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Po čtyřech…

Po čtyřech letech na starostovské židli si dovolím krátkou subjektivní bilanci. Tento
čas v něčem možná připomíná heroické období začátku devadesátých let, kdy obec
znovu vznikla, začínala fungovat a povstávala z trosek. Také předčasné volby v roce
2016 dokončily určitý restart – i tato doba je v mnohém převratná.
Během dvou let se nám povedly dvě
velké investiční akce, kterými jsme zve
lebili významné části Sedlce i Svatého
Jana. Nakročeno máme k opravě stře
chy a bytů v budově č.p. 6. Na tuto akci
se nám povedlo získat více než třímilio
novou dotaci od MF, která nás ale nutí
k realizaci oprav do konce tohoto roku.
To je šibeniční termín! Na Záhrabské
jsme částečně zkonsolidovali veřej
né osvětlení a po kouskách záplatuje
me místní cesty. Na zásadnější opravu
cest nebo na vybudování regulérního
dětského hřiště zatím nedozrála doba,
a tak jsem vděčný místním, že si dobro
volnicky občas vyspraví Sedleckou ulici.
Míra s Lexou se zase nezištně pustili do
výroby fortelných houpaček na plácek
u dubu, kde už potěšily spoustu kolem
jdoucích. Soused Mike vyrobil a opodál
umístil perfektní stojan pro velkou ruč
ně malovanou mapu Berounska. Také
třinácté pokračování Dubové kroniky si
někdo vzal na starost… A tohle všecko
je moje radost!
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Převratná doba se také silně proje
vuje ve změnách majetnické struktury.
Ve velké míře přicházejí noví majitelé
nemovitostí a s nimi významné inves
tice do dlouho zanedbávaného majet
ku. Opravují se domy a zlepšuje se péče
o pozemky, které jsme si někdy zvykli
považovat za veřejný majetek. Právem
majitele je rozhodovat o jejich dalším
využití – to je nutno respektovat. Za
obec vztahy s majiteli hodnotím jako
dobré a korektní, i když se nám rýsuje
několik sporných míst kolem cest a ste
zek. Nedávno zahájený proces komplex
ních pozemkových úprav dává naději
na smírné řešení. Výsledkem bude přes
ná (!) katastrální mapa a uspořádání
pozemků na základě jednání se všemi
majiteli. K výslednému uspořádání se
dá dojít změnou kategorie, rozdělová
ním nebo scelováním pozemků a jejich
směnou nebo odkoupením.
Před čtyřmi lety jsem byl nečekaně
postaven před dilema, jestli vše vsadit
na nejistou starostovskou kartu anebo

všelijak improvizovat a uchovat si jis
toty státního zaměstnance. Zvolil jsem
první variantu a začal jsem intenzivně
ji pronikat do mikrosvěta třech osad,
spojených pod hlavičkou Svatý Jan. Za
čal jsem objevovat kvalitu této značky!
Mám dnes tu nejkrásnější myslitelnou
cestu do práce: po červené nebo po žlu
té turistické stezce v srdci Českého kra
su. Každý týden několikrát projdu nebo
projíždím na kole všemi částmi obce.
Získávám tak veliký bonus: potkávám
lidi a vidím i slyším plno věcí. Mohu tak
sledovat nebo komentovat věci pěk
né i nepěkné, některé přímo rozčilující.
O příkladu té první kategorie píšu výše,
u té poslední se chvíli zastavím.
Jedna z ubíjejících věcí, se kterými
se opakovaně potýkám, je nevděčná
agenda kolem likvidace odpadů všeho
druhu. Zvyšujeme počet komodit, které
je možno (nutno!) třídit, máme jich už
šest. Zákonem i zdravým rozumem je
dán cíl: minimalizace směsného odpa
du. Nevím, jestli je výsledkem arogance,
tuposti nebo škodolibosti, že jednodu
chá kritéria třídění a pořádku obecně
někteří z nás nedodržují. Vede to občas
ke strašidelné situaci kolem sběrných
hnízd. Řeší to buď zaměstnanci obce,
nebo dobrovolníci, jak píšu v samostat
ném článku. Někdo vidí příčinu ne
pořádku v tom, že na Záhrabské ještě
máme na sběr plastů zvony, do kterých
se některým lidem nechce jednotlivě
vhazovat to, co vyprodukují. Zakoupí
me tedy kontejnery s horním výsypem.
Staré zvony pak necháme nastříkat na
šedou barvu a rozšíříme místa sběru ko
vového odpadu, kde malé otvory tolik
nevadí. O výsledku poreferuji v někte
rém příštím Zpravodaji…
Druhé ožehavé téma vidím ve způ
sobu radovánek části místní mládeže.
Rozumím potřebě sdružovat se – uza
vření škol vše zkomplikovalo a mládež
si tedy hledá jiné cesty. Nerozumím
ale závislosti mladých na motorových
vozidlech a děsí mne kombinace auto –

