme dvě
silně vyhrocené volební kampaně, které
budily dojem, že obec je zcela rozpolcena do dvou nebo i více neslučitelných názorových skupin a že jakákoliv
odchylka od dříve nastoupeného směru
a praktik povede ke zkáze a zmaru…
Troufám si říci, že toto tvrzení se nepotvrdilo.
Současné zastupitelstvo dokazuje,
že spolu jsou schopní konstruktivně
komunikovat lidé z různých částí obce,
různých názorů a různého osobnostního nastavení. Mohu vám slíbit, že před
těmito volbami neuslyšíte ze strany vedení obce žádnou bubnovou palbu, žádnu vyhrocenou rétoriku, žádné odsudky
ani pomluvy. Předpokládám, že volby
budou důstojné, a podle dostupných informací budete mít možnost bohatého

výběru z dvanácti kandidátů. Aktuálně je v naší obci na seznamu 128 voličů. Zastupitelstvo bude mít opět sedm
členů. Kandidáti jsou seřazeni do dvou
volebních uskupení: „Spolu pro Svatý
Jan“ a „Sousedé“. Máte však možnost
volit zcela podle svých osobních preferencí, a to napříč oběma kandidátkami.
Zvolit samozřejmě můžete kteroukoliv
kandidátku jako celek, potom se hlasy
počítají v pořadí, jak jsou napsány na
volebním lístku. Pokud vám ale žádná kandidátka nevyhovuje úplně, máte
možnost přistoupit ke „křížkování“, tedy označení vaší preference u určitých
osob. Tyto individuální hlasy mohou vynést vzhůru i kandidáta ze zadní pozice.
Není žádným tajemstvím, že se budu
o vaši přízeň ucházet opět i já. Nepočítám s žádnou speciální volební kampaní, protože ta vlastně u fungujících
zastupitelů běží po celé jejich funkční

období. Představují ji výsledky jejich
práce, způsob komunikace a jiné důležité detaily. Na kandidátkách najdete
lidi ze všech tří částí obce, muže i ženy.
Těší mne, že se podařilo najít i několik
doposud neokoukaných tváří, poměrně
mladých lidí, kteří mají zájem se angažovat ve prospěch této obce. To bude
zárukou toho, že se nemusíte soustředit
jen na stále stejnou hrstku lidí, že se nabízí oživení.
Na sklonku volebního období je na
místě provést určitou bilanci uplynulých čtyř let, které poměry v obci výrazně poznamenaly. Najdete ji v samostatném článku. Je důležité také
připomenout, že účast na volbách sice
není povinná, ale je možné, že byste si
svoji neúčast mohli zpětně vyčítat. Proto neváhejte a přijďte volit, pomozte
zastupitelstvo do dalšího funkčního období správně nasměrovat! Jiří Bouček
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čtyři roky... 

Čtyři naplněné roky
Od roku 2014 se v čele obce vystřídali čtyři starostové. Po letech neměnného stylu
spravování obce v jen zvolna se měnící sestavě, přišly v první polovině posledního
volebního období překotné změny, a to změny personální i změny stylu komunikce. Najednou se ukázalo, že některé věci jdou dělat i jinak. Zažili jsme taky nebývale
mnoho rezignací na mandát zastupitele, předčasné volby a další neobvyklé situace.
Nyní je vhodná chvíle s trochou odstupu zrekapitulovat, co vše se povedlo a co ne.

Časté střídání starostů a zastupitelů
mělo za důsledek pozastavení koncepční práce a větších investic do obecního
majetku, který zdaleka není v uspokojivém stavu. Mělo to sice příznivý
dopad na stav bankovního konta, kde
je dnes nastřádáno kolem pěti milionů korun, ale peníze samy o sobě jsou
mrtvé a žádný prospěch nikomu nepřinesou, pokud není po ruce smysluplný
a dotažený projekt. Naštěstí se podařilo vytvořit projektovou dokumentaci
pro rekonstrukci místních komunikací
V Sedlci a na Záhrabské. Obě akce budou finančně náročné. Záhrabská bude
muset ještě nějaký čas počkat, protože
žádost o dotaci z programu pro opravu lesních cest nám nevyšla. Oprava
v Sedlci má po velkých peripetiích platné stavební povolení, po dvou kolech
výběrového řízení byl vybrán dodavatel
a stavba se bude realizovat ještě letos.
Máme na ni přiznanou dotaci od MMR
ve výši 1 mil. Kč, což ale bude jen zlomek celkové ceny. Realizovat stavbu
v úsporném provedení bez odvodňovací
kanalizace, jak někteří netrpělivě navrhují, by bylo v rozporu s vydaným stavebním povolením. Znemožnilo by to
kolaudaci stavby, tedy nejspíše i čerpání
dotace. Podanou žádost o dotaci na stavební objekt kanalizace v rámci obnovy
MK v Sedlci středočeské zastupitelstvo

