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Pátráme po
stromech svobody
vysazených roku 1919

Sváteční setkávání

Advent byl ve Svatém Janu zahájen
sešlostí před kostelem, při které se
tentokrát kromě rozsvěcení vánočního
stromu, rozdávaly i mikulášské dárky.
Nechyběl ani čert, ale v silné převaze
byly síly dobra, zastoupené hned čtyřmi anděly. Tři z nich, které zhotovil Jiří
Kobr jako doplněk k rok starému betlému, se stali poletující součástí adventní
výzdoby centra obce. Rozsvícení doprovázely zpěvy koled, které ve vícehlasém provedení nastudoval Míra Husák
a jeho Girls (Alice Buchtová, Eva Černá
a Lucka Husáková). Strom vlastně roz-

svítily přítomné děti, které na
Mikulášův povel
vyvinuly na třetí
pokus takovou
energii, že strom,
betlém i andělé
začali zářit.
Advent byl již
tradičně doprovázen řadou hudebních akcí‚které
se konaly pod
záštitou Svatojánské společnosti.
Kromě klasických
skladeb a koled
již podruhé ve
Svatém Janu zaznělo oratorium
Vyznání na text
svatého Augustina od soudobého
autora Jaroslava
Pelikána, který má
silnou vazbu do
údolí Kačáku. Přeplněný kostel byl
den před vánocemi svědkem strhujícího výkonu
souboru Slavoš,
orchesrtu VŠE a dirigenta Haiga Utidijana, který řídil provedení Rybovy České mše vánoční. V den vánoční se opět
centrum obce i kostel zaplnili účastníky
koncertu sboru Comodo z Loděnice. To
vše až do 7. ledna doprovázel již jedenáctý ročník výstavy Medové vánoce ve
Svatojánském muzeu.
Sedlečtí si už těžko představí vánoce bez strojení stromu v lese. Přestože
zima je tentokrát velmi mírná, sešlo se
kolem třiceti dětí, rodičů a prarodičů
s pochutinami pro lesní zvěř. Silvestrovské večerní setkání u dubu na Záhrab-

ské s rozsvícením svíček, přípitkem na
zdárný nový rok a s ochutnávkou různých dobrot patří už také k tradicím.

Jiří Bouček
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Na čem nám záleží?
Jedním z nástrojů efektivního řízení obcí je strategický plán rozvoje, který určuje,
na co se má v daném období vedení obce zaměřit a s jakou naléhavostí. Jak má
takový dokument vypadat není nijak jednoznačně určeno – může mít podobu tabulky
s několika řádky nebo to může být mnohastránkové slohové cvičení. Stejně tak není
nikde dáno, jakým způsobem a kdo má strategický plán tvořit. Může jej psát najatý
specialista, celé zastupitelstvo nebo osvícený starosta. Různým způsobem se na
jeho tvorbě může podílet také veřejnost.
Strategický plán rozvoje není jen formalitou, kterou vyžadují pravidla některých dotačních titulů. Vedle jeho obsahu je důležitý i proces vzniku – jeho
sestavování je jedinečnou příležitostí
zamyslet se a zformulovat závěry, které později usnadní rozhodování, ušetří
mnoho času a energie a částečně eliminují neplodné diskuze a hádky. Pokud
je kvalitně zpracovaný, vyplývají z něj
pozitiva i negativa života v obci, oblasti, které by mělo prioritně řešit vedení
obce, i oblasti, které je lépe ponechat
občanským iniciativám nebo zájmovým
sdružením.
V naší obci vznikl v roce 199X dokument s názvem Plán obnovy vesnice.
Pod tímto dvacetistránkovým dokumentem jsou podepsáni Jiří Ševčík
a Jan Šalda, tehdejší starosta a jeho zástupce. Popisuje se zde neutěšený stav
památek a celé vsi počátkem devadesátých let a jsou zde nastíněny priority
a zásady nápravy tohoto stavu. V roce
1996 byl schválen dodatek tohoto dokumentu, který na dvou stránkách reflektoval připojení Záhrabské a vznik Vyšší
odborné pedagogické školy v bývalém
klášteře. Roku 2008 pak byla zastupitelstvem schválena dvoustránková aktualizace programu pod názvem Strategický plán rozvoje na roky 2006 až 2016.
Zde nalezneme bodový výčet plánovaných investičních akcí v jednotlivých
částech obce.
V současné době nemá Svatý Jan žádný platný dokument, který by popisoval
situaci, ve které se dnes obec nachází,
a navrhoval, do kterých oblastí je nutno
prioritně investovat finance, které občanské aktivity podporovat, kterým oblastem se naopak raději vyhnout, jak se
stavět k turistickému ruchu, jak k riziku
povodní nebo k úbytku kvalitní pitné vody, k ochraně přírody a podobně.
Určitým vodítkem mohou být závěry
schůzky zástupců institucí působících
v obci a veřejnosti, která se uskutečnila
koncem roku 2014. Z tehdy diskutovaných témat vyplynuly konkrétní prioty – výsledkem bylo zpracování studie
a následně projekční zpracování opatře-

