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Rekonstrukce čistírny odpadních vod
Po třinácti letech provozu čistírny odpadních vod u hotelu Obecná škola, na kterou je
napojeno i několik domácností, musela obec přistoupit k rozsáhlé rekonstrukci čistírny pro její problémový
a poruchový chod, který vyžadoval časté opravy. Vlastní rekonstrukci předcházely výpočty kapacitních
parametrů, které prokázaly, že kapacita stávající čistírny je vyhovující i přes zvýšený nárůst obsazenosti
hotelu oproti roku 2000, ve kterém byla instalována. Už tehdy projektanti počítali s dostatečnou rezervou,
díky níž mohla být využita stávající plastová jímka pro osazení novou technologií. Tato technologie řeší
mimo jiné problém „nárazovosti“, kdy v letní sezóně přitéká mnohem více odpadní vody z restaurace
a hotelu, zatímco v zimním období je přítok z několika připojených domácností -vzhledem k velké kapacitě
čistírny- malý a čistící proces nemůže řádně probíhat. Současná technologie akumuluje odpadní vodu
a zároveň ji předčistí. V závislosti na přítoku probíhá vlastní proces čištění. Čistírna byla doplněna
o nezbytný kalojem. Na celý proces dohlíží počítač, který sleduje i zatížení čistírny, zaznamenává významné
události a upozorňuje na eventuální poruchy. Samozřejmě i tato elektronikou řízená čistírna vyžaduje zásah
člověka, který bude muset na provoz dohlížet a provádět základní údržbu. Zkušební provoz probíhá bez
problémů, čistírna nezapáchá a do kanalizace vytéká průzračná voda. To, jak bude čistírna nadále fungovat,
však záleží i na chování těch, kteří jsou k čistírně napojeni. Do odpadního potrubí nepatří papírové ubrousky,
kapesníčky, tampóny, hygienické vložky a podobné nerozkládající se předměty. Ty budou muset být
obsluhou vybírány. Nepřípustné je rovněž vylévání tuků, které jsou velkým nepřítelem pro čistírny
odpadních vod - brání čistícímu procesu, ucpávají filtry a způsobují zápach. Náklady na rekonstrukci čistírny
jsou ve výši 300 tisíc korun.
(PV)

Blýská se na lepší časy?
V červenci minulého roku byla uvedena do funkce ředitelky vyšší odborné školy pedagogické řádová sestra
Dr. Martina Štěpinová. Za dobu jejího působení v této funkci došlo k několika formálním i neformálním
setkáním s představiteli obce. Tato setkání dokazují, že po dlouhých letech - diplomaticky řečeno - nezájmu
minulého vedení školy o dění v obci, kde působí, dochází k pozitivním změnám. Vůle respektovat se
navzájem a spolupracovat je zřetelná. Ke spolupráci se hlásí i studenti školy, což budeme mít příležitost brzy
ocenit. Již za několik dní (4. března od 16.30 hodin) bude v prostorách školy dětský karneval, který studenti
pořádají pro děti žijící v územní působnosti naší obce. Pozvání platí i pro děti z Hostími. Na programu bude
dětská diskotéka, hry a soutěže o ceny. Dalším důkazem spolupráce je i nabídka vedení školy pro občany
naší obce. Ti mají nyní možnost stravovat se ve školní jídelně. Podrobnosti k této nabídce jsou uvedeny níže
v samotném článku. Je zřejmé, že má-li se obec rozvíjet po stránce společenské a kulturní, úloha tak
významné instituce, jakou VOŠP je, bude nezastupitelná. Témat pro společný postup při řešení problémů
bude jistě více a někdy jejich zvládnutí bude komplikované, protože nebude záležet jen na dobré vůli vedení
školy a obce. Celý areál kláštera a řada pozemků na území obce je ve vlastnictví Arcibiskupství pražského –
zřizovatele školy – a dost pravděpodobně se rozsah vlastněných nemovitostí ještě zvýší. Arcibiskupství bude
mít tedy významné slovo při realizaci nejen obecních projektů.
(PV)

