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Tři intenzivní měsíce

Koncem loňského roku jsem si mohl
vyzkoušet souběh starostování s mým
„řádným zaměstnáním“. Byla to fuška!
A to mohu být rád, že na úřadě sedává
a v agendě se už docela dobře orientuje Dana Posová. Také dobře fungoval
místostarosta Štěpán Rattay, který mne
mnohému naučil. Od Nového roku jsem
se rozhodl věnovat starostování po určitou dobu na plný úvazek, abych se lépe a rychleji dostal do obrazu. Koncem
března skončilo toto tříměsíční období
a já mohu trochu bilancovat, co se podařilo a co zatím stále drhne.
Už vloni jsme vyměnili výpočetní
techniku obecního úřadu a od začátku roku 2017 na ní provozujeme nově
nainstalovanou spisovou službu od
společnosti Triáda. Zlepšila se tak přehlednost evidence došlých i odeslaných písemností. Inventura majetku
vedla k ohromnému lednovému úklidu
zaneřáděného sklepa pod č.p.6. Vyvezli
jsme celý obrovský kontejner harampádí, které se tu zřejmě po léta střádalo.
Vyřadili jsme i spoustu nepotřebného
evidovaného inventáře – zničenou sekačku, nefunkční tiskárny a staré telefonní přístroje. Úklid v plné síle odhalil

stav sklepa, který je dost
tristní. Vlhká hliněná podlaha, plesnivé zdi, rozbitá
okna, otlučená omítka,
nefunkční elektroinstalace… Do toho každou
chvíli někde pod stropem
praskne vodovodní trubka
nebo se ucpe odpad. Když
to vezmeme z opačného
konce, zjistíme, že střecha
je zralá na výměnu krytiny a zateplení neodpovídá
dnešním normám. Také
kotel v jednom z obecních
bytů dosluhuje a je na čase jej vyměnit… Když popojdeme do další obecní budovy, čp. 11,
tedy „do muzea“, příliš se nám neuleví.
Domu chybí čistička odpadních vod,
střecha, na první pohled pěkná, sedí na
trouchnivých a rozežraných trámech,
okny sem táhne. Zpracovaný pasport
energetické náročnosti budovy hovoří
jasně: kategorie G (v čp. 6 vyšlo E). Když
zajdeme ještě dál, polije nás studený
pot při pohledu z mostu na opěrnou
zeď na břehu Kačáku u kostela. Místo
se sympatickým zázemím pro turisty se
při pohledu z druhého břehu jeví jako
past. Přijďte si sem přečíst informační
tabuli o Českém krasu a můžete lehce
skončit pod haldou kamení na dně potoka. Břeh je zcela podemletý a zeď se
rozpadá, což při pohledu od kostela tak
úplně nezjistíte.
Chce se vám jít ještě dál? Můžete to
vzít ke hřbitovu – zde raději nenahlížejte do márnice. Navenek pěkně opravená stavba je uvnitř plná dřevomorky.
Tato všežravá houba je dokonce už i ve
zdech… A zase harampádí, zase opadaná
omítka. Když otočíme své kroky k místu
pro relaxaci, k amfiteátru, spatříme zde
čtyři skromné lavičky a rozpadající se
pódium… Pokud utečete na Záhrabskou,

zjistíte, že cesty zde jsou po zimě plné
výtluků a prasklin. O „sedlecké magistrále“ ani nemluvím. Nekonečný boj se
silami přírody a se zubem času…
Odkud začít, do čeho se pustit nejdříve? Kromě už rozjetých oprav kaple
svatého Maxmiliána a žádosti o dotaci
z programu ministerstva zemědělství
pro záchranu prvků venkovské krajiny (na opravu horních dveří, ochozu,
kterým zatéká a odvodnění) a vedle již
projekčně zajištěné opravy sedlecké
uličky, která ale čeká na vyřízení stavebního povolení, vidím jako hlavní priority opravu cest na Záhrabské a opravu zdi u Kačáku. Bude to drahý špás, už
se poohlížíme po vhodném dotačním
titulu. Podobně jako sedlecká ulička je
i opěrná zeď zatížena nepřesností katastrálních map v našem údolí – skutečný
průběh zdi nekopíruje hranici pozemků
v mapách. Vycházíme ze selského rozumu, který říká, že opěrná zeď je součástí pozemku, který chrání, a ten je obecní. Všechna jednání tedy budou vedena
v tom smyslu, že se obec chce přihlásit
ke své zodpovědnosti a napravit dezolátní a nebezpečný stav…
Intenzita prací bude do značné míry
záviset na tom, jak se zastupitelstvo
podělí o činnosti, které jsou pro zadání
jednotlivých zakázek nezbytné. Začíná to průzkumem trhu, vytipováním
vhodných dodavatelů, obstaráním nabídek nebo projektů. Na jejich základě
se potom lze ucházet o přidělení dotací.
Dotace mají smysl především u velkých
investičních akcí, ale je třeba být velmi obezřetný – nedodržení dotačních
podmínek zpravidla znamená povinnost dotaci vrátit. Řadu akcí jsme však
schopni pokrýt z obecního rozpočtu.
Ten byl letos schválen jako schodkový,
protože máme z minulých let našetřenu určitou rezervu. Tak tedy s chutí do
práce!
Jiří Bouček

DĚTI, MAMINKY... 

SVATOJÁNSKÝ ZPRAVODAJ

Kam s nimi?