krajské volby na podzim... 

S Petrem Horákem o Charitě
a svatojánských semenáčcích

(dokončení z první strany)

V době nouzového stavu jsme se nemohli scházet. Zastupitelé si mezi sebou jen
mailovali nebo telefonovali. Obec nakonec pandemii zvládla dobře (až na komplikace se spoustou parkujících nebo procházejících se turistů). Jedním z témat zastupitelských debat bylo jak pomoci těm, které složitá doba postihla výrazněji. Michal
Šedivý na základě osobní zkušenosti navrhl finanční podporu Charity Beroun, která
má široké pole aktivit na pomoc sociálně slabým, starým nebo handicapovaným.
Lepší nápad se nenašel a obec Charitě Beroun poskytla finanční dar ve výši 24 tisíc
Kč. S jejím ředitelem Ing. Petrem Horákem jsme poté zapředli následující rozhovor.
Dobrý den, pane řediteli. Již pátým rokem pracujete pro Charitu Beroun, která působí v celém našem regionu. Můžete našim čtenářům říct, co Vás k této
práci jako dřívějšího manažera a komunálního politika přivedlo?
Dobrý den všem občanům Svatého
Jana pod Skalou i Vám. K práci pro po
třebné mne přivedla především výcho
va, které se mi v naší rodině dostalo. Ja
ko malý kluk jsem o prázdninách často
navštěvoval staré a nemocné lidi, a tak
jsem poznal, jak důležitou roli v našich
životech tito lidé hrají. Máte pravdu, že
jsem se dříve věnoval spíše technickým
a manažerským profesím a také práci
v komunální politice, ve středním věku
jsem však začal studovat psychologii
a sociální práci, což mne dovedlo až na
Charitu v Berouně, kam jsme se s mojí
ženou přestěhovali.
Můžete našim čtenářům Charitu Beroun trošku představit?
Samozřejmě. Naše organizace Charity
je jednou z největších v celém Středočes
kém kraji. Máme přes sto zaměstnanců
a ročně se postaráme ve dvanácti soci
álních službách o více jak tisíc klientů
z Berounska i Hořovicka. V loňském ro
ce jsme oslavili 25. výročí naší činnosti.
Nedávná krize kolem epidemie koronaviru byla pro sociální služby skutečně

zatěžkávající zkouškou. Jak jste se na
Charitě s touto situací vyrovnali?
Musím říct, že velmi dobře, ale lehké
to rozhodně nebylo! Přes skutečnost,
že jsme pracovali pod obrovským tla
kem, skrze vládní opatření nám chybělo
15 zaměstnanců, kteří museli se svý
mi dětmi zůstat doma a naše kolegyně
a kolegové museli první dny všechnu
práci zajišťovat v podstatě bez ochran
ných prostředků, dokázali jsme se zmo
bilizovat a udrželi všechny naše služby
v provozu. Mimo to jsme pro lidi našili
přes 3000 roušek, zorganizovali jsme
pro Berounsko pomoc více než stov

 ladiství – alkohol, které jsme bohužel
m
svědky v různých zákoutích obce. Když
pak po dýchánku na místě konání zbu
de halda odpadků (a zase jsme u toho…)
nebo i poničený obecní majetek, rozsví
tí se mi v hlavě červená kontrolka! Je
zajímavé, že nedávné umístění zákazu
vjezdu u aleje vedoucí k amfiteátru (kte
rá není veřejnou cestou) si mladí vylo
žili jako impulz, aby se uchýlili jinam.
Bez auta se prostě nehnou… A zřejmě
ani bez lahví Lambrusca, které nám pak
na místě dostaveníčka a podél cest rádi