ní ke zklidnění dopravy, která již byla ze
dvou třetin realizována. Domníváme se,
že nyní je nejvyšší čas navázat na všechny předchozí plány a na dosavadní dílčí
pokusy a dotáhnout proces sestavování strategického plánu, který bude mít
šanci stát se vodítkem pro dění v obci
s výhledem na příštích 10 až 15 let.
Široké veřejnosti chceme dát šanci
zapojit se do zpracování podkladů. Neznamená to, že by se zastupitelé chtěli
vzdát svojí zodpovědnosti, ale participace veřejnosti je osvědčená metoda,
která při dodržení zdravé míry dokáže
v lidech vzbudit pocit větší sounáležitosti s děním v obci. Vycházíme také
z faktu, že naše obec je složena ze třech
geograficky oddělených částí s řadou

vlastních specifik, která není vždy jednoduché popsat nebo vysvětlit sousedům z ostatních částí obce. Důležité
je také uvědomit si, že u strategického
plánu nemají být jediným výsledným
efektem spousty popsaného papíru, ale
velice důležitý je také samotný proces
jeho zrodu. Je to velká příležitost k setkávání lidí, k vydiskutování názorů na
přednosti, slabiny a rizika života v naší
obci. Skladba obyvatel obce i svět okolo
nás se zvolna – někdy však i dost zprudka – proměňuje a není reálné stanovit si
neměnná pravidla a priority. Strategický plán by měl procházet pravidelnými
revizemi a i zde je role veřejnosti nezastupitelná.
Počítáme tedy s vámi a je jen na vás,
jestli a jak tuto nabídku využijete. Chceme se k vám co nejvíce přiblížit, takže
se setkání uskuteční v každé části obce
zvlášť, přičemž vždy bude vítána účast
občanů ze všech částí obce. Chceme
začít v průběhu ledna a února, setkání
budou vždy předem inzerována a budou moderována specialistou „zvenčí“.
Ten by měl být zárukou určitého tahu
na branku a objektivního zpracování
výsledků z diskuzí. Bude-li dostatečná
odezva, mohou úvodní diskuzní setkání
přejít do činnosti pracovních skupin
zaměřených vždy na konkrétní problematiku (turizmus, veřejná prostranství
v obci, sociální témata, péče o památky,
rozvoj občanské pospolitosti apod. – podle témat, která vyplynou z úvodní fáze,
a podle zájmu obyvatel). jiří Bouček

Příspěvek na větší školu v Loděnici
Jak jsme již referovali, byla naše obec
vyzvána k finančnímu podílu na dostavbě základní školy v obci Loděnice, která
je naší spádovou školou. Podobně jako
zástupci dalších jedenácti obcí jsme
v půli září 2017 dostali konečné vyúčtování a návrh veřejnoprávní smlouvy na
poskytnutí dotace – její výše se odvíjí
od současného počtu žáků z příslušné obce a v našem případě činí částku
266 tis. Kč. Díky dotacím od ministerstva financí a od Středočeského kraje
je to výrazně méně, než činily původní
odhady.
Zastupitelstvo obce muselo schválit
veřejnoprávní smlouvu a také rozpočtové opatření, kterým se požadovaná
částka přesunula na odpovídající polož-

ku obecního rozpočtu na rok 2017. Na
formulaci některých z opatření navržené smlouvy jsme však na zastupitelstvu nenalezli shodu, a proto jsme do
Loděnice zaslali několik pozměňovacích
návrhů k dotyčné smlouvě. Nelíbilo se
nám zejména omezení časového intervalu pro garantování přijetí žáků z naší
obce. Modifikované znění smlouvy bylo
zastupitelstvem obce Loděnice schváleno 20. 12. 2017 a ještě před koncem
roku se smlouvu podařilo podepsat
a převést příslušnou částku na loděnický účet. Kromě tohoto velkého vydání
naše obec podpořila částkou 2 × 7 tis. Kč
obě školky, do kterých docházejí naše
předškolní děti (MŠ Vráž a Loděnice).