nepodpořilo. Kromě velkých rekonstrukcí je ale nutné provádět i drobnější
opravy cest, což se povedlo v několika
úsecích na Záhrabské i v Sedlci.
Ve třech postupných krocích jsme
realizovali projekt zklidnění dopravy.
Doplnili jsme dopravní značení a zrcadla ve všech částech obce a označili vjezd do osady Záhrabská. Ve druhé
etapě jsme nainstalovali měřič rychlosti
za vjezdem do Sv. Jana od Sedlce. Další
dva měřiče navržené do Sedlce zastupitelstvo odmítlo. V poslední etapě jsme
letos v létě realizovali vodorovné značení – zvýraznění krajnice v zúžených úsecích a značky „Pozor, chodci!“ ve všech
částech obce.
Velký dluh, který se týká hlavně Záhrabské a Sedlce, představuje bídný
stav veřejného osvětlení. Místy již vetché vzdušné vedení, více typů svítidel
a také zdraví a život ohrožující části
instalace – to vše si zaslouží zpracování detailního pasportu VO a návrh
postupné rekonstrukce. První vlašťovkou modernizace je LED svítidlo č. 8 na
Záhrabské, které testujeme v rámci bezplatné zápůjčky.
Od osvětlení je jen krůček k tématu
platby za energie. Zde se nám k 1. 1. 2018
podařilo uzavřít s firmou ČEZ novou
smlouvu, která by měla v meziročním
srovnání přinést úsporu cca 10 tis. Kč.

