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Padají skály,
padají stromy.
Jsme v přírodě.

Služby v obci
a uklizené stezky.
Léto začalo.

Třicet let
Svatojánské
společnosti

Pouť zbavená pout
covidu i počasí

Tak letos nám konečně pouť nepro
pršela! Dá se říci, že vše proběhlo podle
plánu. Dokonce se postupně nabalily
i původně neplánované body programu,
jako třeba stánek s dětským tetováním
nebo improvizovaná slavnost odhale
ní Husova balvanu, o které píšeme na
jiném místě. Také jsme se dohodli s řez
bářem Matějem Holubem, že jeho ručně
vyřezávané dřevěné atrakce se do kláš
terní zahrady tak náramně hodí, že se
vyplatí je ponechat i na druhý pouťový
den. Sokolník František Adámek si ko
nečně spravil chuť. Po dvou zmoklých
vystoupeních z minulých let mohl ko
nečně nechat svoje dravce naplno uká
zat svoje umění. Početní diváci to jistě
ocenili. Berounská šestka se po třicáté
prezentovala jako nedílná součást pou
ťového programu. První den pouti zavr
šila kapela SpazierGang svým neodola
telně energickým a vtipným způsobem,
který v amfiteátru roztančil a rozchřes
til velké i malé publikum. Dva stánky
s občerstvením byly zárukou kvalitní
a rychlé obsluhy všech hladových i žíz
nivých návštěvníků.

Druhý den byl poněkud komornější.
Ženské zpěvy ke svaté Ludmile v po
dání Svatojiřské schóly zněly v kos
tele jen pro pár labužníků, ale stánky
spolku Svatá Ludmila 1100 let, tetovací
tety i sýraře se těšily značné pozornos
ti kolemjdoucích, podobně jako stánek
našich hasičů, kteří jej vyzdobili svojí
krásnou stříkačkou Ebert z třicátých
let. Informační středisko CHKO Český
kras bylo po oba dny otevřené a jeho
průvodci si na prvních zájemcích vy

zkoušeli nový vycházkový okruh po na
šich památkově chráněných kaplích. Ví
ťa Marčík pod dubem zapojil do svého
hraní o Bajajovi značnou část publika,
čímž tu druhou část ještě více rozvese
lil. Když dohrál a sbalil svoje dokonale
vymyšlené „jeviště“, pomohl ještě Ma
tějovi naložit jeho zeleného houpacího
draka, vyřezávaný kolotoč a oba kozí
taxíky – a oba odjeli ke svým dalším
štacím. Zanechali tady skvělý dojem.
Po zprávách z Moravy v pouťovém
týdnu nám bylo možná až trochu hanba
se veselit a radovat z atrakcí a z pěkné
ho počasí. Ale život jde dál, jen je třeba
lidskou energii správně nasměrovat.
Vznikl tedy nápad použít dobrovolné
vstupné a obsah kasičky od stánku ha
sičů na pomoc těžce zkoušeným morav
ským obcím. Nakonec se na atrakcích
a na divadélku vybralo celkem přes 11
tis. Kč a u hasičů ještě dalších 16 tisíc!
Každou tuto sumu doplníme z obecního
rozpočtu na rovných 20 tisíc Kč a tyto
dva dary pošleme některé z postižených
obcí – vytipovány jsou Hrušky a Mikul
čice. Druhá část daru půjde organizaci
Člověk v tísni, která pomoc rozdělu
je podle potřeby, pamatuje například
na obce na Lounsku, které byly také
pomničeny silným větrem, jen nemají
takovou publicitu jako obce moravské.
Děkujeme všem, kteří přišli na pouť
a přispěli na tento dobročinný účel.

J. Bouček
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potoky, skály... 

Chyba lávek?
V květnu roku 2017 Zpravodaj otiskl
nadšený článek Kuby Hrnčíře o opravě
lávky v Sedlci, která zkracovala cestu
všem, kteří putovali podél potoka mezi
Sedlcem a Jánkem.
Článek byl psán v euforii z podařené
ho kolektivního díla, v lehké nadsázce
a vtipně. Končil však touto vážně míně
nou větou:
Závěrem bych rád připomněl, že lávka
i cesta k ní jsou na soukromém pozemku. Jeho noví majitelé Michal s Maruškou nám opravu lávky umožnili a za to
jim děkujeme. Respektujme prosím jejich
soukromý majetek.

Majitelé pozemků na pravém břehu
Kačáku se ale po čtyřech letech zdán
livě bezproblémového provozu lávky
zalekli rizika, které podle nich, podle
úsudku jejich právníků a také podle
posudku statika plyne z pohybu lidí po
lávce, která nesplňuje všechna krité
ria bezpečnosti. Jednoho jarního dne
tohoto roku tedy byla lávka rozebrá
na a nadšenecká práce více než desít
ky lidí přišla vniveč. Majitelé pozemků
a potoka zřejmě nabyli dojmu, že jejich
majetek není náležitě respektován, a že
provoz lávky je pro ně rizikem a zá
těží. To, co mělo lidi spojovat, se tak
paradoxně stalo předmětem velkých
negativních emocí a rozdělení místních
obyvatel. Brzy uvidíme, jestli lze najít
smírné řešení.
Provádění komplexních pozemko
vých úprav nám dává velkou šanci
napravit podobné nesrovnalosti mezi
uspořádáním pozemků a zaběhlým ve
dením cest a plotů. Dořešení místních
komunikací, cest a turistických stezek,
jejich přesné zaměření a vynesení do pl
ně digitální mapy bude jedním z ústřed
ních témat této nákladné akce. Pozem
kové úpravy probíhají v režii Státního
pozemkového úřadu a 12. července se