buk
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Stromy svobody
Roku 1919 se u příležitosti prvního
výročí samostatné Československé republiky zasadily tisíce stromů svobody –
ponejvíce lip.
Nyní se v rámci příprav na stoleté výročí republiky zpracovává databáze
těchto stromů a připravuje se výsadba
stromů dalších. Plynou z toho pro nás
dvě výzvy:
– Shromáždit informace o stromech
svobody v našem okolí. Výsadbu doložit dobovými fotografiemi, záznamy z kronik nebo z dobového tisku
a podobně.
– Vytipovat vhodná místa pro výsadbu
nových stromů svobody, která by měla proběhnout na podzim roku 2018.
Během rozhovoru s bratry Petrem
a Václavem Zemanovými nad připravovanou smlouvou o směně pozemků jsme
probírali také nutnost prořezání lípy
u silnice – poblíž nároží statku v Sedlci.
Pan Václav Zeman zavzpomínal, že tato lípa měla být údajně zasazena právě
u příležitosti výročí vzniku republiky.
Z další korespondence k této věci citujeme:
Přes veškerou snahu a poptávání se
po příbuzných jsem se toho o lípě rostoucí v Sedlci před vraty naší usedlosti moc
nedověděl. Prarodiče Ondřej a Marie
Zemanovi usedlost koupili v roce 1927 od
pana Doubka. Dle kusých vzpomínek na
vyprávění naší tety Marie Filipové si pan
Doubek rád popřál dobrého jídla a pití.

Jeho objemná postava jeho zálibě v jídle
a pití odpovídala. Pohybu příliš neholdoval. Ani o zvelebování usedlosti příliš
nedbal. Prarodiče se museli od počátku
dosti věnovat úpravám a opravám usedlosti. Např. zvedali střechu nad chlévy
postavenými podél silnice, protože střecha končila ve výši silnice.
Podle vyprávění naší matky lípu před
vraty zasadil v roce 1928 k desátému
výročí vzniku republiky kočí, který jezdil
s koňmi na usedlosti Zemanových. Jméno kočího už nám nikdo neřekne. Naše
matka a ani pamětnice teta již nežijí.
Když jsme se s příbuznými domlouvali o pravděpodobné historii lípy, vychází
nám, že lípa nemohla být zasázena za
doby vlastnictví usedlosti panem Doub-

Spočinutí v krajině
Lavičky v terénu představují důležitý
estetický a funkční prvek, který umí
oživit určité zákoutí nejen tím, že přitahuje lidské bytosti a nabízí jim spočinutí, ale způsobuje oživení už svojí samotnou přítomností. Je to jakýsi odznak,
kterým dal kdosi najevo, že mu toto
místo připadá důležité a zajímavé.
V březnu 2017 nainstalovali Kryštof
s Kristýnou vlastnoručně vyrobenou
masivní lavičku na Mramor. V červnu,
těsně před poutí, vyrobil Jiří Ševčík
se svými pomocníky ze zdravé části
starého kříže na Skále obdobnou, ale
poněkud větší lavičku pro návštěvníky
tohoto vyhledávaného místa. Vzniklo
tak jakési vizuální a duchovní propojení
významných vyhlídkových bodů na protilehlých stranách našeho údolí.

Tyto unikátní lavičky o pouti doplnilo i deset krásných laviček vyrobených
Vítkem Duspivou ze Sedlce. Prefabrikované betonové nohy těchto lavic
doplňují přirozeně pokroucené akátové fošny, které lavičkám dávají zvláštní
kouzlo a z každého kusu dělají jedinečný originál. Čtveřice těchto laviček je
u volejbalového hřiště v Sedlci a šest
kusů tvoří výbavu amfiteátru. Na rok
2018 plánujeme pořízení dalších přibližně deseti kusů. Máte-li tip na vhodné
místo, na kterém by lavička mohla dobře posloužit, napište nám!
buk

kem. Vycházíme z toho, co nám o vysázení lípy řekla naše matka, a vycházíme
i z toho, že pan Doubek o usedlost moc
nedbal.
Větve lípy zasahovaly do elektrického vedení a lípa si přímo říkala o odborný zásah. Ten jsme ji prostřednictvím
stromolezce a dendrologa pana Kupky v prosinci dopřáli. Pokud by se nám
podařilo – třeba i s dopomocí veřejnosti – shromáždit k této lípě dobovou
dokumentaci, mohli bychom ji zařadit
do databáze stromů svobody a mít tak
naději na její zevrubné ošetření a poté
i důstojné označení v rámci celonárodní
koordinované akce. Nenaleznete mezi
svými rodinnými relikviemi dokumenty
o sázení sedlecké lípy nebo jiného stromu svobody v našem bezprostředním
okolí? V případě, že ano, dejte nám prosím vědět!
buk