Jídelna ve Svatojánské koleji vaří i pro obyvatele z blízkého okolí
Svatojánská kolej – VOŠP nabízí možnost odběru obědů ze školní jídelny. Tato možnost platí ve všední dny kromě
prázdnin a některých předem určených dní, kdy se nevaří. Cena jednoho oběda je 65,- Kč. Jídelníček je k dispozici
na internetových stránkách školy nebo v kanceláři kuchyně, kde lze obědy objednávat u paní Blanky Cajthamlové.
Objednávejte nejpozději den předem do 12:00 na tel. 311 672 461 – linka 31, nebo osobně.
(Svatojánská kolej)

Most u kostela bude opraven
Loňská povodeň způsobila škody i na konstrukci mostu u kostela. Ten projde důkladnou opravou. Po dobu
oprav však bude neprůjezdný pro motorová vozidla, proto bude zřízena objízdná trasa. Pro pěší bude
zachován provizorní průchod. Předpokládá se, že opravy budou zahájeny ve 2. čtvrtletí t.r., skončeny pak ve
3. čtvrtletí. V připomínkách k projektu obec mimo jiné uvedla, že vzhledem k dopravě dětí do škol, je pro
opravu přijatelný pouze čas letních prázdnin. O přesném termínu opravy budeme informovat na vývěskách
obce a na internetových stránkách obce.
(PV)

Obnova dětského hřiště finančně podpořena i z Prahy
Na základě informace pana Štěpánka ze Sedlce, že pražský hotel Alcron příležitostně poskytuje menší
finanční obnosy na dobročinné účely, požádala obec o příspěvek na povodní poničené dětské hřiště. V lednu
přišla z hotelu Alcron příznivá zpráva, že obci bude poskytnut finanční dar ve výši 7 850,- Kč. Hotovost
převzal osobně starosta obce na půdě hotelu. Chtěli bychom touto cestou poděkovat zaměstnancům hotelu
Radisson Blue Alcron ve Štěpánské ulici v Praze za jejich ochotu, vstřícnost a podporu. Managementu hotelu
byl odeslán děkovný dopis. Náš dík patří i panu Štěpánkovi. Na dětském hřišti bude v jarních měsících
provedena další výměna herního prvku - osazení novými houpačkami.
(PV)

Vánoční koncerty se vydařily
Také letos 23. prosince se konala tradiční Rybova mše Vánoční v podání Berounského Slavoše, orchestru
Vysoké školy ekonomické v Praze a sólistů Státní opery. Vánoční koncerty zde mají mimořádnou atmosféru,
pro kterou jsou hojně navštěvovány. Také letos si koncert přišlo poslechnout 350 posluchačů. Vánoční
koncert se konal po jedenadvacáté a poprvé byl také zaznamenán profesionální kamerou. Vzniklo tak velmi
krásné DVD, které je možné objednat v kostele, nebo na adrese Svatojánské společnosti. Svoji popularitu si
získává i Štědrodenní zpívání v podání Loděnického sboru „Comodo“. Na Štědrý den si je přišlo poslechnout
téměř 200 posluchačů. Děkujeme touto cestou Svatojánským hasičům za organizaci parkování během
koncertu. Zajišťují tak pohodlnější průjezd obcí, větší komfort pro návštěvníky i obyvatele obce.
(JŠml)

Připravujeme besedu na téma „Izrael“
Po dohodě s agenturou Křížek připravujeme povídání s promítáním na téma Svatá země. Na podobné akce
v tomto předjarním období jsme si již zvykli a setkávají se s dobrým ohlasem veřejnosti. Poslední z nich byl
vzpomínkový večer na Mílu Urbana. Tentokrát jsme zajistili zajímavé promítání pana Dr. Petra Křížka, které
ponese název „Izrael - po stopách Ježíšových“ a přinese autentické fotografie, obohacené vlastními zážitky
z mnoha Křížkových návštěv Izraele. Termín přednášky je 29. března od 17 hodin v hotelu Obecná škola.
Před touto akcí se od 16 hodin bude v suterénu hotelu konat výroční schůze Svatojánské společnosti, která je
jako každoročně přístupná veřejnosti. Kdokoli se tak může přijít podívat, nahlédnout pod pokličku a
dozvědět se podrobnosti o hospodaření, práci a přípravě akcí Svatojánské společnosti.
(JŠml)