Zpravodajství ze
Sedlecké magistrály

Povinná školní (vlastně už i předškolní)
docházka je v naší zemi naprostou samozřejmostí. Paradoxně však se v regionu okolo Prahy objevuje problém s natolik přeplněnými školami a školkami,
že z toho mají zamotané hlavy rodiče
dětí i vedení škol a obcí, kde školy sídlí.
Pro valnou část naší obce je přirozenou
spádovou školou ZŠ v Loděnici. Tato
škola je již také kapacitně nedostatečná a připravuje se její zásadní (a drahá)
rekonstrukce. Starosta Loděnice obeslal
třináct okolních obcí s výzvou, ať si určí
počet dětí, který budou v příštích pěti
až deseti letech nárokovat na umístění
v tamější škole. Podle počtu rezervací
budou pak rozpočítány náklady na stavební investici. Ta bude pravděpodobně ze 70% pokryta dotací, zbylých 30%
si rozpočítají obce podle výše svých
požadavků. Příspěvek obcí bude podle
prvotního odhadu činit asi 23 tis. Kč na
jednoho žáka.
Nezbylo, než vzít čísla – jaké počty dětí z naší obce v posledních letech docházejí do ZŠ Loděnice – a věšteckou kouli,
abychom stanovili, jaký trend se dá očekávat v období, které samo o sobě bylo
stanoveno dosti gumově. Co vše by bylo
nutno vzít v úvahu pro solidní rozvahu:
✷ Kdy započně avizovaná příprava pozemků v Sedlci pro výstavbu až 15 rodinných domů? Kdy se domy skutečně postaví a kolik se sem přistěhuje
rodin s malými dětmi?

✷ Jak se během několika let rozhodnou
rodiče přibližně deseti předškolních
dětí, které v současnosti žijí na Záhrabské?
✷ Jak se k těmto dětem zachová MŠ
a ZŠ ve Vráži, která je pro zdejší rodiny nejdostupnější?
✷ Kolik mladých rodin s dětmi se do
naší obce přistěhuje a kolik stávajících rodin se rozroste?
Na žádnou z těchto otázek neexistuje
v tuto chvíli jasná odpověď. Dosavadní maximum počtu svatojánských dětí
v ZŠ Loděnice bylo ve školním roce
2015/16 – bylo to 18 žáků. Letos jich
zde máme 17. Pomocí kvalifikovaného
odhadu jsme pro příští dekádu dospěli ke kulatému číslu 20. Teď budeme se
zájmem sledovat, jaká bude skutečná
cena dostavby školy. Proběhla veřejná
soutěž, do které se přihlásil jediný zájemce. Z původně plánovaných 36 milionů Kč se cena snížila na 33 mil. Kč, což
je stále podle názoru mnohých vzhledem k rozsahu prací neúměrná částka.
Obhájci rychlého řešení za každou cenu
argumentují tím, že obec Loděnice akci nefinancuje – náklady přece pokryje
dotace a příspěvek okolních obcí! Tento
přístup nepovažujeme za korektní a bude nás zajímat, jestli obec Loděnice udělala vše pro maximální snížení nákladů,
včetně využití možnosti kofinancování dostavby z infrastrukturního fondu
Středočeského kraje.
Jiří Bouček

Oslava Dne matek trocha netradičně

Jak je u nás zvykem svátek Dne matek
proběhl 2. květnovou neděli. Letošní
oslava u nás v obci proběhla v prostorách refektáře svatojánského kláštera v sobotu 13. května. Dle tradice je
zvykem v tento den maminky obdarovat milým dárkem, a tak asi 20 svato-

jánských maminek a babiček,
které se letos svátku účastnily, čekalo malé překvapení,
které si ve formě přednesu na
housle a písní připravili ti nejmenší. Dámy se samozřejmě
nechtěly nechat zahanbit a tak
v refektáři sborově zaznělo několik lidových písní. Nejstarší
maminkou a babičkou v obci
je paní Božena Potočková ze
Sedlce, která v loni v listopadu oslavila 90 let. Bohužel ze
zdravotních důvodů se letošního Dne
matek nemohla zúčastnit a tak zasíláme blahopřání alespoň touto formou.
Za organizaci, přípravu skvělého občerstvení a poskytnutí prostor děkujeme
Daně Posové, Ivaně Ševčíkové a Svatojánské koleji.
red

V návaznosti na zprávu místostarosty
Štěpána Rattay ve zpravodaji z dubna
2016 ve věci Sedlecké uličky bychom vás
rádi informovali o dosavadním průběhu
ve věci opravy cesty a čerpání přislíbené
dotace. Koncem roku 2016 jsme obdrželi
zprávu od ministerstva dopravy, že termín čerpání dotace na opravu cesty není možné prodloužit, vzhledem k tomu,
že dotace na po povodňové opravy cest
definitivně končí. Protože obec podmínky přidělené dotace nesplnila, nemohla
ji ani čerpat. Důvodů proč jsme nedokázali využít těchto peněz je několik.
Během dvou let se nám neustále měnilo
zastupitelstvo a ti, co zůstali, případně
ti noví, se museli seznamovat a potýkat
se všemi novými administrativními náležitostmi a současně bojovat s byrokracií na stavebním či katastrálním úřadě.
který nám žádosti o zápis do katastru
opakovaně vracel. Stavební povolení
tedy doposud nebylo vydáno. Situace se
zkomplikovala po zaměření pozemků
v roce 2015, a to vlivem nutnosti jednat
s nově zjištěnými majiteli částí Sedlecké cesty.
V současné době jsou vyřízeny dvě
žádosti pro převod pozemků na obec
na základě darovacích smluv, a u třetího pozemku máme souhlas majitelů s
umístěním stavby, v případě, že se cesta
bude opravovat. Pokud se nám nepodaří
v nejbližší době získat stavební povolení, hrozí, že propadnou některá souhlasná vyjádření různých příslušných úřadů,
která se vyřizovala skoro rok.
Obec má nadále v plánu cestu udělat
a hlídá veškeré další nabídky na dotace,
které by se k tomuto účelu daly využít.
Pro vydání stavebního povolení jsou již
konečně soustředěny veškeré podklady.
Neklesejme ale na mysli, v současnosti probíhá prozatímní zpevnění cesty,
které by mělo vydržet do doby, než se
bude zpracovaný projekt realizovat.

