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Další velká oprava

Průzkum k otázkám
vody a internetu
V tomto čísle Zpravodaje najdete vložený dotazník, který prosím vyplněný co
nejdříve doručte na obecní úřad nebo
komukoliv ze zastupitelů – lze i oskenovat a poslat mailem. Současně na mailové kontaktní adresy posíláme odkaz
na elektronický dotazník pro ty, kteří
preferují modernější formy průzkumu.
Oč jde?

Třetí rok po sobě se nám poštěstilo
s vydatnou dopomocí dotace spustit
velkou opravu obecního majetku. Štěstí
přeje připraveným, a tak se nám může
hodit, že jsme v rámci jiného dotovaného projektu nechali zpracovat například pasporty obecního majetku, studii
zásobování vodou nebo energetický
audit obecních budov. Když se v únoru
objevila dotační výzva na opravy obecních bytů, narychlo jsme jeden z rozpracovaných výstupů nechali upravit,
aby této výzvě vyhověl. Hned po podání žádosti o dotaci jsme zorganizovali
výběrové řízení, kterého se zúčastnily
dvě firmy. Vítězná firma SPEA Stavby
s. r. o. od září provádí kromě kompletní výměny střešní krytiny také úpravy
krovu spojené s dokonalejším zateplením bytů, výměny všech oken v podkroví, některých prvků v koupelnách a také
podlah. Že byl nejvyšší čas se střechou
něco udělat, ukazuje fotodokumentace.
Na střeše byly použity tři druhy krytiny, starší kusy tašek se již rozpadávaly,
stejně jako betonová mazanina na hřebeni a v úžlabích. Oplechování a žlaby

byly prorezlé. Nájemníci již byli seznámeni s faktem, že po zdárném dokončení rekonstrukce bude zastupitelstvo
jednat o navýšení nájemného. Mohou
se však těšit na výrazné zlepšení komfortu v bytech, protože kvalita tepelné
izolace se zdvojnásobí.
Hotovo má být do konce listopadu,
rozpočet akce předpokládá náklady ve
výši 3‚7 mil. Kč. Nelze však vyloučit vícepráce, což je u oprav starších budov
celkem běžné.
Jiří Bouček

Je na čase začít systematicky bojovat s nedostatkem pitné vody, který
na nás tvrdě dolehl v létě 2018 a podle
všech prognóz bude stále větší hrozbou. Necháváme zpracovat projektovou dokumentaci k rozšíření vodovodu
podél silnice ze Sedlce do Svatého Jana.
V „Jánu“ také zvažujeme možnost centrálního odkanalizování do nové větší
čističky na konci obce směrem na Hostim. Na Záhrabskou by se časem mohl
dovést vodovod z Vráže a měla by také
být přes Vráž centrálně odkanalizována. K jasnému zadání ale potřebujeme
mít zmapováno, jaký je stav zásobování
vodou a jak mají zdejší domy řešenou
likvidaci splašků. Zajímají nás odpovědi
i od chatařů a chalupářů.
Druhá část dotazníku se týká internetu. Během dvou let by mělo být do
všech místních částí zavedeno optické
vlákno, které umožní kvalitní vysokorychlostní připojení. Společnost Cloudevelops s. r. o. na tuto akci dostala
evropskou dotaci a připravuje podklady
pro stavební povolení. Stavba započne ve Vráži a bude pokračovat na trase
Záhrabská – Sedlec – Svatý Jan – Hostim – Srbsko – Tetín/Koda. Součástí
dotovaného projektu je optické připojení domácností na adresách, které vygeneroval Český telekomunikační úřad
ze svých databází. Dotazník přiložený
ke Zpravodaji je ale určen všem včetně
chatařů – prosíme o urychlené vyplnění.

Jiří Bouček

Svatojánský zpravodaj

STARÁ FARA OŽÍVÁ... 

Informací a místa k posezení není nikdy dost

Myšlenka na založení infocentra v naší obci není nová. V několika hlavách nezávisle
dozrávala už několik let. Je pravda, že průvodcovská služba v kostele a Svatojánské muzeum poskytují návštěvníkům obce kvalitní služby, ale zaměřují se hlavně na
historii obce a její památky. Cílem infocentra jsou komplexnější informace z celého
regionu Berounska a také větší zaměření na jeho přírodní bohatství, specifika
ochrany přírody a na kulturní a edukační činnost.
Tato témata jsou také příčinou silné
podpory vzniku infocentra ze strany
správy CHKO Český kras. Jsou zde však
ještě další doposud systematicky neřešená témata, jako třeba dohled na platební morálku parkujících řidičů anebo
poskytnutí zázemí návštěvníkům nebo
i místním v čase, kdy hospoda, kostel
i muzeum jsou zavřené.
Při projednávání záměru v zastupitelstvu obce nebyl na věc jednotný názor.
Obecně se předpokládá, že infocentrum
přitáhne do obce další kvanta turistů.
S tímto názorem velice polemizuji, protože kvanta zde již jsou. Nelze se před
nimi zakopat do země – naopak je třeba
pro ně vytvořit co nejdůstojnější zázemí. To pak stejně dobře může posloužit
místním, bude-li o to zájem. V prostoru
našly své místo i dětské a přírodovědné
knihy – část fondu dávno zrušené obecní knihovny.
Zprovoznění infocentra v části přízemí budovy č.p. 2 – bývalé fary – je možné díky sepsání smlouvy o spolupráci
mezi obcí jako provozovatelem a Svatojánskou kolejí jako majitelem budovy.
Smlouva byla podepsána koncem srpna
a pár dnů poté už jsme dostali vlastní