nechávají. Velmi hloupá kombinace, ne
bezpečná nejen pro přímé účastníky!
Kontrastem k zábavám této poněkud
znuděné části mládeže jsou například
mladí volejbalisté ze Sedlce, o jejichž
úspěších jsme zde už psali, nebo stu
denti gymnázia Přátelé přírody z Ho
lešovic, kteří v rámci své „školy v pří
rodě“ zorganizovali letošní dětský den
(viz samostatný článek). Nevím, jak tyto
příklady táhnou otrlé vrstevníky, ale já
v nich vidím naději. A naděje dává sílu,
za tu děkuji!
Jiří Bouček

Svatojánský zpravodaj
ky dobrovolníků a díky naší spolupráci
s firmami Microsoft a Skype jsme pro
rodiny a maminky v tíživé situaci za
jistili potravinovou pomoc v hodnotě
přes milion korun! Bylo to přes 17 tun
potrvin! Jsem skutečně hrdý na všech
ny naše zaměstnance, protože pomohli
stovkám lidí. Velice bych chtěl v této
souvislosti poděkovat také celému za
stupitelstvu Svatého Jana pod Skalou
i jeho občanům za finanční pomoc, kte
rou jsme od obce na pomoc lidem v této
krizové situaci obdrželi. Nesmírně nám
to pomohlo! Jak se říká, v nouzi pozná
te přítele!
Jaký je Váš vztah k obci Svatý Jan pod
Skalou?
Pro mne je to skutečné srdce České
ho krasu! Poprvé jsem tu byl ještě jako
student v osmdesátých letech s mla
dými ochránci přírody, a tak jsem si to
tu oblíbil, že jsem tu pro zdejší chráně
nou oblast dobrovolnicky odpracoval
desítky hodin. Přímo nad obcí je do
dnes krásný bukový les, který jsme tu
s kamarády celý vysadili ze semenáčků,
protože lesáci tenkrát nemohli sehnat
potřebnou sadbu. Po těch pětatřiceti
letech to jsou už pěkné stromy! Zrovna
nedávno jsem se byl na ně při nedělní
procházce podívat. Svatý Jan je prostě
moje srdeční záležitost.
Rozhodl jste se, že v nadcházejících
volbách do krajského zastupitelstva budete kandidovat jako nezávislý kandidát
za Berounsko na kandidátce Starostů
a nezávislých (STAN), co Vás k tomuto
rozhodnutí přivedlo?
Především stávající situace, kdy ne
ziskové organizace, které poskytují nej
větší podíl sociálních služeb v kraji, mu
sí nyní rok co rok doslova bojovat o své
finanční přežití, což plně ukázala i stá
vající krize. Toto je zapotřebí změnit,
aby se měl o potřebné vůbec kdo starat!
Proto jsem přijal výzvu předsedy STA
Nu, abych svými zkušenostmi pomo
hl. Osobně bych rád přispěl i k boji se
suchem, neboť jako dříve vystudovaný
biolog vím, co se pro jeho zmírnění a za
držení vody v krajině dá dělat. Budu rád,
když v podzimních krajských volbách
dají lidé svůj hlas zkušeným staros
tům, kteří nejlépe, co dnes obce nejvíce
potřebují, umí vše potřebné zorganizo
vat a nejsou to jen teoretici či političtí
aktivisti. Za sebe mohu lidem nabídnou
svou odbornost, slušnost a svou práci,
kterou se snažím pomáhat lidem kolem
sebe. Budu rád, když mne podpoříte
i preferenčním hlasem, který má v kraj
ských volbách rozhodující vliv.
RED
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...noví lidé, nové příležitosti