Jindra Štefanová
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Co jste hasiči, co jste dělali?
Hasiči jsou nepřehlédnutelnou součástí
života obce. Je to nejen díky jejich sídlu
v samém srdci obce a jejich slušivým
overalům s výrazným nápisem, ale dá
se říci, že jsou u všeho důležitého, co se
v obci semele a vyžaduje organizovanou
asistenci nebo zavání průšvihem. A takových situací je pro někoho možná až
překvapivě mnoho.
Aby jednotka fungovala, musí spolu
její členové pravidelně komunikovat
a zúčastňovat se různých školení a cvičení. Ze zápisů místní jednotky Sboru
dobrovolných hasičů vybíráme:
10. 1. O
 dstranění vánoční výzdoby ze
smrku před kostelem, Hronek, Pos – výsuvný žebřík, traktor p. Hronka (staršího)
14. 1. u
 spořádání VVH našeho SDH
v Hotelu Obecná škola 
28. 1. c vičení JSDH v dýchací techni-

ce, Mittig, Novák, Šantora – vydýchány 3 kusy Saturnu, u masek provedena
dezinfekce…
28. 1. likvidace olejové skvrny na parkovišti před kostelem, proveden zásyp
sorbentem, Mittig, Novák, Šantora
28. 1. účast na VVH SDH Chrustenice –
Mittig, Šantora
28. 1. účast na VVH SDH Tetín – Vycpálek
30. 1. z ametení olejem nasáklého sorbentu, likvidace, Novák, Mittig, Vycpálek
1. 2. naplnění ČOV po vývozu vodou
z potoka pomocí kalového čerpadla
Mittig, Pos, Vycpálek
12. 2. výměna lampy VO na fasádě
Hotelu Obecná škola, původní lampa
vzhledem ke špatnému stavu byla předána k likvidaci
14. 2. zásah JSDH na Kačáku. Uhynulá
volavka v korytě potoka byla vložena
do pytlů a předána ve spolupráci s obcí

k likvidaci odbornou firmou
únor – březen: aktivní asistence při
opravách vedení nn na Záhrabské, poničeného padlými stromy, oprava napájení VO, výměna výbojek
25. 3. svoz kovového šrotu ze všech částí obce, následně organizování odvozu
elektrospotřebičů k ekologické likvidaci
8. 4. zajištění spadlého vedení veřejného osvětlení na Záhrabské proti úrazu
elektrickým proudem
14. 4. oprava (natažení a nastavení)
spadlého vedení VO k ulici Na výsluní
15. 4. účast na okrskové soutěži v požárním útoku na hřišti v Loděnicích. Naše
družstvo obsadilo druhé místo z celkových 4 účastníků. Na první místo jsme
ztratili pouhých 0‚4 sekundy za vítězným
pořádajícím družstvem SDH Loděnice.
19.–20. 4. účast velitelů družstev na
pravidelném školení na HZS Beroun

Odpady a jejich dopady
Likvidace odpadů není nijak vábné téma, ale je to věc, která se v našem okolí
výrazně projevuje a dotváří obrázek
o naší kulturnosti. Kromě své na první
pohled viditelné stránky v podobě pořádku či nepořádku na veřejných prostranstvích (ale i doma) má také svoje
skryté taje, mezi které patří financování. Systém je primárně financován obcí
a ta následně náklady přeúčtovává svým
občanům. Systém je detailně popsán
v obecní vyhlášce č. 1/2012, kterou lze
dohledat na webových stránkách obce
nebo se s ní seznámit na obecním úřadě.
Vždy na přelomu roku se provádí inventura došlých plateb, a ta bohužel odhaluje, že mezi námi jsou jedinci, kteří
mají s platbami problém. Vždy počátkem roku rozesílá obecní úřad neplatičům zdvořilé upozornění s návodem,
jak své opomenutí z předešlého roku
napravit. Těm, kteří na toto upozornění
neuslyší, hrozí platební výměr v hodnotě několikanásobku dlužné částky. Hrozí jim také odstranění štítku z popelnice, tedy konec jejího vyvážení. Nutno
říci, že prakticky všichni oslovení zareagovali a zpětně doplatili dluh za loňský
rok – většinou si ale zatím nevšimli, že
platební povinnost se týká i letošního
roku…
Systém odvozu odpadu z popelnic je
celkem průhledný a funguje spolehlivě. Na Záhrabskou ale Technické služby

s velkým popelářským vozem odmítají jezdit. Zde tedy provozujeme sběrná
místa, kde jsou nádoby na sklo a plasty
a ohrádka na zbylý odpad v plastových
pytlích. Počátkem roku jsme na úložištích netříděného odpadu zaznamenali značné množství necertifikovaných
pytlů, a to přes písemné upozornění na
ohrádce, že se odvážejí jen originální
černé pytle s logem Technických služeb
(popřípadě se zelenou pečetí, která se
používala dříve). Ještě více zarážející je
fakt, že v těchto bledě modrých, žlutých
atd. pytlích se nacházejí PET lahve a jiný odpad, pro který jsou určeny vedle
stojící, většinou poloprázdné kontejnery. Rozumíte tomu? Já ne!
Slyšel jsem názor, že příděl deseti
pytlů na jednu osobu (nebo na domácnost, jde-li o dům, kde není nikdo
hlášen k trvalému pobytu) je naprosto
nedostačující. S tím si dovolím zásadně
nesouhlasit! Nedostačující je snad pro
ty, kteří netřídí. Vím také o řadě případů, kdy v chatě prakticky trvale bydlí
několik osob, které zde nejsou hlášeny
k pobytu. V takových případech množství pytlů skutečně nemusí stačit, ale
na to existuje jednoduchý recept: libovolné množství si lze na obecním úřadě
dokoupit. Osadníkům navíc nabízím
možnost dovezení pytlů „až do domu“,
stačí si tuto službu objednat osobně nebo mailem (ou@svatyjan.cz).