Podobnou změnu chystáme u plynové
přípojky do č.p. 11, kde bychom na konci
roku 2018 měli přejít k jinému dodavateli za příznivějších podmínek.
Podobně jako u energií jsme provedli
změnu i u pojištění obecního majetku.
Nechali jsme si zpracovat několik konkurenčních nabídek a sepsali výpověď
České pojišťovně. Ta na výpověď zareagovala optimálním způsobem: nabídla
nám výhodnější smlouvu, v rámci které
jsme provedli i aktualizaci pojistných
částek a rizik. Novou smlouvu máme
také se společností O₂, která podobně
jako ČP nabídla lepší podmínky po naší
snaze podat výpověď a objednat služby
u konkurence.
Velké téma představují obecní památky. V uplynulém období se podařilo
výrazně vylepšit stav kaple sv. Maxmiliána na hřbitově. Ozývá se ale již střecha
s rezivějícím plechem a popraskanými
šablonami a začíná opět opadávat omítka v průčelí. Ve velice bídném stavu je
krypta. Postupné konsolidaci stavu napomůže i lepší odvádění dešťové vody.
Od okapových svodů vedly dvoumetrové žlaby pohozené na zemi. Ty byly nahrazeny trubkami položenými do země
a končícími v trativodech. V úzké spolupráci se Svatojánskou nadací jsou čerstvě opraveny obě památky v Sedlci –
kamenný kříž i dřevěná zvonička. Zbývá
ještě upravit prostranství kolem těchto
památek tak, aby byly lépe viditelné. Za velice zdařilou považuji úpravu
okolí pramene sv. Ivana, na kterém se
obec podílela ideově i finančně, přestože hlavním iniciátorem a investorem
byl ČHMÚ. Toto prostranství se stává
pilotní částí zamýšlené úpravy celého
veřejného prostranství v centru obce.
Zadání pro tyto úpravy chceme tvořit
ve spolupráci se zástupci majitelů i uživatelů dotčených nemovitostí, s památkáři, ochránci přírody, ale především
s architekty a urbanisty. Současná podoba centra obce není adekvátní statutu „Národní kulturní památka“. Nejhorší
jizvu na obecní části majetku – padající
pobřežní zeď před kostelem – plánujeme odstranit v příštím roce. Na opravu
zdi nám zastupitelstvo Středočeského
kraje schválilo dotaci ve výši 1 mil. Kč,
což jsou přibližně dvě třetiny předpokládaných nákladů.
Obecní budovy (bývalé školy č.p. 6
a č.p. 11) si také říkají o větší pozornost.
Částečně si na sebe sice vydělávají nájemným za pět obecních bytů, za hotelovou část a restauraci, ale provozní
náklady jsou zbytečně vysoké kvůli pro-
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blematické funkci ČOV a vysoké energetické náročnosti. V č.p. 11 provozuje
Svatojánská společnost muzeum a v přístavku skladuje inventář. Má zde také
svoje oficiální sídlo. Budovu jim k tomuto účelu obec zapůjčila a obec hradí
veškerou energii, náklady na opravy (rekonstrukce krovů a oken) a také stavbu
nové ČOV. Ta poslouží i pro sousední
budovu hasičské zbrojnice, kde již jsou
z doby minulé vybudovány veřejné toalety – doposud prakticky nepoužitelné
právě kvůli nedořešení likvidaci odpadní vody. Extrémně turisticky zatížené
centrum obce jsme prozatím vybavili
dvěma chemickými toaletami. Výhledově bude nutno dům č.p. 11 zateplit – je
totiž v nejhorší energetické kategorii
„G“ – a dořešit jeho vnitřní uspořádání.
Zorientovat se ve velkém množství
témat a ujasnit si priority nám pomáhá strategický plán rozvoje obce, který
jsme se rozhodli vytvářet náročným
způsobem – s účastí veřejnosti. Od
dubna postupně vznikající materiál je
sestaven, připomínkován zastupiteli
a členy pracovních skupin a opět veřejně projednán. Současné zastupitelstvo
má ambici strategický plán schválit na
svém posledním zasedání začátkem
října. Většina podstatných témat je již
obsažena v tomto článku. Už nyní ale
můžeme říci, že po letošním extrémním létě se do popředí bezkonkurenčně
dostává téma voda, která představuje životně důležitou podmínku našeho života. Nechali jsme provést čerpací zkoušku vrtu v Sedlci. Potvrdila, že
i v těchto nepříznivých podmínkách
máme dostatečnou rezervu na to, abychom postupně rozšiřovali vodovod
a napojovali na něj další domy. Současně chceme nechat zpracovat studii odkanalizování obce a také studii posílení
internetového připojení, které v naší
obci silně vázne. Na zpracování těchto
studií bychom mohli získat dotaci od
MPSV – již jsme zažádali, čekáme na
výsledek… Ke všem liniovým stavbám
(jako je například zmíněný vodovod) je
nutné do země ukládat chráničky pro
optické vlákno – je to mizivá investice, která se časem zúročí. Podobně se
doufejme zúročí i naše na první pohled
zdlouhavá cesta ke strategickému plánu
rozvoje obce. Bude-li příznivá konstelace a podaří se nám držet určitou kontinuitu lépe, než tomu bylo v uplynulém
volebním období, máme šanci se posouvat směrem k moderní vesnici, atraktivní pro místní obyvatele i pro turisty.

Jiří Bouček

...75 let

Stopy protifašistického
odboje na Záhrabské

Během let jsem několikrát narazil na
zmínky o odboji za 2. světové války na
Záhrabské. Někdy to byly dosud nepotvrzené dohady o údajném scházení se
partyzánů v místě „U slečen“, záhrabským určitě známé.
Ale teď vím již něco zcela konkrétního. Jde o odbojáře, který se po určitý
čas ukrýval na Záhrabské. Předešlu, že
jako mnozí jiní zaplatil za svůj odpor
a boj proti německému fašismu cenu
nejvyšší.
Jmenoval se Václav Kůrka, narodil se
27. září 1912 v Lenešicích u Loun. Patřil
k velmi aktivním účastníkům odboje.
Několikrát unikl o vlásek gestapu. Jednou byl zatčen v Lenešicích (bohužel
českými policisty), ale během eskortování se mu podařilo utéci. Později byl
přepaden gestapem v Praze, ale dokázal se prostřílet z obklíčení. Unikal i při
dalších raziích gestapa na Berounsku.
Ukrývat se a přitom dál vyvíjet odbojovou činnost bylo stále obtížnější. Byli
postupně zatýkáni a následně popravováni, nebo zastřeleni při samotném
zatýkání téměř všichni odbojáři.
V. Kůrka v roce 1943 tak našel úkryt
v domě na Záhrabské č. 15, patřícím
tehdy panu Baborovi. Pro zajímavost
uvádím, že tento dům později obýval
pan Staněk s rodinou, děda Jiřího Ševčíka ml.‚ dům dnes již v původní podobě
není zachován.
Ukryl se zde i s manželkou Josefou
a čtyřletou dcerkou Venuškou. Narodila
se jim tady dokonce ještě druhá dcera
Libuška. Jenže zase „zapracovali“ zrádci – konfidenti gestapa. I tento úkryt
byl vypátrán, ale V. Kůrka byl včas varován a utekl. Na Záhrabskou se od té