klíče od vchodu a rozeběhly se přípravné práce. Příprava spočívala především
v úklidu, shánění nábytku, pohlednic, map a dalších předmětů na prodej
a exponátů. Nábytek se nám podařilo
obstarat z několika zdrojů zápůjčkami,
ale také ohromným darem rodiny Dana a Martiny Olexa
ze Záhrabské, darem starších vitrín
z obce Tetín nebo
stojanů na letáčky
od Infocentra města
Beroun. Materiály pro návštěvníky
dodali: destinační
agentura Berounsko, Spolek svatá
Ludmila 1100 let,
CHKO Český kras
a například i vydavatelství Machart
nebo Kurýr z Berouna.
Mnohokrát děkujeme všem, kteří
se o zprovoznění
zajímavého prostoru v budově č.p. 2

zasloužili: ředitelce VOPŠ – sestře Martině, přírodozpytci Emilu Šnaidaufovi, novináři a tiskaři Jiřímu Proškovi,
nebeskému fotografovi Jiřímu Jirouškovi, manažerce DMO Berounsko Elišce
Švandové, učitelce základní a střední
školy Beroun Ireně Nové, Tereze Boučkové, Boženě Nozarové, Karlovi Šímovi
z Bubovic, rodině Dany Posové, Ondrovi
Vlasovi… Někteří odpracovali brigádní hodiny, jiní darovali fotografie nebo
je vytiskli, zapůjčili nábytek nebo pleli
předzahrádku. Výsledkem je malý zázrak: dominantní místo v samém centru
obce získává novou tvář a ožívá! Rozhlasová reportáž z otevření je ke stažení na obecních webových stránkách
v sekci obec v médiích. Zkušební provoz
bude o víkendech a svátcích vždy od 10
do 15 hod., ale jestli poběží i přes zimu
je zatím s velkým otazníkem…
Po březnovém nainstalování výstavy grafik pana Blažka je to další počin,
vedoucí k oživení této dominantní budovy. Přijďte se podívat do zajímavého
prostoru, který se může stát útočištěm
nejen pro turisty, ale i pro místní obyvatele. Jakmile to situace dovolí, plánujeme zde pořádání besed se zajímavými
lidmi ze světa sportu, cestování nebo
ochrany přírody. Pokud vám doma přebývají knížky o přírodě nebo o cestování, nabídněte je k zapůjčení do infocentra, jehož součástí je i malá klubovna.
Uplatní se zde i deskové hry, omalovánky, kvízy a jiné zábavy. Doma vám
možná překážejí, zde je pro ně ideální
prostor.
Jiří Bouček

říjen 2020

...KULTURA VE STAVU NOUZE

Ohlédnutí za zářijovými koncerty
Současná situace není pořádání koncertů příznivá. Momentálně je zakázáno na
veřejnosti zpívat a koncerty probíhají
jen velmi omezeně. Jako profesionální
hudebník o tom vím své a mohu ze své
zkušenosti potvrdit, že na první pohled
komické opatření se zákazem zpěvu má
své vážné důvody.
K prvnímu masivnímu šíření viru došlo
mezi kolegy zpěváky již na konci srpna.
Ještě na počátku léta, v době uvolňování, však situace ohledně pandemie
COVID-19 vypadala velmi optimisticky.
V době, kdy již v Praze a v okolí probíhaly první větší kulturní akce, jsme
se rozhodli naplánovat první koncerty
také ve Svatojánském kostele. Situace s postupem pandemie se však den
ode dne měnila a omezení se od konce
prázdnin začala opět zpřísňovat. Všeobecně zavládla nejistota, zda nebudeme
muset akci na poslední chvíli zrušit.
Přes všechny obavy se 5. září uskutečnil krásný koncert špičkového českého tělesa Pražský žesťový soubor.
Ač velmi krásný, nebyl koncert bohužel
příliš navštívený. Lidé již měli obavy
z nákazy a sousední Vráž a Beroun také
pořádali atraktivní společenské akce.
S obavami jsme vyhlíželi datum
19. září, na které byl zajištěn koncert
Hradišťanu. Jako pořadatelé jsme se
maximálně snažili vytvořit podmínky,
aby COVID-19 neměl při koncertě šanci
na přenos a aby se lidé cítili maximálně bezpečně. Kostel byl rozdělen na dva
nezávislé sektory, sedadla byla podle