Koncerty a kulturní akce v roce 2014
Na letošní rok již je naplánováno několik koncertů ve Svatojánském kostele. Kromě tradičních vystoupení
Hradišťanu, či Vánočního koncertu, připravujeme na 8. června vystoupení paní Markéty Mádlové a Jaroslava
Svěceného. Tento koncert bude sponzorován pojišťovnou Wüstenrot. 14. června se bude opět konat
Myslivecký den, o týden později 21.- 22.6. svatojánská pouť. 19.7. pohostíme sbor z Anglie, na konec září je
v jednání koncert pěveckého sboru z Bratislavy, v říjnu společný koncert Slavoše se sborem z Goslaru. Tento
rok tedy bude na kulturu poměrně bohatý a máme se na co těšit.
(JŠml)

Výročí posvěcení Kaple sv. Kříže
V roce 2014 uplyne 300 let od dostavění a vysvěcení Kaple sv. Kříže. Svatojánská společnost by chtěla
k tomuto výročí v kapličce uspořádat malou církevní slavnost. Při této příležitosti by měla být brigádně
opravena i drobná poškození na kapli, vykáceny náletové dřeviny a zúhledněno okolí kaple. Navrhovaný
termín slavnosti 17. květen bude upřesněn v závislosti na průběhu příprav a prací.
(JŠml)

K loňským opravám interiéru kostelní věže uvádíme několik zajímavých dat o této památce: Současná věž
byla postavena na místě staré původní zvonice (patrně s gotickým základem) opatem Janem Chrystostomem
v letech 1600-1607, do dnešní podoby byla o jedno podlaží vyzdvižena v letech 1711-14. Staré renesanční
prvky zůstaly patrné v celé věži - od fresek a kleneb v přízemí až po ornamentální štukatérie v podkroví
kostela. Od té doby kromě oprav hodin nemáme žádné zprávy o jakékoli činnosti v interiéru věže. Po zrušení
kláštera byly v různých dobách zazděny také dveře a otvory, spojující klášterní konvent s věží, resp. s celým
kostelem. V prostorách věže jsou kromě zbytků renesančních maleb také různé grafittové nápisy, některé
i vyryté či zkušenou rukou umělecky a barevně vyvedené. Nejstarší vyrytý nápis je datován z roku 1843,
nejmladší sahají téměř do současnosti.
(JŠml)

Od 1. ledna 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník. Zde je několik informací
z § 1016, které se týkají např. řešení častých sousedských pozemkových sporů. Nový
zákon řeší mimo jiné i dnes již učebnicový spor o jablko, které roste ze stromu od souseda
a přesahuje plot na cizí pozemek. Od ledna platí toto: „Jakmile jablko spadne k sousedovi
na pozemek, patří sousedovi.“ Sousedé se často přou i o spadané listí nebo jehličí. I zde začalo platit totéž, co
pro ovoce – na sousedově pozemku to je už sousedova starost. Trnem v oku bývají také větve či kořeny,
které narušují ploty nebo stíní okna. „Soused, kterému větve nebo kořeny skutečně vadí, tak má právo
odstranit je, ale jen tehdy, když před tím vyzval vlastníka, aby to udělal sám, a ten to v přiměřené lhůtě
neudělá“. Vykonavateli také náleží to, co z odstraněných kořenů a větví získá. Podle zákona je tak navíc
možné učinit jen ve vhodném ročním období, šetrně a pouze v případě, kdy jsou potíže větší, než zájem na
zachování nedotčeného stromu.
Nový občanský zákoník dává majiteli právo na sousedově pozemku honit také zaběhnutou kočku, psa,
slepice nebo třeba včelí roj. Pokud ale zaběhnuté zvíře sousedovi něco poškodí nebo zničí – třeba když
sežere vypěstovanou zeleninu, musí majitel zvířete sousedovi škodu nahradit. Nový zákon vnáší světlo i do
problematiky plotů a společných hranic pozemků. Výtah nových pravidel přinášíme proto, že obdobné
problémy byly častým důvodem sousedských rozepří i v naší obci.
(JŠml)