chvíle za rodinou
vypravil jen s největší opatrností,
když si byl jistý,
že není sledována,
nebo místo není
obklíčeno. Skrýval
se potom na řadě
míst v kraji, často
za stále horších
podmínek, vyhladovělý, vyčerpaný.
Přesto stále pokračoval v odbojové činnosti. Jeden
z konfidentů, jistý
Dvořák, jednoho dne přišel k paní Kůrkové na Záhrabskou, představil se jako
„Vaškův“ kolega a kamarád a tvrdil, že
má pro něho důležitý vzkaz. Paní Kůrková byla ale obezřetná a nikomu nevěřila, poslala jej pryč s tím, že manžela už
dlouho neviděla a neví kde je. Dívala se
potom z okna a viděla, jak se k tmuto
člověku připojili opodál další lidé.
V. Kůrka se chtěl vypořádat se jedním dalším konkrétním zrádcem‚
jménem Fiala‚ několikrát prověřeným.
Domluvili si setkání v Praze v Záběhlicích, chtěl jej usvědčit a zastřelit. Jenže
zase zafungovala zrada českých lidí. Byl
sice varován na možné prozrazení, ale
přesto chtěl úkol dokončit. Na místě
setkání se náhle objevilo auto gestapa a z něho česká žena (opět!) vykřikla
„to je on“. Na to začala přestřelka, Kůrka se bránil, ale byl nekolikrát zasažen.
Zemřel již cestou při převozu do Pankrácké věznice.
Paní Kůrková byla krátce na to na
Záhrabské zatčena a do konce války
byla vězněna v koncentračním táboře.
Dříve než se tak stalo, přijela pro obě
děti matka paní Kůrkové, byly včas varovány. Děti jsou tedy do konce války
u příbuzných.
V místě‚ v Praze Záběhlicích, kde
Václav Kůrka padl, mu místní občané
již v roce 1945 odhalili pamětní desku.
V Praze Ďáblicích jedna ulice také nese
jméno Václava Kůrky. A v jeho rodišti
na něho vzpoměli rovněž pamětní deskou a zápisem na pomníku padlých.
Byl to tedy jeden z mnoha těch, kteří
se nesmířili s německou okupací a zvěrstvy gestapa. Nesmí se zapomínat.

Petr Špička
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o pramenech... 

Abychom nevyschli
Voda. Její rozmary, síla, nepostradatelnost a zároveň nespoutanost, její význam pro
naši obec – to vše se snažila podchytit a vyjádřit jedna z pracovních skupin, které se
na pokraji prázdnin zaobíraly strategickým plánem rozvoje obce pro léta 2018 až
2026. Extrémní sucho tohoto léta posílilo naléhavost tohoto tématu, zejména jeho
stránce zvané nedostatek.

Nahoře na Záhrabské to už znají. Dešťová voda se zde jímala odpradávna, šetřilo se, pro pitnou se jezdilo s bandaskou
k obecní studni. Pamatujete? Dnes je
zde půda prošpikovaná desítkami hlubokých vrtů. Bandasky byly odloženy
do kůlen… Ale mnozí jsou dnes nuceni
je opět oprášit a postarat se o zásobování pitnou vodou způsobem méně pohodlným, než je otočení kohoutku.
Letos nečekaně došlo i na studny
v údolí hned u Kačáku. Vysychají! To
je alarmující zpráva! V návaznosti na
jednání pracovního týmu VODA, do
kterého se aktivně zapojil i vážený host,
RNDr. Karel Žák, CSc. z Geologického
ústavu AV ČR, jsem se začal zajímat
o vydatnost zdroje, který napájí obecní
vodovod v Sedlci. Technický ředitel VaK
Beroun Ing. Roman Badin, MBA přislíbil pomoci s měřením jeho vydatnosti
a zde je jeho komentář k výsledku:
Čerpací a následně stoupací zkouška na vodním zdroji v Sedlci ze dne
13. 8. 2018 ověřila, že skutečná vydatnost na konci letního extrémního
sucha (srážkový úhrn 01–08/2018 je
240 mm, což je 62 % z dlouhodobého
srážkového normálu 383 mm) je 0‚5 l/s.
Povolené množství je 0‚7 l/s. Skutečná
vydatnost je tedy na úrovni více než
70 % povoleného množství. Lze tedy
předpokládat denní výrobu vody cca
43 m³, což při odhadované spotřebě
120 l/osobu za den znamená zásobení
cca 360 obyvatel.