Závěrem tohoto mravoučného pojednání raději zopakuji platební podmínky: Platí se hotově na úřadě nebo
(lépe!) bankovním převodem na účet
178157718/0300. Variabilní symbol, který pomáhá identifikovat plátce, se skládá ze tří částí. Má strukturu xxxxyyzzz,
kde xxxx představuje letopočet, za který platbu poukazujete (při opožděné
platbě po urgenci je tedy nutno uvést
předchozí rok!), yy je kód části obce
(01 Svatý Jan, 02 Sedlec, 03 Záhrabská)
a zzz je vaše číslo popisné (evidenční)
v tříciferném tvaru (č.p. 6 zapíšeme jako
006, č.e. 42 jako 042 atd.). Do komentáře k platbě je dobré ještě připsat za
koho a jaký druh poplatku hradíte –
platbu lze kumulovat, zároveň zaplatit
odpad za více členů domácnosti nebo
třeba i poplatek za psa.
Ještě připomínám, že co se vám nevejde do popelnic a pytlů, máte možnost
odevzdat do velkoobjemového kontejneru, který k vám letos přistavujeme
dvakrát: 25. března a 30. září. Elektroodpad a kovový šrot v jarním termínu
odvezli naši hasiči.
K 20. květnu evidujeme nedoplatek
za letošní rok u cca 40 trvale přihlášených obyvatel – to je přibližně čtvrtina.
Přes čtyřicet je také rekreačních nemovitostí, jejichž majitelé si zatím nevzpomněli… Apelujeme na jejich zodpovědnost!
buk
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OBNOVA... 

Kaple svatého Maxmiliána
KÁCENÍ NENÍ JEN TAK…

Na velikonoční sobotu 15. dubna jáhen
PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek požehnal
čerstvě zrestaurovaným vstupním vratům do krypty kaple svatého Maxmiliána, kde jsou uloženy ostatky členů rodiny Bergerů. U této příležitosti účinkoval
pěvecký sbor Comodo z Loděnice, který
několika svými výstupy celou akci zpestřil. Účastníci této nevšední velikonoční
příležitosti si mohli z několika odborných výkladů vyslechnout příběhy ze
života rodiny Bergerových a blíže se
seznámit s celou historií této jedinečné
novogotické kulturní památky.
Současně s vraty do krypty byly nově
osazeny severní vstupní dveře do horního prostoru kaple. Uměleckou práci
provedl truhlářský mistr Tomáš Krejčí.
Technický stav vstupu do krypty vyžadoval provedení sanačních úprav poškozeného zdiva a omítek vnitřní části
portálu.
Během období vegetačního klidu došlo také k úpravě okolní zeleně. Obec za
souhlasu zástupců odboru památkové
péče MÚ Beroun a Agentury ochrany
přírody nechala odstranit přerostlou
túji, která byla v bezprostředním kontaktu se samotným sakrálním objektem
a zastiňovala jej.
Další etapou v péči o tento jedinečný
architektonický skvost v naší obci bude oprava kamenného ochozu, včetně
odvodnění dešťových vod a zrestaurování druhých vstupních dveří do kaple.
Celkové dosavadní náklady na opravu
kaple činily 154 500 Kč, na které darem
ve výši 40 tis. Kč přispěla Svatojánská
společnost a stejnou částkou přispěl
také Úřad Středočeského kraje, za což

jim tímto jménem obce velice děkujeme. Péče o památky v obci je během na
dlouhou trať a obec i Svatojánská společnost se snaží získat na tuto činnost
finance z různých dotačních titulů.

Štěpán Rattay

Citace z rozhodnutí orgánu památkové
péče:
Orgán památkové péče ve správním
řízení posuzoval vhodnost navrženého
pokácení dřevin zejména s ohledem na
uchování kulturně historických hodnot
kulturní památky, mezi které v tomto konkrétním případě patří mimo jiné
dominantní postavení kaple na hřbitově. Vzrostlé túje zastiňují objekt kaple,
a potlačují tak její dominantní postavení
na hřbitově. Vzhledem k jejich velkému
vzrůstu (zejména túje rostoucí vlevo při
pohledu na kapli od vstupu na hřbitov)
hrozí i reálné nebezpečí přímého ohrožení kaple pádem těchto dřevin, zejména
poškození štukové a kamenické výzdoby,
nebo poškození přilehlého schodiště či
náhrobků jak pádem tújí, tak i tlakem
jejich kořenů. Dle mínění orgánu památkové péče obě túje v tomto místě působí
rušivě, a jejich odstranění a náhrada
vhodnějšími dřevinami je v souladu se
zájmy státní památkové péče.