O Vánocích - dne 26. prosince 2013 zemřel po dlouhé nemoci jeden ze
zakládajících členů Svatojánské společnosti, náš soused a kamarád - dobrý člověk
pan JUDr. Vratislav Nosek. Bylo mu teprve 70 let. Byl velkým milovníkem
Svatého Jana pod Skalou, kam jezdil s rodinou chalupařit. Pro naši obec v rámci
Svatojánské společnosti zdarma vykonal nezměrné množství práce. JUDr. Nosek
nebyl stálým svatojánským občanem, přesto sem přes 40 let jezdíval téměř každý víkend a trávil zde mnoho
týdnů dovolené. Přiženil se do rodinného domu čp. 24 rodiny Černých, naproti klášternímu parku. Téměř
každý víkend pilně pracoval na zahradě, dovedl i odpočívat a dovedl se také hezky a vždycky slušně bavit při
společném posezení doma i ve společnosti. Proč tedy o tomto „obyčejném“ člověku dnes píšeme?
Vráťa Nosek byl především dobrým, ochotným a pracovitým člověkem, kterého budeme moc postrádat jako
výborného kamaráda, vzdělaného právníka a moudrého rádce. Ani to však není plný výčet jeho
svatojánských aktivit. Jako zakládající člen Svatojánské společnosti (dříve Svatojánské nadace) každoročně
zcela nezištně vykonal veliké množství odborné práce nesmírné ceny. Je autorem stanov a všech interních
předpisů Společnosti, desítek složitých právních dokumentů a smluv, bez kterých by tato Společnost
nemohla fungovat. Toto vše Vráťa vždy vykonával bez jakýchkoli nároků na odměnu. Naopak – tak jako
většina členů SJS – naší práci podporoval i finančně a brigádně se podílel zejména na opravě kostela a Kaple
sv. Kříže. Vráťa Nosek nám všem bude ještě dlouho moc chybět, a nejen jako právník. Chybět nám bude
především jako dobrý a moudrý člověk, jako kamarád.
(JŠml, Jan Ševčík)

VOPŠ se začíná otevírat světu
V lednu 2014 proběhlo první oficiální setkání zástupců obce, Svatojánské společnosti a nové paní ředitelky
VOPŠ. Po oboustranném seznámení byly naznačeny oblasti možné spolupráce školy s veřejností, kterou jsme
doposud bohužel dlouhodobě postrádali. Byly nastíněny konkrétní podoby spolupráce např. Svatojánské
společnosti či obce se školou na řešení společných problémů či občanské pomoci. Obec tak přislíbila
vstřícnost při řešení problematiky úpravy prostranství před budovou kláštera. SJS nabídla pomoc při realizaci
koncertů či opravě památek – konkrétně zdevastované parkové zdi. Paní ředitelka také souhlasila se
zapojením studentek do života obce. Nadějným příslibem pro zdejší maminky je i nabídka hlídání malých
dětí v podvečerních hodinách studentkami, aby se rodiče mohli věnovat jiným aktivitám. Uvedla to jako
malou kompenzaci za školku, jejíž existenci Arcibiskupství zamítlo v minulosti v rámci zdejší školy
podpořit. Současně paní ředitelka vypočetla, že i kdyby na provoz školky obec přispívala ročně 100 000, tak i
přesto její zřízení a provoz by byl ekonomicky naprosto nerealizovatelný. K problému s parkovou zdí jsme se
shodli na nutnosti její záchrany. Odhad nákladů na opravu převyšuje částku 11,5 milionu Kč, a tak oprava zdi
jako celku je v současnosti neuskutečnitelná. Navíc, názory majitelů, stavebních odborníků a památkářů na

způsob obnovy se zatím liší. Nebylo dosud pokročeno ani v otázce nezbytného posunutí základů zdi dále od
silnice a odvodnění základů. Voda a mráz jsou hlavní příčinou pohybů a naklonění soklu i pilířů, což dále
způsobuje jejich boření.
(JŠml)