Mlejnek na prodej
Arcibiskupství pražské v naší obci vlast
ní mnoho nemovitostí. Patří mu klášter
se zahradou, ale také podstatný kus
potoka a louky i les v jeho sousedství
a také dům č.p. 16, takzvaný „mlejnek“,
který kdysi býval honosnou vilou. V té
bydlil například i MUDr. Antonín Ča
pek, lázeňský lékař a otec bratří Čapků.
Dnešní stav objektu a jeho okolí však
za tímto lázeňským obdobím poněkud
zaostává.
Nyní arcibiskupství vyhodnotilo, že
na správu všech nemovitostí nezbývá
sil a prostředků, a padlo rozhodnutí, že
dům č.p. 16, sloužící pro nájemní bydle
ní, bude prodán. Jako gesto signalizu
jící vůli k dobrým vztahům byla obec
oslovena s nabídkou přednostního od
koupení domu s přilehlým pozemkem
za zvýhodněných podmínek – tedy za
6‚5 mil. Kč. Po krátké prohlídce domu se
zastupitelstvo obce návrhem zaobíra
lo na svém květnovém zasedání. Návrh
na odkoupení domu nakonec nebyl
schválen, i když trochu překvapivě tři
ze zastupitelů byli pro. Z mého pohledu
zvítězil zodpovědný přístup, který bere
v potaz, že nákup by byl možný jen za
cenu úvěru. Obec momentálně počítá
například s velkou investicí do střechy

Svatojánské proměny
Naše obec (a nejen ona) prochází ob
dobím stavebního boomu, což se velice
pozitivně projevuje na jejím vzhledu.
Stále zde však zůstává mnoho zanedba
ných nebo přímo vybydlených objektů.
Stavební aktivity jsou naštěstí regu
lovány územním plánem z roku 2014,
který je všeobecně závazným dokumen
tem. Je zde určena jediná rozvojová
oblast v obci: areál bývalé drůbežárny
(Author) v Sedlci, kde vloni započaly de
moliční práce. Má zde vzniknout 15 no
vých rodinných domů. Na obecním we
bu je vystavena část zastavovací studie
k tomuto území, její kompletní verze je
k nahlédnutí na úřadu.
Výčet objektů, které v nedávné mi
nulosti prošly nebo procházejí zásadní
rekonstrukcí je následující (řazeno od
severu): V Sedlci č.p. 6, 2, 40 a č.e. 13,
(k tomu nový dům č.p. 74 a vznikají
cí další novostavba), ve Svatém Janu
č.p. 30, 31, 17, 19, 36, 9 a 29 (očekáváme,
co přinesou změny majitele u č.p. 16
a 5). Na Záhrabské Sedlecká 81, U Stu

Staronová píseň
o odpadech

a oken domu č.p. 6 – obecné školy. Další
velký a dost zanedbaný objekt by přine
sl nové starosti a další vydání, která by
jen velice těžko mohla být hrazena z ná
jemného. Splacení dluhu by trvalo mini
málně deset let, a po tuto dobu by obec
celkově stagnovala. I stávající obecní
majetek volá po opravách, na které by
chom neměli volné prostředky (osvět
lení, cesty, veřejná prostranství, č.p. 6,
č.p. 11, hřbitovní kaple, vodovod…). Pro
to chci i touto cestou poděkovat těm
zastupitelům, kteří nepodlehli mámivé
představě, že další dům bude zárukou
budoucí prosperity obce. Myslím, že
i nájemníci domu ocení, když se dům
dostane do rukou kapitálově silnějšího
vlastníka, který může v dohledné době
garantovat jeho celkové zvelebení.

Jiří Bouček

dánky 13, Na Výsluní 96 … Zde je domů
nejvíce, ale přestavuje se relativně má
lo – což je ostatně dobře.
Pomalu se mění i struktura obyvatel.
Jen v ulici Na Výsluní je momentálně
přihlášeno k trvalému pobytu 27 lidí,
obývajících celkem 9 domů. Stále oby
dlené jsou zde ale další čtyři domy. Se
stoupající životní úrovní, kdy není pro
blém pořídit do rodiny dvě i více aut, se
Záhrabská stává zajímavou i pro trvalé
bydlení. Vedle důchodců, kteří jsou hlá
šeni převážně v Praze, se sem stěhují
rodiny s malými dětmi.
V celé obci je ale problematické in
ternetové připojení. Nároky mladých
rodin jsou v tomto směru značné a v řa
dě míst je těžké je uspokojit. Naději
představuje plán pražské společnosti,
provozující optickou síť e3.cz. Společ
nost dostala dotaci na optické zasíťová
ní oblasti Vráž, Záhrabská, Sedlec, Svatý
Jan, Hostim, Srbsko, Tetín. Že by naše
slavné „žluté trubičky“ přišly ke slovu?
V podmínkách uvedené dotace je rea
lizace do konce roku 2022 – držme (si)
palce!
buk