německého vzoru
od sebe ve skupinkách po 2–3,
dostatečně daleko
od sebe, roušky a dezinfekce
pro všechny byly
samozřejmostí.
Přesto z pochopitelných důvodů
byla návštěvnost
koncertu přibližně poloviční, než
v minulých letech.
S přibývajícími
obavami lidé odříkali svoji účast,
bohužel i z důvodu nakažení
nemocí či nařízené karantény v rodině. Vrácených
vstupenek kvůli
nemoci tak bylo
kolem padesáti.
Přesto ale dalších
cca 140 lidí na
koncert dorazilo.
Díky emailové rezervaci vstupenek
jsme měli i přesný přehled, kdo v kterém sektoru seděl, pro případ nákazy
a nutnosti trasování. Koncert samotný
byl velmi emotivní a krásný. Atmosféra byla mimořádná a také účinkující si
veřejné vystoupení evidentně užívali.
Také proto, že Hradišťanu letos bylo
mnoho koncertů zrušeno. Jiří Pavlica

zavzpomínal i na nedávno zesnulého
kamaráda Dušana Vančuru ze Spirituál
kvintetu a věnoval mu jednu písničku.
Mnoho posluchačů bylo na podobné
kulturní akci poprvé od začátku pandemie a neskrývali svoje dojetí. Uspořádání koncertu profesionálních těles není
samozřejmě levné ani snadné. Navíc
příjmy oslabuje nižší počet posluchačů a vyšší výdaje s opatřeními. Ale díky
úzké spolupráci s obcí a částečnému
pokrytí koncertu Středočeskou dotací,
nebyly oba koncerty příliš ztrátové. Je
evidentní, že kvalitní koncerty již bez
dotací nebo sponzorů dělat nelze.
S dalším vývojem situace bohužel
nikdo nevíme, kdy se na svatojánských
koncertech opět budeme moci setkat.
Je evidentní, že v ohrožení jsou i tradiční Vánoční koncerty, které zde probíhají již téměř 30 let a mají své věrné posluchače. O vývoji situace Vás budeme
informovat na internetu i ve zpravodaji.
Optimisticky stále věříme, že si i ty nadcházející Vánoce navzdory omezením
a následkům pandemie budeme moci
zpříjemnit. Budeme se velmi snažit,
abychom Vám krásné kulturní zážitky
přinášeli i v těchto časech.

Jiří Ševčík ml.

Svatojánský zpravodaj

KAM MIZÍ VODA... 

My a voda
Toto téma rozebíráme téměř v každém
čísle Zpravodaje a stále nás umí něčím
novým překvapit. Překvapivé objevy se
skrývají v podzemí naší obce a pátrají po
nich zástupy speleologů, ale skrývají se
také v odborných článcích, které se této
problematice věnují.
Jeden zajímavý článek nám poslal jeho spoluautor RNDr. Jiří Bruthans,
Ph.D. Tématem článku je zkoumání
příčin prudkého snížení průtoků některých menších toků ve středních
Čechách v létě 2019. Z průzkumu středočeských toků Brzina, Loděnice, Bakovský potok a Žehrovka vyšlo najevo, že příčinou prudkého úbytku vody
v korytech nejsou černé odběry vody,
ale jev zvaný „potenciální evapotranspirace“. Tento jev spočívá v tom, že
vegetace v údolní nivě během extrémně
teplých dnů odbírá mělkou spodní vodu
z povodí a odpařuje ji tak intenzivně, že
to může vést až k úplnému vyschnutí
koryta – jako např. v potoku Brzina na
Sedlčansku. Rychlost odparu pak může
podle této studie dosahovat neuvěřitelných 40–60 l/s na každý kilometr čtvereční nivy.
Tato teorie byla mimo jiné potvrzena tím, že v červenci 2019 za nejvyšších
teplot dosáhly v některých případech
průtoky vodních toků minima, ale poté,
po všeobecném poklesu teplot vzduchu
a snížení intenzity slunečního záření,
i přes pokračující sucho, na těchto tocích průtok mírně narostl. To se týkalo
i Kačáku.