K tomu můžeme dodat, že dnes
je na obecní vodovod připojeno
celkem 13 domů,
tedy přibližně 35
obyvatel, kteří
od 3. 8. 2017 do
30. 7. 2018 spotřebovali 1228 m³
vody z úpravny
v Sedlci. Spotřeba
na jeden odběrný
bod (dům) je velmi
rozdílná a pohybuje se v rozmezí
30–400 m³. Obec
za vodu inkasuje
v současné chvíli 50 Kč/m³, ale v celkové bilanci je provoz vodovodu ztrátový.
Vyšší odběr, tedy větší počet přípojek
by byl v zájmu rentability provozu.
Pro obec je požehnáním, má-li svůj
vlastní zdroj pitné vody. V našem případě je zdrojů hned několik, jen jsou
poměrně rozptýlené v prostoru. Obecní studny se využívají jen nárazově, a to
neprosívá kvalitě vody. Vydatnost se

spíše zmenšuje a voda ztrácí. Prameny u kostela marnotratně zavíří a voda
zmizí v korytu Kačáku. Dělá to dojem
přebytku a mrhání. Na jiných místech se
vody nedostává. Co s tím? Budovat další
vodárnu? Dotlačit vodu ze Sedlce na Záhrabskou není jednoduché kvůli velkému výškovému rozdílu a strmým lesním
cizím pozemkům, které bychom museli
(se souhlasem majitelů a CHKO) překonat. Nabízí se tedy spíše varianta vodovodu z Vráže. Nyní se navíc oživují debaty o vysokorychlostní trati Praha Beroun
(VRT), která může poměry v proudění
spodních vod výrazně narušit. V souvislosti s touto stavbou by rozhodně byla
řeč i o doprovodných stavbách typu vodovod do podtunelované oblasti.
Dořešit centrální zásobování vodou
v údolních částech obce a možná zavést
vodovod alespoň formou veřejného
hydrantu na Záhrabské se stane velkým
tématem příštího zastupitelstva. Po prvotních konzultacích tipuji spíše na postupné rozšiřování vodovodu se Sedlce
přes lokalitu U Cihelny dále do Svatého
Jana. Je třeba začít s projekční přípravou a vytipovat možný způsob finanční
podpory státu nebo EU. Současně také
připravit studii odkanalizování obce. Je
prokázáno, že zavedením vodovodu se
spotřeba vody rapidně zvýší, zvýší se tedy i produkce splašků. I na toto je třeba
pamatovat…
Jiří Bouček

Doména svatyjan.cz
Webové stránky obce jsou naší vizitkou
a zároveň informačním zdrojem pro
místní obyvatele i turisty a příznivce
obce. Mají výbornou návštěvnost, vzhledem k počtu obyvatel obce až neuvěřitelnou – v průměru za letošní rok činí
230 unikátních návštěvníků denně (unikátní znamená, že se nepočítají opakované přístupy ze stejné IP adresy), tedy
ke konci září to je přes 60 tisíc přístupů.
Audit stránek, který jsme provedli v souvislosti se zpřísněním ochrany
osobních údajů, ukázal, že obecní stránky vlastně nejsou v majetku obce, protože doména www.svatyjan.cz je od roku
2000 registrována na Svatojánskou
nadaci, dnes tedy na jejího nástupce
Sv. společnost. Tento fakt byl vzhledem
k povinnosti obce zveřejňovat řadu
informací označen auditorem jako významné bezpečnostní riziko. Násled-

ná jednání mezi obcí a Svatojánskou
společností vedla postupně k sepsání
darovací smlouvy, která umožňuje převod domény na obec. Chci touto cestou
poděkovat všem členům Svatojánské
společnosti v čele s Jirkou Ševčíkem jr.
za spolupráci a za podporu této smlouvy. Ta byla na zářijové schůzi SJS odsouhlasena. Smlouva i nadále garantuje
možnost využití prostoru stránek i pro
další subjekty působící v obci a předpokládá jejich úzkou spolupráci.
Do budoucna počítáme s výraznou
modernizací webových stránek tak, aby
se zvýšila jejich přehlednost a esteticky
i funkčně odpovídaly současným standardům. Například by se mělo zlepšit
zobrazování na mobilních zařízeních.
Přibude také možnost zasílání určitého
typu informací z webu přímo do tele
fonu.
Jiří Bouček
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...u pramene