Ani ne měsíc po dubnovém přistavení
velkoobjemového kontejneru bylo sta
noviště U Slečen zaneřáděno všemož
ným odpadem, zatímco kontejnery
zůstávaly prázdné. Výsledkem „odpad
kové krize“ na Záhrabské byla narych
lo přes sociální sítě svolaná brigáda.
Sešli jsme se čtyři, což je vzhledem
k atraktivitě činnosti docela dob
ré číslo. U Slečen to prokouklo. Chci
moc poděkovat Věře Zvolské, Jirkovi
Kadlecovi a Karlu Senftovi, že se toho
nezalekli. Karel jako obecní pracovník
si úklid sběrných stanovišť bere za své
a tráví jím spoustu času. Uklízí a třídí
odpad za ty, kteří jsou nad věcí…
Zcela nezávisle na podobných exce
sech se obec hlásí k připravované ve
řejné zakázce na výběr nové svozové
firmy. Jde o iniciativu obce Vráž, kro
mě nás se přidaly ještě obce Nižbor
a Trubín. Není vyloučeno, že zvítězí
opět společnost AVE, ale zakázka no
vě definuje kvalitu a obsah služeb, což
je pro obce výhodné. Jednou z podmí
nek je zachování dosavadního způso
bu evidence svozů, takže se nebojte,
žádné nové kódy nebo čipy nehrozí.
Nově přibude například vážení odpa
du, což povede k objektivnějšímu způ
sobu účtování.
buk

Pokus o PPL
Naprázdno vyšla snaha vedení Svato
jánské koleje, které se již od zimních
měsíců snažilo o rozšíření nabídky
služeb poskytovaných v prostorách bý
valého kláštera. Šlo o snahu vytvořit vý
dejní místo některého z tzv. balíkových
přepravců. Cílem bylo usnadnit obyva
telům naší obce, ale i občanům Hostíma
či Srbska používání této stále oblíbeněj
ší služby. Bližší spolupráce byla nakonec
dohodnuta s firmou PPL. Jiní poskyto
vatelé měli buď přehnané prostorové,
provozní či jiné nároky. Nemilé pře
kvapení však nastalo v momentě, kdy
se nepodařilo rozjet ani testovací verzi
celého systému. Především z důvodu
slabého signálu a podobných technic
kých omezení musel oblastní vedoucí
společnosti PPL konstatovat, že toto se
mu nikde z dosavadních dvou set „po
boček“, které má na starosti, nestalo!

Michal Šedivý

Svatojánský zpravodaj

oslavy pohybu... 

Oslava dne dětí
Dlouho to vypadalo, že v důsledku
pandemie ani nebude. V návaznosti
na postupné „rozvolňování“ se Svato
jánská kolej nabídla, že ve spolupráci
s gymnaziem Přátelé přírody z Holešo
vic oslavu dne dětí uspořádají. Gym
nazisté na pátek 29. května připravili
pro děti trasu parkem a alejí s dvanácti
stanovišti a s cílem v amfiteátru. Hodné
babičky a maminky napekly spoustu
koláčů a dárky pro děti byly částečně
zakoupeny obcí a částečně darovány
jako sponzorský dar naším novým Sed

leckým spoluobčanem, panem Miro
slavem Denešem. Odpoledne se velmi
vydařilo, především větší děti (školáky)
soutěže bavily. Také počasí nám přálo
a na závěr jsme přivítali i kouzelníka
Paula Merilda, který byl ve Svatém Janu
již podruhé a dětem i dospělým se moc
líbil. Akce byla první větší společenskou
událostí od vyhlášení nouzového stavu.
Touto cestou bychom chtěli poděko
vat všem účastníkům z naší obce i ze
zpřátelené Hostimi za disciplínu při do
držování hygienických opatření. Speciál
ní dík patří všem, kteří se na uspořádání
této akce podíleli. Jindra Štefanová