na schůzce majitelů všech dotčených
nemovitostí dostávají do produktivní
etapy, kdy započnou jednání o přesku
pení, sloučení, rozdělení nebo směně
pozemků. Cílem je učinit uspořádání
pozemků přehlednějším, zajistit bezpro
blémový přístup na jednotlivé parcely
a celkově zlepšit prostupnost krajiny.
Přitom musí být zachována všechna
specifická místní pravidla její ochrany.
Pozemkové úpravy jsou příležitostí
navrátit krajině její harmonii. Odčinit
některé kroky, způsobené vyvlastňo
váním a následně dlouhými lety žitými
v pocitu, že vše je všech, tedy vlast
ně ničí. Bude možno například obno
vit zaniklé cesty nebo vybudovat nové
a celkově zkonsolidovat majetek všech
vlastníků, kteří o to budou stát.

J. Bouček

Skály, lesy, bezpečí
Žít pod Skalou není jen tak. Dominanty
naší obce a celého údolí Kačáku vznikly dramatickým procesem vrásnění
zemského povrchu a nikde není psáno,
že jejich současná podoba je jednou provždy definitivní. Není!
Je jen otázkou času a síly povětrnost
ních i jiných vlivů, kdy a jak velké změ
ny se ve skalách projeví. Vloni jsme zde
psali o případu ulomeného výčnělku na
Dušičkové stěně, který částečně zavalil
horolezce. Letos se eroze skal proje
vila na druhém břehu Kačáku, a to na
místě daleko více nebezpečném. Zřícení
sklalního bloku zatarasilo cestu za Sva
tým Janem směrem na Hostim. Stalo
se to v čase poměrně silného provozu
během pouťové soboty, v jednu hodinu
odpoledne. Jen zázrakem se nikomu nic
nestalo a rychlý výjezd hasičů pomohl
bleskovému úklidu silnice.
Hned v úterý po pouti dorazil na mís
to cestmistr Krajské správy silnic s geo
logem. Zpracovává se geologický posu
dek celé stráně u jeskyně Na Průchodu
a je velmi pravděpodobné, že zde dojde

k úpravám na několika místech, která
vykazují nestabilitu.
Nebezpečný ale začíná být i pohyb
v lesích kolem naší vesnice. Několik
suchých let zde napáchalo prosychá
ní vzrostlých stromů, které se lámou
a padají. Jsme a budeme svědky dlou
hodobého nepříjemného procesu, který
souvisí s klimatickou změnou na celé

planetě. Zatarasené cesty a poškoze
ní majetku se dá napravit, je ale věcí
určité obezřetnosti a také nezbytného
štěstí, aby nedošlo ke zraněním nebo
ztrátám na lidských životech.
Cesty kolem Záhrabské, zatarasené
pár dnů po pouti padlými stromy, dáva
jí těmto obavám za pravdu. J. Bouček
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Novinky pod lípou
Travnatá plocha pod lípou před čp. 12
je jedním nejatraktivnějších míst v ob
ci. Blízkost autobusové zastávky sem
mimoděčně přivádí dost lidí. Potenciál
místa je jasný – po generace zde býval
krámek koloniál rodiny Landových. Od
letošního jara má krámek – kavárnič
ku i přilehlé obecní plochy v pronájmu
nový člověk – pan Čupori z Hýskova.
Nechme se překvapit, jestli kavárna do
sáhne očekávané kvality obsluhy a na
bídky. Otevřeno zatím bývá jen o víken
dech…
Všimli jste si ještě nějaké změny na
prostranství pod lípou? Nechybí tu ně
co? Ano, máte pravdu: zmizela telefonní

...lesy a cesty
budka! V posledních letech už nebyla
využívána a spíše zde zacláněla. Firma
Cetin ji obci nabídla k odkoupení, což
jsme zpočátku odmítali. Ozvalo se ale
Hnutí pro Prahu 11 (Jižní město), kde si
z naší budky chce místní opoziční spo
lek zřídit knihobudku ve svých barvách
(žluté a černé). S mírným ziskem jsme
tedy budku odprodali a v půlce května
ji pomohli zastupitelům z Prahy 11 od
montovat a naložit.
Někteří pracovníci a studenti Sva
tojánské koleje měli potřebu se s bud
kou – donedávna jediným místem mož
ného kontaktu s domovem – rozloučit
nějakým happeningem. Pandemická
situace ani počasí takovým plánům bo
hužel nepřáli.
J. Bouček

