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Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků,
ohleduplné sousedy, milé hosty, nápadité příbuzné
a veselé kolemjdoucí, harmonii v duši a pevné zdraví.

Novoroční ohlédnoutí

Po loňském rozjitřeně volebním byl
tento rok klidnější, což však zdaleka
neznamená klidný… Byl ve znamení
postupného pronikání do tajů byrokra
cie, která je pro úřady bohužel typická
a nezbývá, než se jí přizpůsobit. Před
prázdninami došlo ke změně na postu
starosty, což samozřejmě není pro oko
lí dobrý signál. Jan Kudry měl k by
rokracii dost specifický vztah, a když
před prázdninami odstoupil z funkce
starosty, odstěhoval se mimo naši obec
a vzdal se mandátu zastupitele, zbylo na
obecním úřadě několik nedořešených
problémů, z nichž nejzávažnější – zpro
nevěra obecních peněz ze strany paní
účetní – byl předán k vyšetření poli
cii. Účetní – paní Mikelová – už byla za
své konání odsouzena k podmíněnému
trestu. Očekáváme od ní návrh splát
kového kalendáře nebo jiného způsobu
umoření stotřicetitisícového dluhu.
V červnu se postu starosty ujal Petr
Mittig, svatojánský rodák a člen Spolku
dobrovolných hasičů. Brzy se v proble
matice správy obce zorientoval a je
ho činnost přináší pozitivní výsledky.

Přestože funkci starosty vykonává také
vedle svého zaměstnání, podařilo se
mu rychle dořešit problémy s nefunkč
ní čističkou, zajistit stálou pracovní
sílu na údržbu obce a zásadně pokro
čit v přípravě projektu cesty v Sedlci.
Konsoliduje se systém vybírání obec
ních poplatků, jejichž úhradu je potřeba
kontrolovat a některým z nás občas
připomenout. Podařilo se opravit stře
chu přístřešku stávajícího obecního
muzea. Skloubit povinnosti starosty se

zaměstnáním a rodinou rozhodně není
jednoduché…
Za velké pozitivum současného slo
žení zastupitelstva považujeme zastou
pení všech částí obce, z nichž každá
má své specifické problémy a priority.
Původně šestičlenné zastupitelstvo bylo
v říjnu oslabeno rezignací Františka Vy
cpálka. Je nás tedy jen pět a na každém
z nás leží větší díl odpovědnosti. Vnímá
me křehkost této situace, ale bereme ji
jako výzvu. Účast na zasedáních zastu
pitelstva je stoprocentní, obec stan
dardně funguje, rozpočet na příští rok je
schválen, stejně jako plán zimní údržby
komunikací. Pracujeme i na dlouhodo
bých projektech. Vedle již zmíněné cesty
v Sedlci připravujeme rekonstrukci vrat
hřbitovní kaple a dokončuje se studie
dopravních opatření ke zklidnění a větší
bezpečnosti dopravy ve všech částech
obce. Hledáme způsob, jak v obci posílit
internetové připojení a signál mobilních
sítí. Finančním příspěvkem podporu
jeme okolní školky, kam docházejí děti
z naší obce (Loděnice, Vráž, lesní školka
Záhrabská) a pokračujeme v podpoře
místních hasičů i spolku Barbora. Stejně
tak počítáme s další podporou činnosti
muzea, chceme však přesněji definovat
jeho vztah k obci.
JIŘÍ BOUČeK

Aktivní občané a mecenáši
Pravým pokladem pro obec jsou spolky
a jednotlivci, kteří se zajímají o dě
ní okolo sebe a snaží se dobrovolně
a často zcela nezištně pomoci s úkli
dem, s opravami, se zkrášlováním okolí
nebo s organizováním společenského,
kulturního a sportovního života v obci,
ať už vlastnoručním přičiněním nebo
finanční podporou. Vzhledem k počtu
obyvatel naší vesnice je počet aktivistů

pro někoho možná překvapivě vysoký.
Kolem nás se dějí věci, které se zdají na
první pohled samozřejmé, ale v oka
mžiku, kdy přestanou fungovat, si je
hned uvědomíme – nesvítí světla, cesty
zarůstají křovím, výmoly se prohlubují,
zavalují nás odpadky…
Na následující straně přinášíme kon
krétní poděkování lidem za práci, která
na první pohled nemusí být vidět. red

Jak na nový rok... 
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Děkujeme!