Oprava kostelní věže
Mnoho lidí vnímá svatojánský kostel jak nejcennější památku v obci. Vnímáme ji jako památku, která
zasluhuje mimořádnou péči, proto není divu, že se její opravy táhnou již od roku 1992. V letošním roce došlo
také na opravy vnitřních prostor kostelní věže. Mnoho lidí je překvapeno, když se dozví, že věž je o tři století
starší než samotný kostel. Ano, je tomu tak. Původně zde stával malý gotický kostelík, který byl v 17. století
odstraněn, aby na jeho místě mohl vyrůst dnešní, tzv. nový kostel. Kostelík byl odstraněn, ale věž původního
kostelíka zůstala stát a byla ještě asi o 12 metrů navýšena, aby výškou odpovídala novému kostelu. Takže
spodní zdivo věže je opravdu ze 14. století. Nevíme, kolikrát se vnitřní prostory věže opravovaly, ale od
poslední opravy už uplynula hezká řádka let. A podle toho to v útrobách věže také vypadalo – opadaná
omítka, ztrouchnivělé dveře, zkrátka nevábné prostředí. Asi před 15 lety skupina mladých silných mužů
provedla ve věži hrubý úklid. Vyčistila věž od letitého nánosu, prachu, opadané omítky, ptačího a netopýřího
trusu a bylo toho asi 30 pytlů. To bylo sice záslužné, ale k žádným podstatným opravám tehdy nedošlo. Až
letos se do věže pustila stavební firma, která přízemí věže proměnila v obyvatelné prostředí, kam se člověk
nemusí bát vstoupit ve svátečním oblečení. Všechny stěny jsou krásně omítnuté a čisté, jsou zde nové dveře a
nové okno, takže se přímo nabízí, aby se přízemí mohlo využít například jako šatna pro muzikanty a zpěváky
při koncertech pořádaných v kostele. Málokdo si uvědomuje při pohledu z ulice, že kostelní věž je stavba,
jejíž vnější půdorys je 9 x 9 metrů. Odečteme-li od toho sílu zdiva asi 1,5 metru, vychází nám, že vnitřní
prostor pod věží tvoří velice pěkná a prostorná místnost. Ta byla vybavena čtyřmi stoly, třemi stojanovými
věšáky a lavicemi. Vánoční koncert se tedy bude konat pro účinkující již v nových prostorách. Doposud měli
pořadatelé při každém větším koncertu problém, kam například uložit pouzdra na hudební nástroje.
(BŠ)

Oprava fresky v jeskyni sv. Ivana
V letošním roce proběhlo zrestaurování barokní fresky „Křest Páně“. Jedná se o jedinou nástěnnou malbu
v jeskyni sv. Ivana. Malba měla původně větší rozměry, což je vidět na stěně okolo niky. Část malby byla
kdysi v minulosti obnovována, při čemž byla znovu nahozena a vymalována patrně stejným motivem. Malba
je provedena olejem na světlemodrém podkladovém nátěru. Je pevná, a v daných vlhkostních podmínkách
jeskyně dostatečně soudržná. Použití oleje bylo nejvhodnější z řady dalších technik. Vlhké prostředí jeskyně
však velmi destruktivně působí na podkladovou vápennou omítku. Voda rozpouští vápenec v omítce, která
ztrácí soudržnost a vydroluje se. Kromě toho sem voda importuje soli, které také destruují omítku, způsobují
její praskání, uvolňují intonako s malbou a na povrchu vytváří vysoké výkvěty a bílé závoje. Čitelnost malby
snižovala i vrstva nečistot na povrchu a saze svíček. Není bez zajímavosti, že přímo na fresce jsou dochované
80 a více let staré nápisy tužkou, které tu zanechali kdysi návštěvníci. Největším nepřítelem malby je voda
a neustále se vytvářející soli. V jeskyni se ale její výskyt odstranit nedá, neustále prosakuje travertinovou
skálou v různé intenzitě, v letních měsících se držela v kapkách na stěnách i malbě, (i po 3 týdnech zůstal
podkladový vápenný tmel stále měkký, jakoby čerstvě nanesený) a proto byl dohodnut postup, který by do
budoucna s přítomností vody počítal a nebránil by jejímu vystupování na povrch malby. S použití tradičních
starých technik proběhla oprava, pouze na několika dohodnutých místech byly provedeny tmely vápennou
maltou a barevně zatónovány. Freska byla v tak kritickém stavu, že splývala se zdmi jeskyně a tak si jí
v jeskyni téměř nikdo nevšiml. Nyní je zrestaurovaná a vhodně nasvícená a po vstupu do jeskyně jí již nejde
přehlédnout. Vhodně tak doplňuje celkovou tajemnou atmosféru jeskyně, kvůli které sem putuje značná část
návštěvníků.
(zdroj: restaurátorská zpráva, JŠml)