Jarní práce
On-line? Taky už na sobě pozorujete
lehkou alergickou reakci na jedno z nej
skloňovanějších slov uplynulého roku?
On-line!!! Ale ne všechno jde touto me
todou realizovat. Tak například v na
ší obci začaly jarní práce v přírodě pár
dnů před Květnou nedělí. Skupina de
seti – převážně náctiletých brigádníků
se sešla na potřebný úklid a prořezávku
náletových dřevin v okolí kaple Povýše
ní sv. Kříže ve Svatém Janu pod Skalou.
Čtyři napěchované tašky odpad
ků a stovky náletových dřevin neměly
šanci odolat náctileté převaze brigádní
ků. Byla to radostná práce pro všech
ny, ale ještě větší radost nastala, když
nám skautky (také brigádnice) Adélka
s Eliškou donesly čerstvé pizzy na posil
něnou. Děkujeme brigádníkům i všem
ostatním, kteří se ve svém okolí snaží
o podobné aktivity!
Michal Šedivý

zastupitel obce

Brigáda na Záhrabské
Trochu jako za starých časů se v sobotu
15. května z iniciativy několika obyvatel
Záhrabské konala brigáda na jarní úklid
osady a okolí. Akce měla záběr od Vrá

že až po dub Na Herinkách a odtud se
pokračovalo dolů po červené. Tady už
se více než dvacítka pracantů zaměřila
kromě sběru odpadků i na prokopání
kanálků, které ma
jí odvádět dešťo
vou vodu z cesty
do sousední rokle.
Cílem pochodu
byl amfiteátr, kam
byli pozváni také
muzikanti – řada
z nich nám vloni
hrála na pouti
a letos měli jednu
z prvních příle
žitostí si spolu

zahrát. O táborák se postarali svatoján
ští, na občerstvení se podíleli účastníci
sami a buřtíky dodala Svatojánská kolej.
Je sympatické, že se na Záhrabskou stě
hují lidé, kterým na tomto místě záleží
a jsou ochotni se pro něj osobně anga
žovat.
Jiří Bouček
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hudba z hnízd... 
svatojánský Cyklodres

tady je krásně
Bydlíte ve Svatém Janu
nebo jen projíždíte a říkáte si
TADY JE KRÁSNĚ!
Ale cítíte to i jinde.
Uchvátí vás výhled z Milešovky.
Roubenky v Podkrkonoší.
Výstup na Stelvio...
právě pro vás jsou
první kusy dresů i kalhot
k dostání v infocentru
nebo je můžete objednat:
tadyjekrasne@email.cz

tadyjekrasne

Vlaštovčí výzva mladým
Chtěli byste se zúčastnit juniorské vědecké konference? Bude na podzim,
pravděpodobně v říjnu.
V Holandsku jsem viděl vlaštovčí hníz
da zčásti postavená lidmi. U nás se staví
budky pro jiné druhy ptáků. Holanďani
dělají hrubé formy, jakési polotovary,
vlaštovčích hnízd, nevím z jakého ma
teriálu, snad ze sádry, které si vlaštovky
oblepí materiálem, ze kterého si jinde
staví celá svá hnízda, a tak vlastně ten
umělý polotovar dokončí a nastěhují se
do něho.
Viděli jste vlaštovčí hnízdo? Má tvar
jako větší naběračka bez držadla. Vlaš
tovky staví hnízda obvykle tak, že je
přilepí na zeď tak, že jsou shora kryté
nějakou římsou nebo okrajem střechy,
která přesahuje svislou zeď. Ta zčás
ti uměle vytvořená hnízda, která jsem
viděl v Nizozemsku, byla umístěna na
konstrukci, která připomínala malé ho
lubníky, jaké se kdysi stavěly v našich
vesnicích. Lze to popsat jako rozevřený
„deštník“ na asi 4 m dlouhé svislé tyči,
pod jehož střechou je několik vodorov
ných plošin s vertikálním rozestupem
asi 10 nebo trochu víc cm, a na obvodu
těch plošin jsou umístěna hnízda. Jedna
taková konstrukce nese desítky hnízd.
Vlaštovky jsou užiteční a krásní ptá
ci. V Holandsku o ně tak pečují asi hlav
ně proto, že spořádají velké množství
komárů, kteří Holanďanům pijí krev.
Nizozemská krajina je z velké části tvo
řená stojatými vodami průplavů, jezer
a mokřadů, kde se komárů líhnou mra
ky. Je to hmyz, který dokáže hodně zne
příjemnit život lidem i dobytku.
Líbilo by se mi, kdybychom se i u nás
doma pokusili pomáhat vlaštovkám se
stavbou hnízd a tím přispěli k rozšíření
jejich populace v Česku.

A co by byl tvůj úkol? Myslím, že by
mohl spočívat v následujících krocích:
1)	Přečíst si informace o vlaštovkách. Je
to zajímavý druh. Právě teď se k nám
stěhují, představ si, až z jižní Afriky,
kde prožily dobu, kdy je u nás málo
hmyzu, kterým se živí. Cesta jim prý
trvá asi měsíc. Ještě důležitějším pra
menem informací o vlaštovkách by
mohl být někdo, kdo se o ně soustav
ně zajímá. Pomohl bych ti takovou
osobu najít.
2)	Pokusit se nalézt vlaštovčí hníz
da a všimnout si jak jsou umístěná,
například jestli jsou spíš na k jihu
obrácené a tedy více osluněné straně
staveb, nebo jestli je to vlaštovkám
jedno. Nebo jestli vlaštovky dávají při
volbě umístění hnízd přednost malé
výšce nad terénem nebo spíše vyšším
patrům, jestli volí spíš místa chráně
ná proti větru, jestli jsou hnízda i na
hlučných místech, třeba blízko silnic,
nebo ne, apod. To je poměrně obtíž
né, ale kdybys se zeptal(a) spolužáků
nebo dospěláků ve tvém okolí, jestli
o nějakých hnízdech vědí, asi by ti
o nějakých řekli. Prima by bylo získat
fotku nějakých hnízd.
3)Pokusit se navrhnout „polotovar“
vlaštovčího hnízda. Pochopitelně po
poradě s osobou, o níž je zmínka na
konci bodu 1. Možná, že řešením by
mohla být sádra vyztužená nějakým
gázem – něco jako materiál na fixaci
zlomenin. Kdo chodil do kroužku ke
ramiky, mohlo by mu to pomoci při
vytvoření takového modelu. Možná
by jej vlaštovky spíš využily, kdyby se
jeho povrch zapatlal blátem.
I kdyby se to povedlo jen zčásti, třeba
jen první bod, byl by to skvělý příspě
vek na tu konferenci. Co na to říkáte?