Svatý Ivan opět doma
V pouťovém programu letos opět nechyběla dechovka pana Mužíka ani divadélko pro děti a sobotní koncert. Víťa
Marčík si na nás letos neudělal čas, ale
důstojně jej zastoupil soubor Buchty
a loutky. Rozjezd sobotního koncertu
v amfiteátru obstaral mladý a talentovaný Šimon Peták s kytarou, s vlastními písněmi a s kořeny v Králově Dvoře.
Pak přišlo překvapní v podobě početného a trochu výstředního souboru Ecce
UKU. Plavci Jana Vančury byli hlavními hvězdami koncertu, který vyvrcholil
skvělým vystoupením Daniela Zappiho. Program večera byl nabitý, pestrý
a dobře vygradovaný. Kdo vydržel do
konce, nelitoval! Po tradičním nedělním
církevním programu proběhla v kostele připomínka povýšení celého poutního areálu na národní kulturní památku
v podání Dr. Matouškové, která ocenila
již téměř tři desetiletí houževnatého

úsilí o zachování a obnovu památek
v obci (zejména kostela), bez kterého
by zřejmě areál na statut NKP nedosáhl. Nedělní pouťový program završilo
lahodné vystoupení souboru Mišpacha
s chasidskými písněmi v refektáři klášterní budovy.
Jsem velice rád, že po loňském vysvěcení nového kříže na Skále se letos
podařilo do programu zahrnout kulturně-společenskou vložku v podobě přivítání svatého Ivana zpět ve svém dávném
působišti. Ivan je skutečný a představuje
jej barokní socha, kterou z desítek úlomků částečně zrekonstruoval akademický
sochař Petr Váňa. Socha mu posloužila
jako skica během výroby kopie a potom
mu už jen více a více překážela v ateliéru. Po několika výzvách k odvezení sochy od pana Váni jsme tedy začali jednat
(obec, Svatojánská kolej, Svatojánská
společnost a Římskokatolická farnost

Beroun). Stavební technik vikariátu
Pavel Kodras už vloni rozhodně určil
místo, pan Váňa objednal jeřáb a svého
bratra, obec, farnost a Svatojánská společnost přislíbily financování. Výsledkem byla slavnostní událost u pramene
s fanfárami kapely pana Mužíka, s požehnáním soše Mgr. Ondřejem Mrzílkem a s účastí místních, ale i poutníků,
kteří k nám již tradičně dorazili z Tetína
i odjinud. Socha svatého Ivana, která má
statut originálu, nyní kouzelně dotváří
prostor u vývěru svatojánských pramenů. Ivan je zase doma!
Jiří Bouček

P. Ivan Jelínek – organaedus virtuosissimus
Obce se často pyšní především svými
rodáky. Stejně tak si ale mohou s hrdostí připomínat ty, kteří si je zvolili za
své působiště, případně i za místo posledního odpočinku. Páter Ivan Jelínek
(1683–1759) rodákem sice není, zato ve
Svatém Janu pod Skalou strávil většinu
svého života a je zde i pochován. Čím je
tak významný, abychom si jeho jméno
připomínali?
To, že jako novic vstoupil r. 1704 ke svatojánským benediktinům, r. 1705 zde
složil věčný slib, byl vysvěcen na kněze
a pak zde působil střídavě v různých
funkcích až do své smrti r. 1759, by samo o sobě tak pozoruhodné nebylo.
Jeho pověření funkcí převora (zástupce
představeného kláštera – opata) v letech 1740–1744, již naznačuje, že o tuctového bratra nešlo. Když se začteme
do pamětní knihy svatojánských mnichů Memoriale fratrorum (St. oblastní
archiv Beroun), tak kromě např. informace o jeho narození na královéhradecku r. 1683, se u něj jako jediného ze
všech uvedených setkáme s poznámkou
organaedus virtuosissimus, tedy virtuózní varhaník (nebo instrumentalista).
A pokud k tomu všemu ještě přidáme
skutečnost, že se některé jeho skladby dochovaly až do dnešních dnů, což
vůbec není běžné, máme před sebou po-