Obnova památek v letošním roce
Obnovu zdejších památek
dost dobře nelze
plánovat v rámci
účetního roku. Zatímco v roce 2016
se kromě nové
střechy na kapličce nic moc neudálo, letošní rok
bude přeplněný
aktivitami na několika místech. Již
na přelomu roku
započaly práce na
dodělání omítek
na stropě v jeskyni sv. Ivana. Práci na dokončení před
lety započatých prací v jeskyni objednala Svatojánská společnost, která ji také
celou financuje. Na jaře následovala akce obecní – osazení renovovaných vrat
u kaple sv. Maxmiliána, na jejichž obnovu Svatojánská společnost významně
přispěla. Měli bychom se také dočkat
obnovy poničeného kříže na Skále
a v průběhu prázdnin i celkového zrestaurování a navrácení kdysi zničeného
barokního kamenného křížku u Bubo-

vic. Největší investice má proběhnout
před studánkou sv. Ivana, kde v rámci obnovy měřícího bodu ČHMÚ bude
významně upravena celá oblast výtoku
pramenů Ivan a Ivanka. Plánuje se zde
i oprava omítek budovy kláštera. Skoro
všechny jmenované akce se konají za
úzké spolupráce SJS, obce, církve i památkářů, dalších institucí i veřejnosti
a v součtu přesahují hodnotu 1 mil. Kč.
O průběhu akcí vás budeme nadále informovat.
Jiří Ševčík ml.
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Velkorysý dar
22. listopadu oslavil své 80. narozeniny
člen Svatojánské společnosti, její spoluzakladatel a první předseda MUDr. Jan
Ševčík, který vyrůstal ve Svatém Janě
pod Skalou. Vytvořil si k tomuto místu
vřelý vztah a v rámci Svatojánské společnosti zde vykonal obrovský kus práce. Po celý život se do Svatého Jana rád
navrací a osudy tohoto místa mu nezůstaly lhostejné ani v osmdesáti letech.
V rámci oslavy svého jubilea učinil také zcela nečekané a originální
gesto. Již předem avizoval, že nehodlá
přijmout k narozeninám žádné věcné,
ani peněžité dary. Komu by to bylo líto
a chtěl by přesto oslavence potěšit, mohl přispět finančně do připravené vázy,
nebo přímo zasláním peněz na konto.
Ne však na ledajaké konto. Jan Ševčík
se rozhodl všemi peněžitými dary podpořit konto na záchranu Svatojánských
varhan. Tuto myšlenku ocenili i jeho
známí a přátelé, kteří na darech skutečně nešetřili. O tom svědčí i to, že na
Svatojánské varhany také přispěly například i některé spoluzaměstnankyně
z Vyšší odborné zdravotní školy v Ústí
nad Labem, kde MUDr. Ševčík ještě stále přednáší.

Bruslení na Kačáku
Tak můžeme alespoň takto symbolicky za Svatojánské varhany, Svatojánskou společnost i farnost Beroun, panu
doktorovi poděkovat. Díky jeho soukromé sbírce přibylo na konto Svatojánské
varhany neuvěřitelných 25 760 Kč! Přestože myšlenka účelového konta na záchranu varhan je stará již přes 10 let, sešlo se na účtu za tu dobu jen něco málo
přes 100 000 Kč. Tímto darem se částka
na farním kontě „Svatojánské varhany“ navýšila na současných 128 000 Kč.
Na opravu varhan bude potřeba peněz
mnohonásobně více, obvykle musí být
tato částka několikamilionová. Ale takovéto společné úsilí je dobrý a dnes
už i nezbytný signál pro další dárce, poskytovatele dotací a grantů. A tak jsme
nesmírně vděčni, že se tímto způsobem
sbírku na Svatojánské varhany podařilo oživit. Bylo by krásné, kdyby se tato
v dnešní době ojedinělá myšlenka stala
inspirací i pro další obyvatele, rodáky,
podnikatele a příznivce Svatého Jana
pod Skalou. Pokud vás tato ušlechtilá
myšlenka zaujala, poznamenejte si: Varhany – Svatý Jan pod Skalou, číslo účtu:
4108496309/0800. My všichni předem
děkujeme.
Jiří Ševčík ml.

Letošní zima byla po dlouhé době taková, jak si ji pamatují i místní pamětníci.
V Sedlci bylo pro velký zájem otevřeno večerní bruslení na Kačáku. Místní
válcový mlýn dodal elektrickou energii
a osvětlení rozzářilo skvěle upravenou
ledovou plochu v areálu otužileckého
klubu KOS. Veřejného bruslení se účastnili jak ti nejmladší, tak i zástupci z řad
starších ročníků. Bruslilo se, dokud některým nebyly brusle malé. Na ledové
ploše však nebylo jen kluzko, jelikož
místní donesli ochutnávky ze svých
zásob, tak proběhla i degustace páleného ovoce. Dá-li příští zima podobnou
nadílku, budeme se těšit opět na milé
setkání u ledu.

Lávka v Sedleci opravena

8. dubna 2017 byl krásný jarní den
a v Sedleci se sešli sousedé u staré lávky
přes Kačák, aby se přesvědčili, v jakém
stavu tato stavba je. Judistický mistr
Antonín Růžička si připravil malou
ukázku co se stane, když pod někým
praskne ztrouchnivělý trám. Přihlížejícím předvedl ushiro-ukemi, tedy pád
vzad, tak realisticky, že břeh potoka
zaduněl a ženám se zatajil dech. Muži se
idned rozhodli, že se lávka musí opravit.

Jedenáct metrů
dlouhý kmen olše věnovala obci
Vladěna Rattayová, za což jí velice
děkujeme! Kmen
podélně rozříznutý na dvě poloviny byl v lese asi
200 m od lávky.
Ukázal se však
jako velice težké
břemeno a zaměstnal postupně asi 12 mužů ze
Sedlece a Svatého Jana, pak i jejich děti
a nakonec i návštěvu z Berouna. Kmen
jsme odkůrovali, aby se mohl v budoucnu naimpregnovat a pomocí různých
technických pomůcek, zejména nadlidské síly, s ním propojili oba břehy
potoka.
V nedávné době proběhla montáž
prkének, které vedou do půlky mostku. Někteří spoluobčané vyjádřili mírné zklamání, že se po lávce, vedoucí

ze Sedlece směrem k silnici na Svatý
Jan nedá přejít. Toto je ale podle plánu
konečná podoba lávky! Je to z důvodu
rozdílných politických názorů v obou
částech obce a zastupitelsto se proto rozhodlo, že do doby, než se názory sblíží, nebude tyto dvě části obce
propojovat.
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.