Doktor Bruthans se nyní věnuje
zkoumání svatojánských pramenů –
snímek ze září 2020 jej zachycuje po
měření rychlosti proudění podzemní
vody mezi jeskyní Arnika a vývěrem
pramenů Ivan a Ivanka.
Na téma voda dostáváme také různé
podněty od občanů. Někteří se domnívají, že se obec (tedy hlavně já) dostatečně nevěnuje zásobování obyvatelstva
pitnou vodou. Stížnost na moji nečinnost prověřovali také pracovníci MěÚ
Beroun, zodpovědní za krizové řízení.
Pisatel se domníval, že je nutné se postarat o nouzové zásobování obyvatel
Záhrabské a chatařů, tedy o přistavení
cisterny nebo o dodávky balené vody.
Nechci tento názor nijak zlehčovat, jen

informuji, že jsme letos nechali zpracovat studii centrálního zásobování vodou pro celou naši obec včetně Záhrabské. Na tuto studii, která stála desítky
tisíc Kč, naváže zpracování projektu za
statisíce korun – budeme usilovat o dotaci v příštím roce. Samotná realizace
vodovodu potom bude představovat
investici v řádu desítek milionů Kč. Ani
zde se neobejdeme bez dotací, popřípadě se může podařit vynutit stavbu
vodovodu jako vyvolanou investici před
stavbou tunelu vysokorychlostní tratě
Praha–Beroun. Stavba má podle posledních informací začít v roce 2028 a má
být dokončena 2042…. Potvrdí se, že
všecko zlé je pro něco dobré?

Jiří Bouček

Sedlecká hala
O nových majitelích nemovitostí v obci a o elánu, se kterým se pouštějí do jejich rekonstrukce, jsme zde již psali. Mezitím se situace zase posunula. V Sedlci zmizela
zpustlá a zarostlá zákoutí i celá hala bývalé drůbežárny. Na jejím místě vzniká nová
hala, která bude sloužit jako jízdárna pro koně.
Vznikají také hospodské řeči a někteří
obyvatelé ze sousedství jsou přesvědčeni, že se zde děje něco nekalého. Původcům těchto poplašných zpráv mohu
sdělit, že stavba je pod kontrolou odboru výstavby MěÚ Beroun a byla řádně
projednána se správou CHKO. Musím
také připomenout, že od roku 2014 má
naše obec platný územní plán. Hala
č.p. 40 a podstatná část statku č.p. 2
v Sedlci jsou v ÚP zařazeny v kategorii plochy výroby a skladování, země-

dělská a lesnická výroba. Na takovéto
stavby se samozřejmě uplatňují trochu
jiná kritéria, než na bytové domy. Ano,
nová hala je o něco vyšší, než původní, ale nepřevyšuje žádnou z ostatních
budov statku. Ze strany od silnice bude
částečně zasypána. K zásypu bude použit materiál, který je nyní složený podél
potoka a znepokojuje některé obyvatele
sedlecké uličky. Terén okolo Kačáku nebude navýšen, protože tím by se zvýšilo
povodňové riziko zaplavení zahrad na

protějším břehu. Nešiřte tedy prosím
paniku a pokud máte nějaké pochybnosti, obraťte se na obecní úřad nebo
přímo na odbor výstavby MěÚ Beroun.
Zde je k dispozici kompletní dokumentace k nové stavbě. Nová hala po
dokončení rozhodně nebude ostudou
obce, jakou bývala zanedbaná původní
stavba ukrytá v náletových dřevinách.
Se stavitelem – panem Denešem jsme
v kontaktu a některé negativní vlivy
stavby, na které nás upozornili obyvatelé Sedlce, se nám již díky dobré spolupráci podařilo eliminovat. Máte-li tedy
nějakou pochybnost nebo problém, přeneste jej prosím od hospodského stolu
ke stolu úřednímu.
Jiří Bouček

říjen 2020...polemika

Mámení
Obecně vzato nejsem moc zastáncem
„upřesňujících“ reakcí na články v tiskovinách tohoto typu, ale pro tentokrát reagovat chci. V posledním čísle
zpravodaje jsem byl nepřímo zařazen do
trojice zastupitelů, kteří, dle slov autora,
podlehli mámení ohledně prodávaného
domu čp. 16 a hlasovali pro přijetí vstřícné nabídky.
Pravda je, že jsem hlasoval pro, a nejen,
že jsem hlasoval, ale ještě jsem se snažil
přesvědčit ostatní kolegy i kolegyni zastupitele. Šlo o 6‚5 mil. Kč za bytový dům
ve Svatém Janu pod Skalou. Není to málo peněz, ale rozhodně to není příliš peněz za to, co bylo v nabídce. Jsem celoživotním sousedem uvedené nemovitosti
a jsem si vědom jejich kladů i záporů.
Vlastnit takový dům není výhra v loterii, ale je to strategická záležitost. Nerad
bych čtenáře unavoval dlouhým psaním
o dějinných souvislostech této nemovitosti s místní historií, zabydlením či
hospodařením, ale je nutné zdůraznit,
že takový bytový dům měl vždy důležitý
význam pro pestřejší fungování naší vsi.
Od počátku zvažovaného prodeje bylo zřejmé, že potenciálních kupců bude