stavu nemalého významu nejen pro náš
region, ale pro dějiny evropské hudební
kultury vůbec.
To, že Jelínkovi připsaných 22 skladeb
není určeno varhanám, ale nejoblíbenějšímu drnkacímu nástroji 16.–18. století –
loutně, nás nemusí nijak překvapovat.
Byl to nástroj rozšířený i v klášterním
prostředí, kdy zněl jak při bohoslužbách
či slavnostních příležitostech, tak také
ve chvílích odpočinku a niterného rozjímání. Kvalita a propracovanost skladeb
potvrzuje Jelínkovu pověst virtuóza
i v oblasti hudební kompozice, a sedmivětou Partitou pro loutnu, housle, dva
lesní rohy a bas se vymyká tehdy běžné
tvorbě pro sólovou loutnu. Škoda, že
je v rukopise dnes uloženém v Českém
muzeu hudby v Praze (IV.E.36) zapsán
jen loutnový part. Rukopis se dochoval
díky sběratelství hudbymilovného be-

Začátek Jelínkovy
ouvertury pro
loutnu, housle,
dva lesní rohy
a bas
(ČMH, IV.E.36)

rounského děkana J. A. Seydla (1775–
1837) a na titulní straně je i přípis dokládající, že jeho předchozím uživatelem
byl právě Ivan Jelínek. Všechny skladby
rukopisu jsou sice zapsány loutnovou
tabulaturou, ale dnešním zájemcům je
zpřístupňuje přepisem do moderní notace právě vydávaná edice všech dochovaných Jelínkových skladeb, jež bude
slavnostně pokřtěna během již šestého
Svatojánského loutnění 20. října 2018
(více viz www.incordis.cz).
Zájemci o Jelínkovu osobu i hudbu se
budou moci dovědět ještě více při příležitosti odhalení biografického panelu ve
svatojánskému muzeu, rovněž 20. října v 15 hodin. Když už má Svatý Jan
pod Skalou vedle sv. Ivana a jeho laně
i Ivana Jelínka, ať je o něm slyšet a jeho
hudba zní po zásluze častěji.

Miloslav Študent

podzim... 
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Matadoři a nováčci

Volby do zastupitelstva
obce 2018

Od půlky roku 2016 je zastupitelstvo
opět v plném početním stavu, zaslouží si
myslím také krátké shrnutí své aktivity
z mého pohledu.
Začnu osobou místostarosty Štěpána
Rattaye, který je pro toto volební období vlastně jediným nositelem kontinuity v zastupitelstvu. Od ledna do
července v roce 2016 závisela činnost
obecního úřadu prakticky jen na něm
(samozřejmě s administrativní podporou Dany Posové a také zbytku tehdejšího zastupitelstva). Byla to obtížná
zatěžkávací zkouška, ve které Štěpán
obstál. Vnímám proto jako ztrátu, že
Štěpán mezitím změnil nejen zaměstnání, ale i faktické bydliště, což vedlo k jeho rozhodnutí v těchto volbách zde již
nekandidovat. Za odvedenou práci mu
rozhodně děkuji, i když ke konci období
už byl znát přesun Štěpánových priorit
do jiných oblastí.
Rád spolupracuji s Jindrou Štefanovou, která se velmi aktivně hlásí a zajímá se, co je nového, kde může být platná. Je to pozitivní osoba, velmi obětavá
a připravená pomoci, a to především ve
svém bezprostředním okolí. Patří k těm,
kteří stmelují venkovskou komunitu
a neváhají sousedsky vypomoci kdekoliv je potřeba. Je nepsanou patronkou
sedlecké volejbalové party.
Jakub Hrnčíř – jeden z mladé garnitury v zastupitelstvu, energický a plný
síly, dobrý organizátor. Doménou Kuby
je organizování jarního úklidu a podobných brigádnických akcí, zasloužil se také o obnovení lávky přes Kačák v Sedlci. Aktivně se zapojuje do místního
volejbalu a nyní se bude angažovat jako
občanský dozor nad průběhem opravy
sedlecké cesty
Ivana Šedivá – nejmladší členka zastupitelstva, činná především při organizování společenských akcí, jako je dětský den nebo den matek. Spolu s Danou
Posovou tvořily dobrý organizační tým.
Michal Šedivý – má výtečnou místní
znalost a je důležitým prostředníkem
mezi obcí a Svatojánskou kolejí, nejvýznamnější institucí v obci. Jeho velkou
výhodou je prakticky neustálá přítom-
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nost v centru obce a přehled o dění na
veřejných prostranstvích.
František Vycpálek – člověk angažovaný na mnoha frontách, velitel hasičů,
člen spolku Barbora. Jeho doménou
v obci je organizování sběru elektroodpadu a údržba veřejného osvětlení.
Hodně volného času tráví ve skanzenu
Solvayovy lomy, který významně dotváří atraktivitu naší obce.
Všichni řadoví zastupitelé odmítli za
svoji činnost pobírat jakoukoliv finanční odměnu – sluší se jim tedy poděkovat alespoň touto cestou.
Kromě Štěpána naleznete všechna
výše uvedená jména na kandidátkách
pro nadcházející komunální volby.
Kandidaturu ale přijali také lidé, kteří
doposud s prací zastupitelstva nemají
žádnou nebo mají jen krátkou zkušenost.
Míroslav Husák si tuto práci vyzkoušel v období 2014–2016, ale i nyní je velice aktivní – pomáhá na brigádách, je
členem hasičstva a mysliveckého sdružení, stará se nezištně o parkovací automaty. Dagmar Prokopová ze Záhrabské již v letech 2014–2016 působila ve
finančním výboru. Ondřej Vlas a Miloslav Študent na sebe upozornili během
projednávání plánu strategického rozvoje obce. Už samotná přítomnost na
schůzkách ke Strategii vypovídá o jejich
zájmu podílet se aktivně na dění v obci.
Také kandidatura dalších obyvatel ze
Sedlce – paní Dity Radové a Tomáše Běhounka dává naději, že tato část obce,
která má potenciál největšího rozvoje,
bude mít v zastupitelstvu odpovídající
reprezentaci.
Jiří Bouček