PŘIPRAVUJEME:
4. března ……… Dětský karneval v prostorách VOŠP. Pořádají studenti VOŠP, začátek v 16.30 hodin
29. března ............ Výroční schůze Svatojánské společnosti Obecná škola 16 hodin
29. března ............ Přednáška s promítáním na téma „Izrael“ – Obecná škola 17.00 hodin

TÝDEN SE STAROSTOU
Dnes o něčem, co nenajdete ani na obecní vývěsce ani na internetových stránkách
obce, aneb týden takových normálních obecních starostí ...
Je pátek 3 hodiny a 10 minut ráno. Starostův i můj mobil vyzvání jako o závod. Vstávám a přijímám
hovor. Zlý sen! Z mobilu se ozývá: vloupání do muzea. Beru na sebe jen to nenutnější a za pár minut se
se starostou setkáváme před muzeem, na kterém příšerně ječí siréna. Nikde nikdo. Snad se někdo pokusil
dostat se do budovy ze dvora. Obcházíme dům. Vše je v pořádku. Vcházíme dovnitř budovy a alarm
pořád kvílí. Čidlo signalizuje, že zaznamenalo pohyb v prvním patře. Ovladačem zastavujeme jekot
sirény a opatrně jdeme nahoru. Zámky jsou neporušeny a po otevření dveří zjišťujeme, že poplach byl
planý, a že je všechno na svém místě. Kódujeme a jdeme si lehnout. Oba jsme už oka nezamhouřili.
Následuje běžný pracovní den. Starosta připravuje náročnou roční uzávěrku obecního účetnictví a
dokončuje uzávěrku měsíční. Občas ho v této práci přerušuji s naléhavou záležitostí. Vybíráme totiž
firmu, která by nám konečně dodala takovou čističku, která by se dokázala vyrovnat s potřebami našeho
hotelu. Původní čistička v minulosti neobstála. Konečně vybíráme firmu, ale je zapotřebí doložit
všechny potřebné údaje a těch je požehnaně. Je hlavně zapotřebí jednat rychle, protože odvoz fekálií
z nefunkční čističky je nákladný. Už v sobotu přijíždějí technici z dodavatelské firmy a na místě si vše
ověřují a dokonce slibují dobrý termín dodávky. Zdá se, že je jedna starost z krku. Mezitím starosta
dokončuje rozdělanou práci a připravuje se na běžnou agendu úředních hodin.
V sobotu půl hodiny pře půlnocí mi doma opět vyzvání telefon. Tentokrát pevná linka. Nový
provozovatel hotelu mi oznamuje, že v celém objektu neteče voda a on že musí v neděli v 11 hodin
otevřít. V neděli v 7 hodin ráno zjišťuji, že je zkratovaný motor čerpadla a od zkratu vypálená proudová
ochrana. Obracím se na našeho „dvorního“ instalatéra. Ten během hodiny přijíždí a pro jistotu veze dvě
náhradní čerpadla. Začíná závod s časem a při teplotě mínus dva to dvakrát lehký závod nebyl.
V jedenáct hodin však voda teče a restaurace mohla otevřít. Také nájemníci v obecních bytech si
oddechli. Následně ale zjišťujeme, že je porouchané zařízení na automatické chlorování vody. Do studny
se tak musí do jeho zprovoznění průběžně doplňovat Savo.
V pondělí přichází návrh rozpočtu na novou čističku. Cena nás omráčila a hledáme další dodavatele
a obtelefonováváme referenční stavby pro získání potřebných poznatků. Vybíráme z několika. Ze
zkušeností, které z provozu staré čističky máme, zvažujeme celou řadu okolností. Konečně vybíráme
firmu. Nabídka je více jak o polovinu nižší a termín dodání je pro nás více než přijatelný. Navíc
technologie nabízené ČOV je na současné špičkové úrovni a při správné údržbě je zárukou spolehlivosti.
Starosta následně vyřizuje všechny potřebné formality a odjíždí k dodavateli na nezbytné konzultace.
V tomto týdnu musíme společně absolvovat několik jednání a navíc má starosta ve čtvrtek celodenní
školení o změnách ve výkonu státní správy. Pokolikáté už! Odjíždíme do Jinočan na jednání MAS
Jihozápad, do které se naše obec přihlásila. Další den je obcí svolané řízení v Sedlci, ze kterého by měla
vzejít řada opatření, která by minimalizovala následky povodní v této části obce. Je to jednání složité,
ale alespoň nějaké výsledky přináší.
Po provedení všech přípravných prací, které s montáží nové čističky souvisely, je třeba řešit další
problém. V době montáže ČOV nebude do tohoto zařízení možné vypouštět žádné odpady. Naštěstí je
v zimním období restaurace otevřena pouze v sobotu a neděli. Jak však zapotřebí zařídit, aby šest rodin,
které jsou na čističku napojeny, tuto podmínku dodržely. Díky pochopení všech zúčastněných a díky
ochotě techniků, kteří montáž prováděli, nakonec všechno dopadlo dobře. Na pomoc nám přispěchalo i
na tuto roční dobu příznivé počasí.