Jakub Hrnčíř

SVATOJÁNSKÝ ZPRAVODAJ

OBECNÍ... 

Muzeum má nový název i provozovatele
V předminulém roce zastupitelstvo obce
rozhodlo, že nehodlá dále akceptovat
stávající situaci s provozem Obecního
muzea, zřízeného a otevřeného v roce
2013 za pana starosty Ing. Vokála.
Otevření muzea tehdy předcházela
náročná adaptace staré budovy, stovky hodin dobrovolné práce a nemalé
finanční náklady, pokryté většinou ze
soukromých darů. Obecní muzeum se
ale bohužel již po dvou letech provozu
stalo politikem, předmětem neskrývané
a ironické kritiky tehdejší opozice, zejména Sedleckých sousedů. Po převzetí
moci ve volbách 2014 touto opozicí tak
byl další osud muzea přirozeně velmi
nejistý. Některým lidem tehdy vadilo ohledně muzea snad úplně všechno.
Když došly argumenty, vadil i samotný
název muzea, či barva cedule! Muzeum bylo zkrátka pro někoho symbolem „starých časů“, resp. starého vedení
obce a ani pro některé nové zastupitele nebyl tento těžko uchopitelný stav
žádoucí. Po volbách následovala řada
náročných jednání, kdy se oboustran-

ně vyjasňovala situace. Vzniklé problematické body se začaly řešit a hrany
obrušovat. Velmi důležitá byla i velká
společná schůze v budově VOŠP, kam
byli přizváni i odborníci.
Přestože mnohým lidem myšlenka
místního muzea i jeho existence samotná zůstane patrně navždy trnem
v oku, nové vedení obce si postupně
začalo uvědomovat jeho smysl a přínos pro obec. Po konstatování, že pro
starou budovu školy nemá obec jiné,
v dohledné době realizovatelné využití, se zastupitelstvo rozhodlo muzeum
sice přímo neprovozovat, ale existenci
muzea podpořit. Obec za tímto účelem
nabídla zdarma poskytnout první patro
staré školy, na provoz muzea přispívat
částkou 20 000 Kč/rok a platit veškeré
režijní náklady budovy. Po podepsání
smlouvy se provozu muzea ujala Svatojánská společnost, která bude jeho existenci rovněž dotovat. Od 1. ledna 2017
tedy muzeum má nového provozovatele. Nese příhodnější název „Svatojánské
muzeum“ a bude se prezentovat jako samostatná svébytná instituce. Existence

muzea je nyní zaštítěná Svatojánskou
společností, která má na provozování
průvodcovské a muzejní činnosti právní
zakotvení ve svých stanovách.
Prvním počinem bylo vydání barevného propagačního letáčku „Svatojánské
muzeum“. Návštěvníkům i obyvatelům
obce tak přinášíme ucelené informace
o Svatojánském muzeu. Pro mnohé letáček přináší nové informace o činnosti,
exponátech a plánech muzea. V období
Vánoc zde proběhl jubilejní 10. ročník
výstavy „Medové Vánoce“, který letos
zaznamenal nejvyšší návštěvnost ve své
historii. Popřejme tedy Svatojánskému
muzeu šťastné vykročení do roku 2017
i do let budoucích. Děkujeme tímto
všem, kteří se o jeho další existenci zasloužili. I nadále pro muzeum přijímáme nové exponáty, zejména takové,
které se vztahují k historii obce. Nyní
již vše připravujeme na novou sezonu,
kterou nám bude zpříjemňovat i sousední soukromý obchůdek. Dle vyjádření provozovatelky paní Mitášové ponese příhodný název „Kávárna u Muzea“.

Jiří Ševčík ml.

Paragraf 39 tohoto zákona doslova
říká:
Záměr obce prodat, směnit, darovat,
pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit
hmotnou nemovitou věc … obec zveřejní
po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením
na úřední desce3b) obecního úřadu, aby
se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též
zveřejnit způsobem v místě obvyklým.
Pokud obec záměr nezveřejní, je právní
jednání neplatné.

V principu jde o zajištění průhlednosti nakládání s majetkem obce, aby
nedocházelo k tomu, že se pan starosta
s někým u piva dohodne (toto je podstatné) a veřejnost se nemá šanci k věci
vyjádřit, popřípadě také usilovat o nabízený pozemek či jinou nemovitost.
Tento stav bylo nutno napravit a záměr
„propůjčení“ podstatné části obecní
budovy k účelu provozování expozice
vrátit do zákonných mezí. Nešlo tedy
o akt svévole namířené proti minulému
vedení obce.
Jiří Bouček

krátké nejistotě, jak budeme řešit sekání trávy a jiné nezbytné práce v obci,
došlo na dohodu s výše uvedenou dvo-

jicí. Na rozdíl od Martina, budou tito
chlapíci placeni jen za skutečně odvedenou práci, což je pro obec daleko
výhodnější. Navíc jde o skutečné pracanty, kteří spolu s Karlem Senftem na
Záhrabské tvoří dobrý tým, který umí
pořádně zabrat. Jasným důkazem jejich
fortelného přístupu je zábrana u Husova kamene, v místě zvaném „past na
turisty“. Kdo si povšiml předchozí verze
zábradlíčka, které zde vystavěl Martin,
může porovnávat.
buk

Komentář k článku
Předchozí text vyjadřuje názor Jiřího
Ševčíka a je k němu nutno dodat jeden
podstatný detail: Zřízení muzea v roce
2013 neproběhlo správným a zákonným
způsobem. Jako u všech aktů nakládání
s obecním majetkem je povinností obce
držet se litery zákona o obcích, který
hovoří o nutnosti zveřejnění záměru
prodat, pronajmout nebo propůjčit někomu obecní majetek.
V případě muzea se tak nestalo a důsledkem je to, že jednání obce bylo neplatné.