Zapište si do kalendáře
✷ V sobotu 30. září od 15 hod. Spirituál
kvintet v kostele Sv. Jana Křtitele.
✷ Ve čtvrtek 4. října od 17 hod. poslední
veřejné zasedání zastupitelstva obce.
✷ V pátek a sobotu 5.–6. října volby do
obecního zastupitelstva.
✷ V sobotu 13. října od 16 hod. Indické odpoledne v salonku pod restaurací

Volby do zastupitelstev obcí se konají
v pátek 5. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. října od 8 do 14 hodin.
Celkem se volí 7 zastupitelů. Jako obvykle můžete rozdělit svých sedm hlasů
(křížků) libovolně mezi obě skupiny
kandidátů nebo zaškrtnout jednu z kandidátních listin celou.
SOUSEDÉ
1. Jiří Bouček
59 let, starosta obce, Záhrabská
2. Ondřej Vlas
34 let, letecký mechanik, Sedlec
3. Miroslav Husák
65 let, důchodce, Sv. Jan p. Skalou
4. Tomáš Běhounek
33 let, manažer, Sedlec
5. Jindra Štefanová
66 let, důchodkyně, Sedlec
6. Jakub Hrnčíř
46 let, technik, Sedlec
7. Dagmar Prokopová
51 let, obchodní manažer, Záhrabská
8. Miloslav Študent
50 let, učitel, Sv. Jan p. Skalou
Společně Pro Svatý Jan
1. Michal Šedivý
42 let, správce, Sv. Jan p. Skalou
2. Ivana Šedivá
42 let, zaměstnanec MŠ, Sv. Jan p.
Skalou
3. František Vycpálek
50 let, technik, Sv. Jan p. Skalou
4.	Dita Radová
38 let, operátor skladu, Sedlec

Obecná škola: Elena Kubičková – esrádž,
Fabrice Michel – tabla, Patrik Vondřich – ochutnávka indických specialit.
✷ V sobotu 20. října v 15 hod. odhalení pamětního panelu Páteru Jelínkovi
v muzeu. Od 16 hod. Loutnění v refektáři kláštera, účinkuje Miloslav Študent
a jiní. Před koncertem program Svatojánské koleje ke 100 výročí republiky –
více najdete na www.incordis.cz.

Vychází 28. září 2018 Vydavatel: Obecní úřad Svatý Jan pod Skalou 6, 26601 Ev. č. MK ČR: E 10529
Tel.: 311 672 115 E-mail: ou@svatyjan.cz Tisk a distribuci výtisků do Vašich schránek zajišťuje OÚ Svatý Jan pod Skalou.
Náklad 150 výtisků. Příspěvky nebo inzerci můžete doručit na obecní úřad mailem, osobně nebo poštou. Redakce a vydavatel nenesou
odpovědnost za obsah přijatých příspěvků a zároveň si vyhrazují právo příspěvek nezveřejnit nebo jej zkrátit. www.svatyjan.cz