hned několik. V poslední fázi prodeje se
pak mluvilo až o deseti zájemcích, ale to
už mohou být spekulace. Velkým zklamáním pak pro mě bylo, když majitel
přes realitní kancelář nakonec nabídl
nemovitost za pouhých 7 mil Kč a de
facto popřel termín dříve avizované
vstřícné ceny. Ukázalo se, že zájemců je
hned několik a že se tedy bude postupovat obálkovou metodou ve smyslu –
kdo dá více. Z pohledu majitele je to
samozřejmě pochopitelný krok, zvláště
v situaci, kdy má nedostatek hotovosti, a další a další nemovitosti prodává
právě proto, aby získal maximum pro
fungování své instituce.
Ve chvíli, kdy píši tento článek
(29. června), není prodej domu dokončen. Nevím, kdo bude novým majitelem,
ale dopředu mu gratuluji k pořízení výjimečné nemovitosti. Velmi se u něj přimlouvám za zachování cenově dostupného bydlení pro současné i budoucí
obyvatele domu i celé naší obce.
A jakému „mámení“ jsem tedy podlehl? S polovinou nájemníků jsem včas
„předjednal“ významné navýšení současného nízkého nájemného, začal jsem
zjišťovat konkrétní zájem o již volné
byty, protože vím, že taková poptávka
existuje. Více jsem se zajímal o technic-

ký stav budovy a ověřoval jeho statiku či
rozvody sítí. Nic nenasvědčovalo havarijnímu stavu, ke kterému vybízí pohled
zvenčí. Snažil jsem se tedy dořešit a dopočítat okamžité i budoucí náklady související s pořízením i vlastnictvím domu.
Jsem si vědom, že naše obec není natolik bohatá, aby mohla nakupovat staré nemovitosti. Jsem si vědom, že by to
pro nás znamenalo několik „hubených“
let, ale zkušenosti ukazují, že následné
financování oprav je z pozice obce za
pomoci národních či evropských dotací
relativně schůdné a dosažitelné.
Chtěl bych tedy našim současným
i budoucím spoluobčanům popřát, aby
tato nemovitost mohla i nadále plnit
své staleté poslání, tedy poskytovat
dostupné bydlení v krásném domě, na
krásném místě a v ještě krásnější obci
v srdci Českého krasu. Michal Šedivý

Potřebná, avšak nevděčná role
Parkování v historické části naší obce
je ožehavé téma. Již před sedmi lety se
tehdejší zastupitelstvo rozhodlo risknout realizaci placeného parkování
v širším okolí kláštera. Šlo o důležitý
krok a v jistém smyslu o milník, kdy se
v konečném důsledku podařilo znásobit
finanční přínos do obecní kasy od návštěvníků obce.
Přes několikasettisícový počáteční výdaj na pořízení parkovacích automatů
se poměrně rychle ukázalo, že se investice rychle vrací. Příjemným zjištěním
pak byla skutečnost, že by se vlastně
příjmy z parkovného mohly stát – a nakonec i staly – pravidelným zdrojem asi
půlmilionové částky do každoročního
rozpočtu. V součtu již tedy mluvíme
o několika milionech korun. Prakticky
dosud hledáme koncept a ideální cenovou politiku parkovacích automatů.
V celkem pravidelných intervalech se
na jednací stůl vrací i otázka záchytných parkovišť, regulace přijíždějících
aut i celkové řešení dopravní obsluž-

nosti, ale prakticky všechny nápady
narážejí na větší či menší komplikace či
dokonce nesouhlas dotčených orgánů
státní správy, institucí či obecních samospráv v našem okolí.
Dosavadní systém parkování bude
nejspíš fungovat mnoho dalších let.
Možná vymyslíme kompromisní řešení, ale do té doby je stále více nutné
usměrňování, napomínání a mnohdy
i úřední vyzývání špatně parkujících
řidičů a řidiček. Na zřízení a provozování obecní policie nemáme dost financí
a okolní obce mají své policisty vytížené až, až.
Nezbývá, než kontrolu provádět svépomocí, k čemuž mají zatím pověření všichni zdejší zastupitelé. Poslední
měsíce se snažím o pomoc v této věci
a obcházím parkující – rozdávám obálky s razítkem obce a výzvou k nápravě
přestupků. Je to potřebná, ale nevděčná
role. Jde hlavně o víkendy a svátky. Jde
o zamračené tváře provinilců, někdy
i nadávky či dokonce najíždění automobilem. Mám zkušenost, že je důležité