RNDr. Ivan Sládek
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...i kostelů

Výstava v kapli
svatého Maxmiliána
Celkem nenápadně, mimo zraky většiny návštěvníků a obyvatel naší obce, je
v kapli sv. Maxmiliána na hřbitově nainstalována výstava fotografií, které znázorňují některé detaily ze života Patera
Karla Dvorského. Tento muž symbolizuje dodnes duchovní i místní propojení mezi Tetínem a Svatým Janem pod
Skalou.
Nyní se díky novému programu Infor
mačního střediska CHKO Český kras
můžete do kaple – a tím i na tuto vý
stavku – podívat. Kaple sv. Maxmiliá
na spolu s kaplí Povýšení sv. kříže leží
na trase komentovaných prohlídek,
které pro skupinky se čtyřmi a více lid
mi infocentrum pořádá o víkendech.
Vstupné na akci je 90 Kč a výklad je
zaměřen i na přírodní zvláštnosti okolí
centra obce a na další památky. Otisku
jeme článek určený původně pro web
varhany.org.
Pater Karel Dvorský (1918–2000)
O sobě téměř nikdy nevyprávěl. Histo
rie jeho života až do jeho přeložení na
Tetín je proto poskládána ze střípků
vzpomínek jeho blízkých. Další vyprá
vění je již na základě mé osobní zkuše
nosti a týká se období po roce 1983.
Pater Karel Dvorský byl vychován ja
ko sirotek v dětském domově. V mládí
měl rád hudbu a sport. Na kole proces
toval velkou část naší vlasti. Vystudo
val gymnázium a kněžský seminář. Na
varhany hrál zdatně již v semináři, což
dosvědčuje následující příhoda: Z mla
distvé rozpustilosti při doprovodu
seminární mše zkusil jednou transpo
novat každý zpěv písně o půltón výše,
takže při posledních slokách si hlasiv
ky seminaristů doslova „sáhly na dno“.
Často chodil poslouchat varhaníky do
Emauz, měl ovšem rád i další pražské
nástroje. O zvuku varhan u sv. Jakuba
se vyjádřil slovy: „tekuté stříbro“ (mí
nil stav před generální opravou, poté
již podle něj varhany svůj krásný zvuk
ztratily).
Svoje kněžské působení začal v Pra
ze – Libni. Pro velikou popularitu byl
však komunistickým vedením per
zekuován a nakonec odsunut mimo
Prahu – na Tetín. Tetín proslul (podle
jeho vyprávění) velmi ranným založe

ním komunistic
ké strany – ještě
dříve, než v Pra
ze U kaštanu. Do
vedení byli vy
bráni: předseda,
pokladník a kat.
Dalšímu působení
strany zabránilo
četnictvo a ve
dení pozatýkalo.
V této oblasti měl
tedy Karel Dvor
ský strávit zbytek
svého kněžského
působení.
Nebýt hojných
návštěv poutí na
svátek svaté Ludmily, ocitl by se na
Tetíně v úplné izolaci. Před rokem 1989
zde bylo obvyklé, že mši svatou ve vše
dní den navštívila pouze jedna osoba.
Když jsem se tázal, co bude dělat, po
kud nepřijde nikdo, odpověděl: „nor
málně sloužit, vždyť je to přece Boho
služba“. K farnosti Tetín dostal později
i farnost ve Svatém Janu pod Skalou.
Tam se lze nejrychleji dostat pouze přes
Beroun – je to zhruba 8 kilometrů přes
kopce. Nejprve do Jána dojížděl na sta
rém motocyklu, v pozdějším věku pak
často chodil tuto trasu dvakrát týdně
pěšky. Není úplně přesné použít slovo
chodil. Kvůli obvyklému zpoždění ne
zřídka posledních 5 kilometrů klusal.
Přesto se mu snad nikdy nepodařilo
začít mši svatou včas, a to ani na Tetí
ně, kde měl z fary ke kostelu 30 metrů.
S humorem jeho vlastním říkával, že za
čínáme mši po starořímském způsobu:
„až se sejdem“. Jeho kázání byla oprav
dovým požitkem a přispěla k nejedno
mu obrácení.
Na faře se žilo dosti skromně. V jedi
né vytopené místnosti (kuchyně s kam
ny zn. Petra) bylo podle mého odhadu
méně než 20 stupňů Celsia. Celoročně
se spalo v nevytápěných místnostech.
Pater byl velkým ctitelem Panny Marie
a sv. Terezie z Lisieux. Podle toho též
vypadal jeho život. Za více než patnáct
let co jsem jej znal, si ani jednou nepo
stěžoval, neposteskl, nezanadával, ni
kdy nezvýšil hlas. K lékařům (včetně zu
baře) nechodil. Nepoužíval brýle, možná
ani vhodné neměl. Když mu zeslábl
zrak, přepsal si ručně celý misál na větší