Zbývá jen prostudovat složitý manuál na provoz nového zařízení. Není to vůbec jednoduché a na
některé věci se musíme dotazovat u výrobce a do manuálu doplňovat. Prostudovaný návod pak
zakládáme do složky k mnoha ostatním návodům na nejrůznější obecní zařízení. Už jich je tolik, že
z toho oba nemáme dobrý pocit.
Asi, aby nám týden lépe ubíhal, přichází informace ze Správy a údržby silnic o chystané uzavírce
silnice z důvodu opravy mostu před kostelem. Oprava je plánovaná do pro obec nepřijatelného termínu a
z projektové dokumentace na generální opravu mostu není celá řada věcí zřejmá. Následují další složitá
jednání s objednatelem stavby i s projekční firmou. Do toho všeho někdo nahlásil, že na silnici
k Hostímu napadalo značné množství kamenů. Bereme pracovní rukavice a se starostou jdeme to
nejnutnější odklidit. Ostatní udělali naši hasiči. Zbytek utržené skály však zůstává viset nad vozovkou a
z pouhého pohledu na skalní masiv je zřejmé, že se další mohutné kusy skály mohou kdykoli uvolnit.
Celou věc tak nahlašujeme na správu silnic.
Zase vyzvání mobily. Tak jako každý den mnohokrát. Tentokrát je to ale opět poplach. Někdo
nepovolaný se vloupal do úpravny vody v Sedlci. Nasedáme do auta a po příjezdu na místo zjišťujeme,
že si pracovník, který zajišťuje údržbu úpravny zapomněl odkódovat přístup do objektu. Naštěstí to
tentokrát nebylo v noci!
Starostovu účast na čtvrtečním školení jsem využil na demontáž vánočního osvětlení jak na smrku
před kostelem, tak na autobusové čekárně. Práce to nebyla jednoduchá. Instalace světýlek však byla
daleko horší. Vypnutí veřejného osvětlení bylo příležitostí k opravě dvou pouličních lamp, které už
delší dobu nesvítily.
Tak nám ten týden rychle utekl. Už je zase pátek. Ještě před tím, než se starosta začne připravovat
na úřední hodiny, jdeme zkontrolovat funkčnost parkovacích automatů a vybrat z nich peníze. Někdy je
mincí požehnaně a poté, co je starosta roztřídí, je odváží do berounské banky. Večer pak společně
v duchu přemítáme o tom, co asi přinese ten další týden. O něčem už víme. Bude nutné denně
kontrolovat funkčnost nové ČOV, bude nutné objednat a nainstalovat nové chlorovací zařízení a novou
proudovou ochranu. Bude nutné připravit články do obecního zpravodaje, jehož vydání se blíží. Také se
odporoučela jedna z tiskáren a bude zapotřebí koupit a nainstalovat novou. Hasičům mají přivést
objednaný materiál a ten musí někdo převzít. Po neděli musíme do Berouna do Technických služeb a na
Městský úřad na podpis smluv na objednané služby a na další jednání ohledně územního plánu a ….

Jiří Ševčík, místostarosta obce