Mikuláš a krmítka

� Spolku dobrovolných hasičů zejména
za údržbu veřejného osvětlení, za pra
videlný sběr šrotu, organizaci parko
vání při exponovaných akcích v centru
obce, dále za pomoc při sběru velkoob
jemového odpadu, vyhotovení kompos
téru…
� členům Svatojánské společnosti za
pravidelné průvodcovství v kostele,
pořádání koncertů a další aktivity, včet
ně připravenosti převzít patronát nad
provozem místního muzea, nerozlučně
spjatého s činností Jiřího Ševčíka
� Svatojánské koleji za vstřícnost při
pronájmu klášterní zahrady a pořádání
kulturních akcí
� spolku Barbora za nezištné budování
důlní expozice a vstřícnost k svatoján
ským občanům, kteří mohou bezplatně
navštěvovat expozici Solvayovy lomy
včetně projížďky vláčkem
� paní Šantorové za starost o hřbitov
a jeho bezprostřední okolí
� Ivanu Radovi za péči o zeleň v Sedlci
a Jirkovi Boučkovi za péči o prostran
ství u dubu Na Herinkách
� brigádníkům Lukáši Janečkovi a Mar
tinu Řidkošilovi za péči o zeleň, ale také
za boj s přebujelou zelení okolo cesty

na Záhrabské, za opravu přístřešků pro
zimní posyp tamtéž
� panu Mančálovi a Tondovi Růžičkovi,
za vyspravení uličky v Sedlci
� Danče Posové za přípravu Mikuláš
ské dětské akce a asistenci při výrobě
ozdob
� Jindře Štefanové a Alici Buchtové za
neúnavné organizování volejbalových
tréninků a zápasů, jakož i všem ostat
ním, kteří se podílejí na každoroční pří
pravě volejbalového hřiště na sezonu
� Ludvovi Bartošovi, Janu Želiazkovi
a Ivanovi Radovi za organizaci tradiční
ho fotbalového turnaje při Svatojánské
pouti
� paní Jaroslavě Mrázkové za finanční
přípěvek na výrobu a osazení nového
označení ulic na Záhrabské
� Helence Běhounkové za organizaci
sbírky plastových víček, která vynes
la pěkný příspěvek na obnovu herních
prvků na dětském hřišti v Sedlci
� Richardovi Vanderovi ze Sedlce za za
koupení hodnotných dárků pro účastní
ky Dětského dne
Víte-li o někom, na koho jsme zapomněli, napište nám, rádi poděkování doplníme!
red

Zapište si do kalendáře
Vánočním svátkům letos bude opět
chybět tradiční kulisa – nedočkáme se
sněhu a nejspíš ani mrazíku, který by
nás aspoň na chvíli osvobodil od bláta.
Vyvolat sváteční atmosféru nám ale po
mohou společenské akce v obci i okolí.
Podrobnosti ke koncertům pořádané
Svatojánskou společností v kostele Na
rození sv. Jana Křtitele naleznete i na
obecních webových stránkách.
✷✷23. prosince od 18 hodin ve svatoján
ském kostele Narození sv. Jana Křtitele
provede berounský pěvecký sbor Slavoš
Rybovu Českou mši vánoční
✷✷24.12. od 10.30 – Tradiční sousedské
zdobení vánočního stromu v Sedlci
✷✷24. prosince od 14 hodin – Malé
štědrodenní zpívání v kostele Narození
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sv. Jana Křtitele (pěvecký sbor Comodo)
✷✷24. prosince od 24 hodin: Půlnoční
mše v kostele Narození sv. Jana Křtitele
✷✷25. prosince od 19 hod. – Kultivovaný
rock’n’roll skupiny Lokomotiva ve Spo
lečenském klubu Loděnice
✷✷31. prosince ve 22 hod. – Sousedské
setkání s přípitkem a ozdobami u dubu
na Záhrabské 9. ledna 2016 se od 15 ho
din rovněž v kostele uskuteční Tříkrálový koncert – pěvecký recitál Simony
Procházkové a Iva Hrachovce, sólistů
Státní opery i opery ND
✷✷9. ledna 2016 po setmění: Tříkrálový
průvod se světly, maskami a zvířátky
z Kozla do Hostími
✷✷16. ledna 2016 od 19 hodin: Režisérka
Drahomíra Vihanová a její filmy U Kro
biána v Hostími