podchytit první ranní či dopolední neplatiče – obálka s razítkem za stěračem
pak působí velmi výchovně a exemplárně. Jednoznačně neplatičů v daném dni
ubývá.
Nezpevněný povrch parkoviště
(resp. nevyznačená stání) před kostelem přináší živelné řazení parkujících
aut. I v tomto lze udělat vstřícný krok
a usměrnit první parkující nebo zaparkovat místní auta tak, aby nabídla „návod“ jak se správně řadit. Často se však
tento záměr nedaří a méně bystří či více bezohlední řidiči několikrát do roka
zablokují příjezdovou cestu za kostel
(k prameni) nebo i cestu za objekt Svatojánské koleje.
A proč o tom vlastně píši? Chtěl jsem
popsat dílčí problém fungování obecních aktivit a možná i oslovit případného zájemce o spolupráci v této dozorové činnosti. Existují plány, že i osoby,
které zaměstná nové infocentrum
v čp. 2, se budou této činnosti věnovat,
ale nejspíš bude vždy platit, že každá
ruka je dobrá.
Michal Šedivý
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PUTUJÍ K NÁM MLADÍ... 

Zahájení školního roku
Začátek školního roku byl letos pro
mnoho škol ve znamení cest do přírody
a v naší obci se to výrazně projevilo.
Skupiny přicházely z různých stran
a projevoval se u nich také velice různorodý vztah k turistice nebo k pohybu
vůbec. Velké sympatie budí, když mladí vyrazí například z Prahy vlakem do
Loděnice, odtud zamíří přes Solvayovy
lomy do Svatého Jana a odtud dále pěšky na vlak do Srbska. Ti šikovnější si na
trase předem domluví program. Velká
část mládeže se ale při představě výšlapu tváří velice otráveně a jakmile se
dají do pohybu, začínají se u nich projevovat různé zdravotní problémy… Není
jednoduché být v této době pedagogem!
Dohodnutý program jsme měli s vedením SOU Hlinky. Učiliště, kde se
mimo jiné vyučují obory zaměřené na
gastronomii a turistický ruch, k nám
v prvním zářiovém týdnu vyslalo dvě
přibližně osmdesátičlenné skupiny studentů prvního ročníku. Přišly k nám po
stezce Vojty Náprstka. Kromě prohlídky kaple svatého Maxmiliána a opékání
buřtů v amfiteátru absolvovala aktiv-

Nová kaplička
V hlavní budově Svatojánské koleje se
již dlouhá léta využívá jako školní kaple
menší místnost v prvním patře. Avšak
teprve nedávno se díky Mons. ThDr. Janu Balíkovi, PhD. (arcibiskupský vikář
pro diakonii) stala v pátek 25. 9. 2020
„plnohodnotnou“ kaplí zasvěcenou Boží
lásce a Mariinu mateřství. Svátek bude

nější část mládeže prohlídku kostela, kde jim poskytl výklad pan Michal
Šedivý. Studentům oboru cestovní ruch
se také věnoval pan Emil Šnaidauf a je
možné, že se v obci koncem školního roku objeví někdo z nich na praxi. V úvahu připadá působení studentů v infocentru nebo na jiném místě,
kde lze poskytovat informační služby
návštěvníkům obce. Je to jedna z mož-

tedy každoročně slaven 11. 10. a posvícení vždy 25. 9. Jedná se v pořadí o čtvrtou
kapli na území obce Svatý Jan pod Skalou, přičemž je to jediný prostor, který
lze „pohodlně“ využívat celoročně s ohledem na náročné zimní klima v ostatních
třech kaplích (kaple Povýšení svatého
Kříže pod Svatojánskou skalní stěnou,
kaple sv. Maxmiliána na hřbitově a kaple sv. Ivana v Sedlci).
Michal Šedivý

ností, jak si vytipovat vhodné posily do
služeb vázaných na turizmus, které bychom měli v obci podporovat.
Zatímco první parta si vynutila návrat vlakem z Vráže, druhá skupina
následujícího dne statečně odkráčela podél Kačáku k Berounce a dále do
Berouna. Jak se však ukázalo, cílem
studentů ani pedagogů nebylo zahájení řádné výuky, ale karanténa. Během
výletu se v učilišti vyskytlo onemocnění
Covid-19…
Jiří Bouček

Usychající stromy a zeď
Nejenom stromy na lesních pozemcích
bojují o své přežití. Nelehký boj s kůrovcem letos prohrály i dva mohutné smrky
ve Svatojánském parku. Mnohdy až staletá zeleň zažívá těžké období. Samotný
park je součástí národní kulturní památky a budoucí výsadba nových stromů
je již řešena pod dohledem pracovníků
Národního památkového ústavu. Ti se
mnohdy inspirují zajímavými historickými fotografiemi, takže lze do budoucna odhadnout, že část parku bude
opět sloužit jako ovocný sad a část jako
okrasná zahrada. Dlouholetým problémem, jehož řešení není stále na dosah, je
samotná parková zeď. Mnohdy až havarijní stav hlavní budovy bývalého kláštera „odsával“ a stále ještě „odsává“ miliony korun, které by zeď na svou opravu
potřebovala. Ani granty a dotace nebývají nastaveny tak, aby se zachraňovala
„nějaká“ zeď. Snaha o řešení ostudného
stavu zdi nezůstává tzv. u ledu. Téma
je opakovaně otevíráno a připomínáno
na důležitých jednáních a nezbývá než
doufat, že se způsob financování najde
dříve, než samotná zeď bude už vlastně
minulostí.
Michal Šedivý
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...i pamětníci