písmo. Všechny nepříjemnosti, včetně
svého „vyhnanství“ i těžkých zdravot
ních potíží snášel bez jediného trpké
ho slova. Nebyl ovšem žádný introvert.
Byl velice hovorný, vtipný a ke vše
mu, včetně svých těžkostí, přistupoval
s laskavým humorem a nadhledem. Byl
velice sečtělý a plný encyklopedických
znalostí. Pokud si nebyl jistý a chtěl
ověřit nějakou informaci, začal se pře
hrabovat v četných truhlách a skříních
přecpaných knihami a informaci rychle
objevil.
Pater Karel Dvorský byl zručný var
haník. Skladby obtížnosti velkých pre
ludií J. S. Bacha byl schopen smyslupl
ně zahrát z listu. Svoje hudební nadání
však využíval téměř výhradně k výuce
amatérských varhaníků a psaní jedno
duchých not pro jejich potřebu. Měl
rád kompletně“ozvučenou” Bohosluž
bu, proto psal doprovody prakticky ke
všemu, co je povoleno při mši zpívat.
Jednou jsem potřeboval doprovod k ně
jaké cizokrajné písni. Píseň jsem mu za
pískal (na pusu) a on mi ji zapsal do not
i s doprovodem. Řadu nápěvů zkompo
noval sám (žalmy, antifony a jiné drob
né kousky, které nebyly v té době ještě
běžně k dispozici a dnes už pro změnu
nejsou vůbec). Ze starých kancioná
lů vybíral pro své varhaníky hodnot
né (mnohdy zapomenuté) písně. Svým
příkladným skromným a optimistickým
životem dosáhl již během svého života
u svých blízkých pověsti světce. Proto
myslím, že všichni varhaníci mohou
s důvěrou doufat v jeho přímluvu.

Pro web varhany.org

mezi velikonocemi... 
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Den dětí a noc kostelů

Záhrabská pospolu

Skoro polovina letošního roku uplynu
la pod rouškami, respirátory a v ústra
ní domácích kanceláří a virtuálních
tříd. Omezení nouzového stavu jsme po
neblahých zkušenostech brali o něco
vážněji než vloni. O to více jsme mys
lím ocenili možnost vyrazit s dětmi na
oslavu dětského dne v zahradě kláštera.
Skoro jako vloni, snad dokonce o ně
co lépe, připravili v amfiteátru studenti
Přírodního gymnázia z Prahy nejrůzněj
ší disciplíny, některé si s dětmi mohli
vyzkoušet i rodiče. Odměnou za zodpo
vědné výkony byly všem dobroty svépo
mocně připravené rodinami a na ohýn
ku opečené buřty. Program vyvrcholil
pod mohutným dubem, kde kouzelně
rozehrál svoji Větrnou pohádku divadel
ník Pavel Šmíd.
Den dětí se pak pozvolna překlo
pil do noci kostelů. Ta byla letos také
zvláštní a výjimečná. Její součástí byla
i exkurze do kláštera, původně zamýš
lená pro úzký okruh dobře informo
vaných místních obyvatel. Ale jsme
v Česku, nic se neutají, a tak se nakonec
budovou kláštera od půdy po sklepení
pohyboval zástup čítající několik desí
tek osob. Michal Šedivý, správce budo
vy kláštera a iniciátor této akce, zasvětil
zvědavé publikum nejen do historic

Jak už jsme psali v minulém číslu Zpra
vodaje, Záhrabská ožívá a místní chtějí
stále něco podnikat. Po hromadném
přivítání jara u dubu se vydařily také
velikonoce. Dokonale zapletené po
mlázky z proutí od Kačáku se čepejřily
hlavně tam, kde bydlí rodiny s malý
mi dětmi – a těch máme (hlavně v ulici
Na Výsluní) spoustu.
buk

kých detailů, ale také do probíhajících
stavebních prací a do plánů na další
opravy stárnoucí a potřebám moderní
ho školství nevyhovující budovy. V pří
padě rozšíření a rekonstrukce knihovny
jde o projekt, který bude zajímavý i pro
širší veřejnost. Ta bude mít do knihov
ny v určitých časech také přístup.
Exkurze byla přijata jednoznačně
kladně a mnozí z nás se těší na její opa
kování. Bude zajímavé se s odstupem
času seznámit s výsledky probíhajících
nákladných oprav budovy kláštera, kte
ré vždy nejsou navenek příliš patrné,
ale řeší vlhkost a zastaralé uspořádání
prostoru uvnitř budovy.
J. Bouček