Nemá sice jubileum…
Možná, že náhoda tomu přála, možná se jedná o úmysl, který zná jen ten
nejpovolanější. Nicméně před více než
rokem jsem Jirku Boučka požádal, zda
by se v případě úspěchu v doplňujících
volbách v létě 2016 chtěl stát starostou obce. Byl jsem přesvědčený, že to
je v mém okolí nejvhodnější kandidát,
který se případně své úlohy ujme zodpovědně a svědomitě. Bude se o obec
starat s péčí řádného hospodáře a směřovat ji s pozorným nasloucháním všem
svatojánským občanům. Tomu je však
zapotřebí leccos obětovat. Osobně jsem
věděl, že nemohu-li tuto funkci vykonávat na více než 100 %, bude vždy vše
učiněno jen polovičatě a neuspokojivě.
Jirka Bouček téměř na sklonu své
šesté dekády života musel učinit možná jedno z těch nejtěžších rozhodnutí,
musel se totiž rozhodnout, zda opustí
svou dlouho budovanou kariéru a bude
se v zásadě na zkrácenou a omezenou
dobu učit mnoha novému a věnovat se
budování a stmelování z části rozpolcené obce. Dnes si již troufám říci, že
do všech těchto nejistot vykročil rázně,
jistě a krok po kroku se mu mnohé daří
a především, že ho práce baví a naplňuje. Dovoluji si mu proto nejen jménem
kolegů z úřadu, ale i jako kamarád popřát k jeho 59. narozeninám hodně sil
a úspěchů do nadcházejícího roku.