Berounský drak

Úspěch svatojánských studentů

Už po patnácté se nad jezem v Berouně konaly začátkem září závody dračích lodí. Součástí akce je tradičně také
jednorázový závod partnerských měst
(Beroun, Goslar, Brzeg), který už podruhé doplnila loď obsazená reprezentanty
destinační agentury Berounsko. Ve dvacetičlenné posádce byla vedle Berouna,
Srbska, Bubovic, Vráže a Hýskova silně
zastoupena i naše obec. Už páteční trénink naznačil, že se podařilo namíchat
silný kolektiv, a to se také v sobotním
závodě potvrdilo skvělým časem pod
jednu minutu a hlavně druhým místem
těsně za vítěznou lodí Berouna. Medaili
z pravé berounské keramiky si můžete prohlédnout mezi dalšími exponáty
v infocentru.
Jiří Bouček

Ve čtvrtek 15. října vyhlásila porota
soutěže Srdcovka, kterou pořádala VOŠ
Caritas v Olomouci, jako nejlepší film
v kategorii předškolní pedagogika film
studentů Svatojánské koleje s názvem
Svoboda je křehká věc.
Film nazvali
studenti Svoboda
je křehká věc – ve
čtyřech minutách
rozkrývá krutost
komunistického
režimu, který v roce 1953 odsoudil
k pěti letům vězení maminku rok
a půl starého syna
paní Milušku Havlůjovou. Porota
na snímku ocenila,
že studenti dokázali křehká a těžká
témata (navždy
ztracený vztah se
synem, život v ne-

Červená středa
Červená středa – připomínka lidí pronásledovaných pro víru, mezinárodní iniciativa – bude organizována v Čechách
již potřetí a ve Svatém Janu podruhé.
Tak jako loni se i letos chystáme poslední středu před adventem 25. listopadu 2020 navečer připojit k akci Červená
středa. Červeně osvícený kostel, červené svíčky v rukou budou vyjadřovat solidaritu se všemi pronásledovanými pro
víru, základní svobodě na vyznání, nezcizitelnému a nenarušitelnému právu.
Připomeneme si ty, kdo svou víru a náboženství vyznávat nemohou. Program
akce bude včas upřesněn a zveřejněn.
Zveme Vás již nyní a věříme, že Červená středa bude pro nás všechny silným zážitkem.
Vlasta Jindrová

Výuka v přírodě
Svatojánská kolej stále častěji využívá
přilehlý park k výuce svých studentů
a studentek. Opakovaně velký zájem
o studium na této škole, a s tím spojené přijetí téměř devadesáti „prváků“
(především do distančního typu studia),
a také ve spojení s probíhající pandemií,
znamená častější využívání této ojedinělé „venkovní učebny“.
Neopakovatelné výhledy a dění
kolem sice narušují soustředění přítomných, ale celková atmosféra vybízí
k čerpání nových poznatků a zkuše
ností.
Michal Šedivý

svobodě, závazek svobody) sdělit způsobem, který zaujal a který promlouvá
k divákům.
Budeme hledat příležitost, jak promítnout film i Vám všem.

Vlasta Jindrová

Příměstské tábory
Svatojánská kolej zorganizovala již šestý ročník příměstských táborů. V celkových číslech mluvíme skoro o tisícovce
účastníků, kteří bývají především z vesnic v našem okolí. Vítaná služba mezi
rodiči a dětmi přináší vlastně i pedagogickou praxi studentům koleje, kteří se

pod dohledem zkušených pedagogů starají o program a denní režim. Přilehlý
park je pro tyto aktivity velmi příhodným místem, kde se ve většině případů
odehrává prakticky celodenní program.
Oběd i svačiny jsou připravovány ve
zdejší školní jídelně. Michal Šedivý
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SMUTEK I NADĚJE... 

Zemřel Jan Ševčík

Dotace pro hasiče

V pondělí 12. října přišla smutná zpráva
z Teplic, že ve věku nedožitých 84 let
zemřel MUDr. Jan Ševčík. Narodil se
v Čebíně u Brna, ale pak se s rodiči
přestěhoval do Svatého Jana pod Skalou. Byl nejstarším ze sedmi sourozenců Ševčíkových. V roce 1961, hned po
úspěšném zakončení studia na lékařské
fakultě UK v Praze, nastoupil na OHS
v Teplicích. V hygienické službě pak zastával různé funkce od vedoucího oddělení, vedoucího odboru, okresního hygienika, vedoucího odboru na KHS, až
po dlouholetého ředitele ZÚ v Ústí nad
Labem. Byl jedním z nejvýznamnějších
hygieniků v České republice. Byl dlouholetým zastupitelem Teplic, kandidoval i do poslanecké sněmovny.