Svatojánská společnost bilancovala
V sobotu 22. května se konala veřejná
výroční schůze Svatojánské společnosti
(SJS). Na výroční schůzi se vždycky bi
lancuje to, co se za uplynulý rok uděla
lo. Předseda společnosti Jiří Ševčík ml.
přečetl důležité části výroční zprávy,
v níž konstatoval, že do činnosti společ
nosti nepříznivě zasáhla epidemie koro
naviru. Kvůli ní nemohly být veřejnosti
plně přístupné svatojánské památky,
nemohly se pořádat koncerty a besedy.
Přesto se dá říci, že navzdory všem
omezením se podařilo dosáhnout sluš
ného výsledku, i když celkové pří
jmy společnosti byly o 41 % nižší, než
v předchozím roce. Navzdory nižším
příjmům, hlavně díky úsporám z mi
nulých let, společnost darovala 200
tisíc korun jako dar Svatojánské koleji
na generální rekonstrukci knihovny.
Z toho budou mít užitek všichni oby
vatelé obce, protože knihovna bude
po dokončení otevřena i pro veřej
nost. Společnost poslala také dar obci

ve výši 70 tisíc korun na opravu dveří
Svatojánského muzea. Tato budova se
totiž příštího roku dočká významné
ho jubilea – 200 let od jejího postavení.
V letošním roce se pokračuje na obnově
mramorového portálu u dveří muzea.
Zrestaurována byla i kamenná deska
nad vchodem se staročeským nápisem.
V současnosti je prováděna oprava Hu
sova balvanu před kostelem. Také tyto
akce budou zaplaceny Svatojánskou
společností.
Přestože polovinu loňského roku
musely být památky a muzea uzavře
ny, tak členové Svatojánské společnos
ti odpracovali v roce 2020 opět přes
tisíc hodin jako průvodci v kostele, ve
Svatojánském muzeu a na dalších pra
cích. Bez služby průvodců by kostel ani
muzeum nemohly být zpřístupněny ná
vštěvníkům. V minulém roce mohly být
kvůli vládním nařízením uspořádány
pouze tři koncerty a nemohly se konat
ani tradiční koncerty vánoční, které

Na Záhrabské u lesa jenom jednou v roce,
ozývaj se řehtačky – jsou Velikonoce.
Pomlázku z vrbových proutků
přinesli jsme potajmu.
Nikomu to neříkejte
vždyť jsme všichni v lock downu...

bývají hojně navštěvovány. Společnost
také poslala loni na jaře mimořádný dar
60 tisíc korun třem Charitním společ
nostem, jako dar na podporu postiže
ným Covidem. To vše v době, kdy toho
bylo nejvíce zapotřebí a kdy nikdo ne
tušil, jak se bude situace vyvíjet.
Ačkoli výroční schůze byla veřejná,
zúčastnili se jí z řad obyvatelstva bohu
žel jen dva občané. Pravidelným účast
níkem našich schůzí se stal i pan sta
rosta Jiří Bouček, což svědčí o tom, že
Svatojánská společnost stále je pro obec
důležitým a prospěšným partnerem.
V tomto roce si připomínáme již 30 let
od svého založení. Při této příležitosti
bychom rádi vydali brožurku, jubilej
ní pohlednice a na podzim připravuje
me pro veřejnost besedu s promítáním
a malou oslavou. Celá výroční zpráva
o činnosti a hospodaření Svatojánské
společnosti v roce 2020 je k dispozici
na internetové stránkce www.svatyjan.
cz/spolky-instituce/svatojanska-spolec
nost/ostatni-informace-o-sjs/

Bohumil Ševčík

červenec 2021

...a prázdninami

Prázdniny
ve Svatojánské koleji
Prázdniny! Ve většině škol znamenají prázdniny nepřítomnost žáků, studentů
a učitelů, nástup řemeslníků. Ve Svatojánské koleji kromě řemeslníků, kteří letos
pracovali na opravách a rekonstrukcích podlah, knihovny a dalších prostor i během
roku, se vrátí konečně studenti a učitelé. Divné? A k nim se přidají děti ze širokého
okolí. Začínají oblíbené příměstské tábory!
V několika letech, kdy studenti v týden
ních turnusech připravují pod vedením
vyučující Dr. Noemi Bravené programy
inspirované příběhem pro děti ve věku
od 4 do cca 12 let, roste zájem a mnohé
děti, někdy celé rodiny, se vracejí. Le
tos si mohou vybrat ze tři týdnů: první
12.–16. 7., druhý 19.–23. 7. a třetí 26.–30. 7.
Děti na krásné zahradě, v úžasné
okolní přírodě a v tajemných prosto
rách kláštera budou hledat indián
ský poklad, hobití kouzelný prsten
a pootevřou dveře do Narnie. Zájem
ci o poslední místa se dozvědí více na
www.svatojanskakolej.cz/sluzby-pro-ve
rejnost/primestske-tabory.
Letos poprvé si můžou přijít na své
i dospěláci. Svatojánské léto 2021 aneb
Kreativní týden u svatojánských prame

nů od 12. od 16. 7. nabízí aktivní dovole
nou s literaturou pod vedením P. Petra
Beneše a s výtvarnicí Mgr. Janou Dom
šovou a jejími výtvarnými aktivitami.
Zájemci jsou zváni a více informací
naleznou na www.svatojanskakolej.cz/
odborne-a-zajmove-kurzy-workshopy
-zajmove-seminare/.
V srpnu již tradičně přijíždějí studen
ti a lektoři na mezinárodní Discover
camp. Zabývají se různými aktuálními
problémy a otázkami odbornými a spo
lečenskými, učí se vzájemně spolupra
covat a komunikovat. Ve Svatém Jánu
se jim líbí. Můžete se s nimi potkat už
časně zrána, kdy vyrážejí ke kříži. No,
doma takové výhledy nemají!
Během prázdnin se zastaví na pár dní
řada jednotlivců, rodin, skupin, aby si