Štěpán Rattay
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Nové ceny za odpady
Naše společnost má přídomek „konzumní“, což se bohužel projevuje nejen ve
spotřebě různých produktů, ale i v hromadění odpadu – převážně z obalů,
které zprvu výrobky prodávají, ale velmi
rychle se stávají obtížným balastem a zamořují naše okolí.
Od roku 2015 musí obec zajistit tříděný
sběr kromě papíru, skla a plastů i pro
biologický a kovový odpad. Systém je
popsán v nové obecní vyhlášce č. 1/2017,
která je zveřejněna na obecních webových stránkách. Z textu vyhlášky vybíráme to podstatné:
Novinku zde představuje zejména
smlouva s výkupnou kovů EcoRing na
Jánské, kam by naši občané měli přednostně odevzdávat kovový odpad. Pro
menší kovové odpady zkoušíme pilotně
speciální kontejner-popelnici na Záhrabské u hasičárny. Zde nashromážděné kovy (předpokládáme, že hlavně konzervy,
plechovky, hliníkové fólie apod.) bude
obec odvážet ve vlastní režii. Pokud se
tento způsob osvědčí a bude o něj zájem, rozšíříme jej i do dalších částí obce.
Bioodpad již rok sbíráme do velkých
kontejnerů pronajatých od společnosti INOS, které majitel za úplatu vyváží. Tento systém je zaběhnutý od roku
2016, jediná drobná změna je v tom, že
na Záhrabské budeme pravidelně střídat místo přistavení – horní a dolní konec ulice Lesní.
Pokud jde o staré pneumatiky, je málo známá skutečnost, že jejich likvidace
je již zaplacena v pořizovací ceně. Na
www.eltma.cz se dozvíte o síti sběrných
míst, což jsou zpravidla pneuservisy –
vyhláška č. 1/2017 vám prozradí více.
S pneumatikami tak prosím nečekejte
na velkoobjemový kontejner, odevzdejte je bezplatně v Berouně nebo v Chrustenicích.
Zastupitelstvo schválilo také novelizaci vyhlášky o poplatcích za sběr
a svoz komunálního odpadu (č. 2/2017).
Likvidace odpadu, ať už tříděného nebo
směsného je každý rok dražší, více ztrátová – a podle všech prognóz je jasné, že
bude hůře. Ztráta za rok 2017 činila takřka 100 tis. Kč. Zastupitelstvo se proto
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usneslo zvýšit poplatek za sběr a svoz
odpadu z dosavadních 550,- Kč na 620,Kč, čímž budeme ztrátu v příštích letech eliminovat o cca 20 tis. Kč. Ruku
v ruce s tímto opatřením dojde ještě
k tomu, že proti uhrazení letošního poplatku vydáme domácnostem nové čárové kódy a zvláštní nálepky na popelnice, které budou pro svozovou firmu
dokladem o zaplacení. Nálepku budeme
každý rok měnit, čímž bude možno na
první pohled odlišit popelnici domácnosti s řádně zaplaceným poplatkem od
té, kde na něj zapomněli. Od 1. dubna
už budou vyváženy jen popelnice s platným označením pro daný rok. Upozorňujeme, že svozové firmě platíme za
každé vysypání popelnice, bez ohledu
na její zaplnění – cena za jeden výsyp
včetně DPH činí 64‚10 Kč a pro rok 2018
se opět navyšuje o 3%. Apelujeme tedy
na všechny: požadujte prosím vyvezení
až při zaplnění popelnice – předčasné
vyvážení popelnic je nehospodárné!!!
ZMĚNY V POPLATCÍCH OD 1. 1. 2018
! paušál na trvale hlášeného obyvatele
nebo rekreační nemovitost se zvyšuje
na 620,-Kč.
! Sleva pro seniory od 70 let činí 120,Kč (platí tedy 500,-Kč).
! Úleva pro početné rodiny – neplatí se
již za třetí a další dítě do 15 let věku.
! Neplatí občan, který více než půl daného kalendářního roku pobývá v zahraničí (doložit lze čestným prohlášením nebo potvrzením o studiu apod.)
! Od 1. 4. 2018 je nutno mít na popelnici nalepen nový čárový kód a nálepku potvrzující zaplacení poplatku.
V opačném případě nebude popelnice
vyvezena.
CO ZŮSTÁVÁ STEJNÉ:
! Platí se do 31. března daného roku na
účet 178157718 / 0300, platbu lze rozdělit na dvě části, druhou polovinu
pak doplatit do 31.8.
! Tvorba variabilního symbolu
XXXXYYZZZ: xxxx(letopočet) yy(část
obce 01-Svatý Jan, 02-Sedlec 03-Záhrabská) zzz(tříciferné číslo domu –
007 apod.).

! Na Záhrabské za poplatek dostanete opět 10 ks pytlů – v ceně je i jejich
odvoz ze dvou sběrných míst. V případě, že vám nebude množství pytlů
stačit, můžete si dokoupit prakticky
libovolný počet za 60,-Kč/ks.
! Systém sběru odpadu a stanovení poplatků jsou podrobně popsány v obecně závazných vyhláškách
1/2017 a 2/2017, které schválilo zastupitelstvo před koncem roku. Vyhlášky jsou dostupné na webových stránkách obce.
Jiří Bouček

Zemřela
Jaruška Mrázková
15. listopadu 2017 zemřela po dlouhé
nemoci paní Jaruška Mrázková, která zde sice nebyla hlášena k trvalému
pobytu, ale podobně jako její tatínek,
pan Jaroslav Holeček, žila posledních
několik desítek let prakticky neustále
na Záhrabské. Na rozloučení v obřadní
síni v Motole se setkala řada obyvatel
Záhrabské i chatařů. Paní Jaruška byla
dobrou duší, která kolem sebe šířila pozitivní atmosféru a snažila se všemožně
pomáhat všude, kde bylo třeba. V minulém čísle zpravodaje jsme vděčně zmínili její pravidelnou finanční výpomoc
obci. Budeme vzpomínat!
buk

Významná
osobní výročí
I v první polovině roku 2018 je v naší
obci několik lidí, kteří oslaví významná
životní jubilea: Lucie Greenidge a Petr
Maršner (40 let), Alice Buchtová a Iva
Páleníčková (45 let), Miloslav Študent
a František Vycpálek (50 let), Pavel Vokál a Jiří Kadlec (55 let), Vlasta Chocová, Josef Němeček, Jiří Dusil a Milan
Páleníček (65 let), Marcela Váňová a Karel Mančal (75 let).
Tímto si jménem obce dovolujeme
všem oslavencům k jejich významným
výročím gratulovat a přejeme jim hlavně zdraví a mnoho sil do dalších let!

red
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