Letos jsme podali dvě žádosti o dotaci pro naše dobrovolné hasiče. U Středočeského kraje jsme s žádostí o podporu nákupu nové výstroje v hodnotě
cca 250 tisíc Kč neuspěli. Vyšla nám ale
žádost o dotaci MV na nákup nového
dopravního automobilu. V příštím roce
požádáme o příspěvek Středočeského
kraj, který nákupy dotované z MV také
většinou podpoří. Tak bychom mohli
získat celkem 750 tisíc Kč, což s doplatkem ze strany obce umožní vybrat
kvalitní automobil s vysokou užitnou
hodnotou. Podmínkou je alespoň osm
sedadel pro přepravu osob – příští rok
tedy v obci budeme mít s velkou pravděpodobností mikrobus!
red

Naše lesy

Kromě svých pracovních aktivit
byl jedním ze zakladatelů Svatojánské
nadace v roce 1991, které dlouhá léta
předsedal. Díky jeho pevné vůli, odvaze
i vůdčím schopnostem se podařilo započít velké dílo obnovy Svatojánských
památek. Od náročné záchrany kostela
a kaplí až po Mariánské sousoší. O pár
let později právě on přišel s myšlenkou
obnovy svatojánských poutí či pořádání koncertů v kostele. Jeho snem bylo
založit zde i festival. Patřil i k nemnoha
svatojánským pamětníkům a přispěvatelům do místního zpravodaje i tisku.
Zádušní mše se bude konat s ohledem
na stávající opatření v Teplicích v omezeném počtu osob. Obřad posledního
rozloučení a uložení do hrobu se uskuteční se na svatojánském hřbitově v úterý 20. října od 13 hodin. Jiří Ševčík ml.
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V lesích kolem nás se dějí převratné
věci – za pár let se možná zcela změní jejich skladba a charakter. Momentálně čelíme a budeme čelit vymírání
vzrostlých stromů, a to nejen kůrovcem
napadených smrků, ale i mohutných
proschlých listnáčů. V obecním lese pod
Záhrabskou ohromné suché buky hrozily black-outem pro Záhrabskou. Pád
kmene na kabel má fatální následky –
to už jsme si vyzkoušeli. Také na stezku
Vojty Náprstka nad Jánem padají větve
a celé stromy při každém závanu silnějšího větru. Začátkem října jsme nechali
všechna nebezpečná místa na turistické stezce i kolem elektrického vedení vyčistit. Šlo o rizikové kácení, které
během dvou dnů mistrovsky zvládl pan
Lukáš Kupka s pomocníkem.

Sbírka na nový
prvek dětského
hřiště v Sedlci
Jak jsme již v minulém vydání Zpravodaje oznámili na popud paní Helenky
Běhounkové byla vyhlášena sbírka na
nový prvek pro starší děti pro dětské
hřiště v Sedlci. Zatím se podařilo vybrat
22 500 Kč. Rádi bychom touto cestou
poděkovali všem přispěvatelům, obzvláště těm významným jako je rodina
Duspivových a paní Štefanová/Koljeva,
kteří dohromady poukázali více než polovinu vybrané částky. Přispěli však také další obyvatelé Sedlce a Hostimi. Je
to velmi hezká částka, ale certifikované
herní prvky na dětská hřiště jsou velmi
nákladné, tak necháváme ještě sbírku
pokračovat pro ty, kteří to možná v minulém vydání Zpravodaje přehlédli a rádi by také přispěli. O tom, co bude moci
obec zakoupit a kolik případně doplatí
ze svého rozpočtu, se bude rozhodovat
až po novém roce, a tak bychom tímto
chtěli předem poděkovat případným
dalším dárcům.
Číslo transparentního účtu pro sbírku je 292380219/0300. Při platbě uveďte variabilní symbol 88888.

Jindra Štefanová

Nabídka
dřevěných
briket
Nabízíme prodej dřevěných briket z naší
produkce. Brikety jsou suché, tedy vhodné k okamžitému topení, použitelné do
všech typů topidel. Dobře a čistě se skladují. Balení v pytlích je po 25 kg.
Cena za 1 kg je 4 Kč bez DPH.
Při odběru nad 1 tunu zavezeme
zdarma do oblastí Svatý Jan pod Skalou, Loděnice, Vráž, Hostím, Bubovice
a dalšího okolí. V případě zájmu pište na
vita@duspiva.cz nebo volejte na telefon
602 335 854.
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