SVATOJÁNSKÉ LÉTO 2021

SVATOJÁNSKÉ
SVATOJÁNSKÉ LÉTO
LÉTO 2021
2021

Přijměte pozvání do svatojánského údolí, kde si odpočinete, zatímco Vaše děti
budou od rána do odpoledne na čerstvém vzduchu na příměstském táboře
v péči našich studentů.
Vás, dospělé, bude krajinou literatury provázet zkušený kněz a pedagog
P. Petr Beneš, CSsR a okolní krajinou pohledem výtvarnice Jana Domšová.
Zažijete si tvorbu z keramiky, z plsti a vlny, malbu nebo pletení z pedigu.
Odpočiňte si, objevte a rozvíjejte s námi svoji kreativitu. Odvezte si od nás
nezapomenutelné zážitky svatojánských večerů, strávených pod skalou
při šumění svatojánských pramenů.
A již jste někdy zažili, jak v parném létě funguje „barokní klimatizace“?
Přijměte pozvání do svatojánského údolí, kde si odpočinete, zatímco Vaše děti
Přijměte pozvání do svatojánského údolí, kde si odpočinete, zatímco Vaše děti
Termín:
16.odpoledne
7. 2021 na čerstvém vzduchu na příměstském táboře
budou
od 12.
rána–do
budou od rána do odpoledne na čerstvém vzduchu na příměstském táboře
v péči našich studentů.
v péči kurzu
našich studentů.
Cena
3.850,-Kč zahrnuje kurzovné, materiál a ubytování.
Vás,
dospělé,
bude
krajinou
literatury
provázet zkušený
kněz a pedagog
Ubytování
a strava
jsoukrajinou
zajištěnyliteratury
v budově Svatojánské
koleje (informace
naleznete na
Vás,
dospělé,
bude
provázet zkušený
kněz a pedagog
P. Petr Beneš,
CSsRškoly
a okolní
krajinou pohledem výtvarnice
Jana
Domšová.
webových
stránkách
–
www.svatojanskakolej.cz.
Kontakt
pro
zájemce
a přihlašování:
P. Petr Beneš, CSsR a okolní krajinou pohledem výtvarnice Jana
Domšová.
Zažijete
si tvorbu
z keramiky,
z plsti a vlny, malbu nebo pletení z pedigu.
Vlasta
Jindrová,
email:
vjindrova@svatojanskakolej.cz
Zažijete si tvorbu z keramiky, z plsti a vlny, malbu nebo pletení z pedigu.
Odpočiňte si, objevte a rozvíjejte s námi svoji kreativitu. Odvezte si od nás
Odpočiňte si, objevte a rozvíjejte s námi svoji kreativitu. Odvezte si od nás
nezapomenutelné zážitky svatojánských večerů, strávených pod skalou
nezapomenutelné zážitky svatojánských večerů, strávených pod skalou

zde užili dovolenou, krásná rána, ještě
hezčí večery a vyjížděli odsud na výlety.
Někdo hledá klid, někdo akci.
Jsme rádi, že se po náročném roce
plném nejrůznějších omezení souvise
jících s epidemií covidu znovu můžeme
těšit na prázdniny, cestování, setkávání,
i když stále za dodržování všech aktuál
ních bezpečnostních opatření.
Ve Svatojánské koleji si ceníme oje
dinělé pozornosti a péče obce, činnos
ti Svatojánské nadace, protože nejde
jen o malebnost místa, ale i přívětivost
místních obyvatel. Nové informační
centrum a téměř stále otevřené dveře
do kostela vydávají jasný signál živé ob
ce a zájmu o poutníky a turisty.
A na závěr prázdninového času by
chom Vás chtěli už nyní pozvat na sou
sedské setkání ve Svatojánské koleji,
které plánujeme ve spolupráci s obcí.
Otevřeme dveře a srdečně Vás pozveme
dál k návštěvě a prohlídce kláštera. Na
Noci kostelů prošlo klášterem nečeka
ně velký počet příchozích. Seznámíme
Vás s našimi aktivitami, s tím, co dě
láme a jak uvnitř školy žijeme. Sezná
míme se s vámi a popovídáme si pak
při občerstvení na zahradě! Pozvánku
s termínem a programem dostanete
včas. Už teď se na Vás těšíme!

Vlasta Jindrová

zástupkyně ředitele

Svatojánské koleje

Obědy z klášterní
kuchyně
Svatojánská kolej nabízí také zajiště
ní obědů pro místní obvyvatele. Vaří se
zde skoro celý čevenec a potom zase
během školního roku. Pokud se vám
nechce vařit nebo občas chcete oběd
spojit s návštěvou zajímavé budovy
kláštera a třeba se i potkat s někte
rými sousedy, objednejte se u paní
Veroniky Brabcové, nejlépe mailem
kuchyne@svatojanskakolej.cz.
Pokud pořádáte nějakou akci, na
kterou chcete pozvat více lidí nebo
sháníte nocleh přímo v centru o
 bce,
obraťte se na některý z kontaktů uve
dených na webových stránkách koleje:
www.svatojanskakolej.cz.

z Jirkova na tetín... 