Obecní pracanti
Ty „vlastní síly“, které jsem zmiňoval
na úvodní straně, představují dva statní muži: Pavel Pos a Tomáš Hronek.
Obec s nimi uzavřela dohodu o provedení práce poté, co jsme se museli
rozejít s dosavadním obecním pracantem – Martinem. Dojíždění ze vzdálené
Kosoře a mrazivé zimní měsíce nahlodaly jeho odhodlání pokračovat v loni
úspěšně započatých pracích pro naši
obec. Koncem února jsme po vzájemné
dohodě ukončili pracovní smlouvu. Po
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Svatý Jan ze všech stran

Zprávy ještě za tepla?

Třetí ročník pochodu kolem dokola Svatého Jana proběhl jako již obvykle v příznivém jarním počasí a v dobré rozpoložení účastníků. Těch se sešlo kolem třiceti a tentokrát mezi nimi byli i zástupci Agentury ochrany přírody.

Dostává se vám do ruky první letošní
číslo Zpravodaje. Jsme si vědomi, že to je
poměrně pozdě, ale psavců je omezený
počet a témat je hodně. Pokud postrádáte aktuální informace, objednejte si prosím odběr Svatojánského ExpresMailu,
kterým informujeme o významných akcích v naší obci a v okolí. Máte-li zájem,
napište na adresu ou@svatyjan.cz a my
vás zahrneme mezi současných cca 150
odběratelů mailových zpráv. 
red

Šetřme vodou!

Tato akce nemá ambici stát se masovým pochodem. Trasa vede náročným
terénem, občas i mimo značené turistické cesty, kde není pohyb velkého
množství lidí žádoucí, a proto pochod
veřejně neinzerujeme – šíří se prakticky
výhradně obecním ExpresMailem. Přesto zmínka o něm pronikla do lokálního
tisku a na základě toho jsme přivítali
tři zkušené turistické páry z Chrustenic
a okolí.
Využili jsme právě probíhajícího otevírání skanzenu Solvayovy lomy, kde
jsme byli ochotně svezeni vláčkem a bylo zde k dispozici i vydatné občerstvení. Na Třesině náš už tradičně očekával nadšený a výkonný znalec motýlů
a ochránce přírody Pavel Skala, řečený
Modrásek. Ten potom také obohatil
odpočinkový program u Krobiána a dal
mu osvětový náboj. Dozvěděli jsme se
o unikátních motýlech a rostlinách Českého krasu a o záměru založit lokální skupinu ochránců přírody, která by
dále rozvíjela několikaleté individuální
Pavlovo úsilí o zachování stepního charakteru krasové krajiny. Ta je poslední
dobou ohrožována a agresivními druhy
rostlin, které vytlačují jedinečné květiny a byliny, čímž se omezuje životní
prostor mnoha druhů živočichů a hmyzu. Pavel shání zájemce o aktivní činnost na ochraně přírody v lokalitě Hostím – Svatý Jan. Zájemci o spolupráci se

mohou informovat na obecním úřadě
nebo v hospůdce U Krobiána.
Na protější (pravobřežní) straně Kačáku jsme byli velice potěšeni lavičkou
a pamětní knihou na vyhlídce Mramor,
kterou zde letos v únoru umístil mladý pár Kristýna a Kryštof. Do příštího
Zpravodaje se pokusíme s nimi udělat
rozhovor. K altánu u dubu na Herinkách a na pohoštění „u Bémů“ nad Vráží již dorazila jen necelá třetina účastníků, ostatní využili některou z možností
zkrácení krásné, zajímavé, ale velice
náročné trasy pochodu.
buk