Během letošní pochůzky Mikuláše
s družinou proběhla také kontrola kr
mítek pod heslem „Sypejte ptáčkům!“.
Mikuláš byl spokojen, ve většině do
mácností bylo pro ptáčky vše řádně
nachystáno. Kromě básniček a písniček
Mikuláš vyslechl, jaké ptáčky děti nej
více obdivují, a podaroval je slunečnico
vými semínky. Výsledné pořadí ankety:
kosi – sýkorky – a s velkým odstupem
volavky.
Večerní program v prostorách restau
race Obecná škola patřil nejen dětem,
které vyráběly vánoční ozdoby a mlsaly
dobroty, ale i rodičům a postavám z Mi
kulášova doprovodu. Kdo chtěl posedět
v lokálu a povečeřet, narazil bohužel na
nepřipravenost restaurace – kromě ná
pojů nebylo k dostání vůbec nic. K pivu
jsme si tedy dali snění o krmítkách…

Kanalizace na Záhrabské
Letošní dopravní omezení v přístupu na
Záhrabskou, zaviněné stavbou kanali
zace ve Vráži, bylo osadníkům kompen
zováno sedmi asfaltovými záplatami na
silnici a čtyřmi metry kanalizace, které
nedopatřením stavební firma vedla ka
tastrem naší obce. Příští zastupitelstva
tak mají při rozšiřování inženýrských
sítí na co navázat!

Předvánoční volejbal
Dlouhodobě dobré vztahy s volejbalisty
z Bubovic jsou několikrát do roka testo
vány v nelítostném souboji. Také před
vánocemi se svatojánská reprezentace,
v níž jsou zastoupeny všechny části ob
ce, setkala s výběrem Bubovic. Sešlo se
velké množství hráčů – dospělých i dě
tí. Místo klasického turnajového klání
mělo odpoledne charakter řady přátel
ských střetnutí různorodých týmů, ve
kterých se prolínali zástupci obou obcí.
Kdo právě nehrál, ochutnával ze spous
ty vzorků vánočního pečiva a nápojů.
Po několikahodinovém souboji se všich
ni hráči rozešli s konstatováním, že na
výsledku až tolik nezáleží. Hlavně, že
nám to hopsá a bavíme se!
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Mír v duši
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Jistě se mnou budete souhlasit, když napíšu, že v pá
tek bylo už opravdu příšerné počasí. Vždycky, když
chvíli nepršelo, vyrazili jsme se sousedem každý před
svůj domek a snažili se zamést a odklidit bláto, kte
ré nám všude kolem neustále nosí psi; hrozně jsme
přitom nadávali. Já řekla něco jako: „To je děs!“, ale
o dost sprostěji. A on na to: „Ba ne, to je přímo úděs!“,
taky o dost sprostěji. Řekla jsem: „Škoda, že si nemá
me komu stěžovat.“ „Stěžuj si manželovi,“ radil mi,
„manžel přece vždycky za všechno může!“
Kupodivu jsem mlčela. „Anebo si stěžuj starostovi“,
naváděl mě soused dál, ale já měla chuť křiknout na
horu, do nebe, k Pánbožkovi, který jedině může moji
stížnost aspoň přijmout, když ne vyřešit: „Co je tohle
za prosinec?! Proč je to letos tak nalevačku? Vždyť ani
jednou nemrzlo, natož aby padal sníh!“
Jenže na Pánbožka nevěřím, a tak jsem bláto zas
a znovu zametla a šla do zabláceného lesa vyvenčit
zabláceného psa. Tam, u dubu Na Herinkách, tam
na kopci nad Svatým Janem pod Skalou, anebo nad
Berounem, tam v altánu, kde za hezkého počasí od
počívají a svačí tlupy turistů, tam kde v pátek v tom
deštivém nevlídnu a předvánočním shonu nebylo ani
živáčka, tam stála uprostřed dřevěného stolu červená
olejová svíce. Svítila, měkce a teple.
Bylo to tak zvláštně zklidňující, tak poetické, ma
gické. Z každé strany svíce někdo kamínky ze štěrku,
kterým je altán na zemi vysypán, někdo tam těmi ka
mínky vyskládal písmena Vé Há…
A mně bylo najednou moc hezky na světě. Ať je vám
taky tak.
TereZA BOUČKOVÁ
(deNÍK MeTrO, 22. 12. 2015)
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