Svatojánský zpravodaj

Projektujeme vodovod

Obec Tetín hledá
dobrovolníky na pouť

Výsledky ankety v loňském roce jasně
ukázaly, že o vodovod je zájem v obou
místních částech, které ho doposud
nemají. Z mnoha důvodů, o kterých jsme
psali v minulém čísle, zatím není možné
připojit Záhrabskou, ale zavést vodovod
do Svatého Jana je relativně jednoduché. Proto jsme zahájili přípravy.
Do soutěže na dodavatele projekčních
prací na vodovod Sedlec – Svatý Jan
se přihlásilo 12 firem. Vítězná nabídka
byla vybrána na základě nejnižší ceny –
Ing. Ludvík Nesnídal má také velmi
dobré reference, projektoval například
rozšíření vodovodu z Nižbora do Stra
donic.
Nyní již zaměřuje trasu hlavního řadu
a my pro něj sbíráme závazná vyjádření
majitelů nemovitostí na této trase, zda
chtějí vybudovat přípojku. Jako přílohu
Zpravodaje tedy někteří z vás dostanou

informační dopis a formulář k vyplně
ní. Tento formulář je nutno doručit na
obecní úřad do konce července.
Projekt se stavebním povolením
má být hotov do konce roku a v lednu
2022 proběhne soutěž na dodavatele
stavebních prací. Pak budeme čekat na
vhodnou dotaci a jsme připraveni si na
finanční spoluúčast vzít také úvěr od
ČSOB.
Vodovodní přípojka výrazně zvýší
hodnotu nemovitosti. Projekční práce
jsou kompletně financovány obcí (má
me na ně dotaci od SFŽP) a v případě
realizace stavby bude obcí financována
i veřejná část přípojky. Od každého ma
jitele budeme vybírat příspěvek ve výši
12 tisíc Kč, ale připojit se k této akci je
přesto velice výhodné. Je třeba ovšem
počítat se zájmem úřadů o způsob li
kvidace splaškové vody v připojených
nemovitostech.
J. Bouček

Podpora ze
Středočeského kraje
Z mnoha dotačních možností, které ob
cím nabízí Středočeský kraj, jsme letos
zkusili využít Fond kultury a Fond pod
pory dobrovolných hasičů. Teď už víme,
že středočeské zastupitelstvo nám od
souhlasilo podporu 300 tisíc Kč na ná
kup nového dopravního auta pro hasiče
a 100 tisíc Kč na pořádání kulturních
akcí. Půlmilionová podpora opravy stře
chy na kapli sv. Maxmiliána neprošla
kvůli velikému převisu požadavků.
Na nákup auto pro hasiče už má
me od loňska přislíbenou také dotaci
450 tisíc Kč od ministerstva vnitra. Mu
seli požádat o odklad termínu realiza
ce, protože výrobci aut mají problém
s dodávkami a původně stanovený ter
mín dokončení nákupu do 31. 12. 2021
není reálné stihnout. Byl nám povolen
odklad do 30. 4. 2022, a tak v půli čer
vence vypisujeme veřejnou zakázku.
Nabídky budeme očekávat do 18. 8. 2021
(16:00 hod) a tentýž den také zasedne
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V letošním roce se na Tetíně odehraje velká událost významná celonárodní
akce, Národní Svatoludmilská pouť, která
proběhne ve dnech 18.–19. září 2021.
Akce se pořádá u příležitosti 1100 let
od smrti první české kněžny a světi
ce svaté Ludmily a v rámci Roku svaté
Ludmily, který byl oficiálně zahájen na
podzim 2020 v Senátu Parlamentu Čes
ké republiky. Na Národní pouti očeká
váme velkou účast, a to až 10 tisíc osob.
Na programu jsou kromě poutní mše
i výstavy, přednášky, trhy, koncerty,
divadla apod.
Jako malá obec se Tetín snaží hledat
pomoc s organizací, kde jen to je mož
né. Pomoc je potřebná především v ob
lastech poskytování informací pout
níkům, pořadatelská činnost, doprava
(řízení dopravy), bezpečnost, zdravot
nická pomoc apod.
Během celého poutního dne budou
mít dobrovolníci zajištěno občerstvení
včetně místa pro odpočinek a upomín
kový předmět jako dar.
V případě zájmu kontaktujte Lenku
Viezanovou (lenka.viezanova@tetin.cz,
tel. 725 569 180).

Poděkování
z Jirkova

výběrová komise složená ze zástup
ců JSDH. Specifikace parametrů vozu
a technické podmínky jeho výbavy byly
sestaveny s ohledem na potřeby našich
hasičů a schváleny GŘ HZS. Při splně
ní těchto podmínek bude rozhodujícím
faktorem nabídková cena. J. Bouček

Dobrý den,
ještě jednou Vám píšu. Mluvila jsem
nejdříve s panem starostou a pak asi
s asistentkou. Chtěla bych Vám podě
kovat za kontakt na pana Ivana Radu,
který nám pomohl, když se nám rozbilo
auto. Vše dobře dopadlo, ale pomoc to
byla veliká. Balíček už putuje k němu.
A přibalila jsem rovnou něco pánům
z Bulharska, on jim to dá. Buďte rádi, že
máte v obci tak prima lidičky. Mějte se
krásně!

Petra Podolská Hřívová

z Jirkova
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