Poslední dobou se objevují zprávy
o ubývajících zásobách vody ve studnách na Záhrabské, zejména v horní
části Lesní ulice. Příčin může být několik – dlouhodobý deficit srážek nebo
velké množství studen, které dosti živelně vznikají na pozemcích osadníků.
Většina studen je několik desítek metrů
hluboká a nelze vyloučit, že ve své četnosti vlastně fungují jako drenáž, odvádějící vodu do nižších vrstev. Množství
trvale žijících obyvatel zde v posledních
letech narůstá a s ním i spotřeba vody.
Na Záhrabské doposud máme dvě
obecní studny – ve spodní části Lesní
ulice a v lese pod ulicí U Studánky. Tyto
studny nejsou příliš využívané, ale obec
je nechá vyčistit a opraví pumpy, aby
mohly lépe sloužit veřejnosti. Pitnou
vodu je možno také dovážet z hydrantu
na návsi ve Vráži – za její odběr je však
nutno zaplatit tamějšímu obecnímu
úřadu. V nouzi největší pomohou také
hasiči, kteří za rozumný peníz rozváží vodu ze svatojánského pramene do
místních bazénů a studen. V dohledné
době nepočítáme se stavbou vodovodu.
Není zde prověřený vydatný zdroj vody
a povolení takovéto stavby bývá vázáno
na zpracování koncepce likvidace odpadní vody – a to je zde, přiznejme si,
také problém…
Rozhodně je však nutno vodou důsledně šetřit. Na Záhrabské se podobně
jako například v Chorvatsku tradičně
jímala dešťová voda. Některé domy mají
velkou podzemní jímku a dvojí rozvod
vody, což je velice výhodné – jako užitková voda slouží dešťovka velmi dobře.
Každopádně prosím v případě potíží
s vodou informujte obecní úřad. Nenabídneme vám rychlé řešení, ale začneme shromažďovat informace pro jeho
hledání.
buk
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VZHŮRU NA... 
Narození, jubilea
a úmrtí
Ve svatojánském údolí máme nového
občánka, je jím Bruno Růžička ze Sedlce, který se narodil 16. února. Rodičům
tímto blahopřejeme.
Letošní konec zimy a začátek jara
byl v naší obci bohatý na kulatá jubilea, tímto si jménem obce dovolujeme
všem oslavencům k jejich významným
výročím gratulovat a přejeme jim zdraví
a mnoho sil do dalších let:
Pavel Pour (75 let), Jiří Váňa (70 let),
Jana Fellnerová a Pavel Šantora (65 let),
Tereza Boučková (60 let), Jana Kraftová
(55 let), Světlana Dobešová Krynská, Jakub Hrnčíř a Scott Levandier Greenidge
(45 let), Marcela Štěpánková, Štěpán
Rattay a Jan Dobeš (40 let)
Je také naší smutnou povinností
vás informovat, že na sklonku letošní
zimy nás opustilo několik našich drahých spoluobčanů. Po dlouhé nemoci
skonal dne 7. února Václav Ševčík ve
věku nedožitých 78 let, ze Svatého Jana
manželé Jiří a Milada Líznerovi, kteří
zemřeli 13. a 17. března ve věku 84 a 80
let, sedlecká rodačka paní Marie Ženíšková zemřela 28. března ve věku 85 let.
Úmrtí v letošním roce se nevyhnula ani
Záhrabské, kde zemřela paní Emílie Dusilová ve věku úctyhodných 95 let.

Svatojánská pouť
Blíží se také Svatojánská pouť, která letos připadá na víkend 24.–25. června. Dovolujeme si vás proto v předstihu informovat, co vše se letos vlastně chystá, a tím
vás samozřejmě i pozvat k návštěvě:
SOBOTA 24. ČERVNA
9.00  	zahájení volejbalového turnaje na hřišti v Sedlci, účastní se pět mužstev,
organizuje Alice Buchtová, občerstvení zajištěno
13.30  	vysvěcení nového kříže na skále (Svatojánská spol., jáhen Ondřej Mrzílek)
14.30  	kaple sv. Maxmiliána na hřbitově:přivítání poutníků, účastníků pochodu
Patera Karla Dvorského z Tetína a otevření výstavy fotografií ze života
K. Dvorského od pana Velkoborského
14.30 až 17.00 dechová hudba Berounská šestka, tradičně v prostoru u autobusové
zastávky
17.00 až 18.00 D
 ivadlo Víti Marčíka v klášterní zahradě – Sněhurka a sedm trpaslíků,
interaktivní představení pro všechny věkové kategorie
19.00 až 24.00 Caroline Band – taneční a poslechová hudba v amfiteátru,
občerstvení na místě
NEDĚLE 25. ČERVNA
9.30 	
Poutní mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele
15.00 	
Indické odpoledne v sálu pod restaurací Obecná škola – hudba, fotografie, indické speciality a povídání o životě v Indii (fotografka a cestovatelka
Kamila Berndorffová, Elena Kubičková – esrádž, Tomáš Reindl – tabla,
Patrik Vondřich – stylové pohoštění)
17.00 	
koncert v kostele sv. Jana Křtitele – pěvecký sbor Lucky Voice Band
z Prahy, sbormistryně Lucie Freiberg
Občerstvení poutníků bude zajištěno jak ze strany našich hasičů, tak místními
podnikateli a dočasnými stánky. Drobné organizační a časové změny jsou možné
v závislosti na počasí apod., sledujte plakáty! Výše vstupného na určité akce bude
upřesněna.

Noc kostelů 2017
Kostel Sv. Jana Křtitele s jeskyní
sv. Ivana budou otevřeny v pátek
9. června 2017 od 18 do 22h. Návštěvníkům poskytneme odborný výklad, kdy
budou poskytovány i nadstandardní
informace jak o kostele, tak z historie
místa. Zajímavostí bude i pobyt v jeskynním kostele, který chceme osvítit pouze
svícemi. Plánujeme i živou produkci
staré renesanční a barokní muziky.
Každou půlhodinu potom bude pro zájemce organizovaná prohlídka na věž
kostela (omezený počet lidí). Při prohlídce renesanční věže uvidíte zajímavý
hodinový stroj, unikátní barokní půdní konstrukci stavitele Kiliána Ignáce
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Dientzenhofera, nápisy vězňů z 50. let.
Atrakcí je hlavně prohlídka samotných
zvonů, včetně zvonu z roku 1402 s nejstarším českým nápisem na zvonu. Na
600 let staré zvony si lidé mohu sáhnout i zazvonit.
V rámci noci kostelů bude možné přímo v kostele shlédnout i krásnou výstavu unikátních fotografií Svatého Jana
pod Skalou a jeho okolí.
Svatý Jan pod Skalou společně s nedalekým Tetínem jsou jediná dvě poutní místa na Berounsku. Jejich historie
sahá až ke kořenům křesťanství v Čechách. Tato místa jsou duchovně propojena od nepaměti. V letošním roce
se naše obec stala členem Spolku svatá

Ludmila 1100 let, který si klade za cíl
připomenout odkaz nejstarší historicky
doložené české ženy a světice a usiluje
o vyhlášení roku 2021 rokem svaté Ludmily (uplyne 1100 let od jejího zavraždění na Tetíně).
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