Sport v obci
Bulharský kulturně osvětový klub
Praha pod patronátem Asociace bulharských spolků v ČR slaví letos 145 let
existence v českých zemích. Tato organizace má v naší obci silné zastoupení a nabízí uspořádání a podporu
různých sportovních akcí.
Spolu se sedleckými sportovci pořá
dají v sobotu 27. června turnaj v no
hejbalu. Akce se zúčastní pět tříčlen
ných mužstev, kde figurují obyvatelé
Sedlce, Svatého Jana, Hostimi i vzdá
lenějších obcí. Veškeré náklady – ob
čerstvení pro hráče i diváky a ceny
pro nejlepší týmy – hradí bulharská
organizace. A těší se na další podob
né akce!
Pošlete nám tip nebo přání, v ja
kém sportu a s kým chcete poměřit
své síly. Sejde-li se více stejných po
žadavků, obec se s Bulhary domlu
ví místo, termín a další organizační
záležitosti, a klání uspořádáme. Vo
lejbal máme celkem pokrytý sedlec
kými nadšenci, ale tipuji, že by mohl
zabrat ping-pong … nebo šachy?
Úžasná příležitost pro zapojení naší
zlaté mládeže!
red

Nová cesta
kolem Bubovic
Letos na jaře byla ze soukromých ini
ciativ na severu obce Bubovice obno
vena stará polní cesta, jejímž cílem
bylo zpřístupnit pozemky soukromých
vlastníků. Zároveň se tak propojil dáv
no zamýšlený velký procházkový okruh
okolo Bubovic (návrh zpracoval pan
Vladimír Zelený) a stala se tak zajíma
vou i pro místní společenství, které
ji záhy začalo využívat k procházkám
a cyklovýletům. Zvýšený provoz ale se
znepokojením pozorují provozovatelé
Aeroklubu Beroun, kteří se oprávně
ně obávají o bezpečnost osob, které se
pohybují po okraji letištní plochy nebo
i v ní a často nerespektují jejich upo
zornění. Tím se ukazuje, že toto řešení
není optimální a že bude nutné cestu
v úseku okolo letiště odklonit tak, aby
byla zachována bezpečnost leteckého
provozu i návštěvníků.
Spolu s novou cestou jsme na jaře
realizovali i rozsáhlé výsadby doprovod
né zeleně. Budou-li souhlasit i ostatní

majitelé přilehlých pozemků, rádi na
podzim osadíme celou severní cestu
dalšími alejovými stromy. Přehled no
vých výsadeb od roku 2015 si můžete
prohlédnout na přiloženém obrázku.
Výsadby realizovali, financovali ne
bo sponzorovali Bubocentrum, z. s. ve
spolupráci s bubovickými občany, obec
Bubovice, Krajská správa silnic (dosad

ba alejí okolo státních silnic), manže
lé Peltanovi (nový sad starých odrůd),
soukromníci Vladimír Kokoška, Zdeněk
Čeněk a Karel Šíma, okrasná školka
Kozolupy – pan Bielmacz, CHKO Český
kras, růžová školka Pelcových.
Martina Dražská
předsedkyně spolku
Bubocentrum
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...z našich sbírek

(dokončení z minulého čísla)

Staré pohlednice vypovídají
V období 2. světové války bylo vydáno
pohlednic jen několik a texty se omezují
jen na strohá sdělení a pozdravy.
Vedle dvojjazyčných nápisů se na zad
ních stranách objevily protektorátní
známky „Böhmen und Mähren“. Portré
ty císaře pána či T. G. Masaryka nahra
dila podobizna Adolfa Hitlera s nápisem
„Deutsches Reich“. Místní i soukromé
vydavatele pohlednic nahrazuje jednot
né nakladatelství Foto-Fon a později
znárodněný ORBIS Praha, který si svůj
monopol udrží až do roku 1989. To už
na známkách vévodí komunističtí vůd
ci Klement Gottwald či Gustav Husák.
Bohužel, už jen velmi vzácně. Také v ob
dobí po roce 1948 vycházely pohledni
ce. Ale s cíleným útlumem turistické
návštěvnosti tohoto místa, spojeným se
zákazem fotografování „strategického
vojenského objektu“ (budova kláštera
sloužila jako tábor nucených prací, věz
nice a škola ministerstva vnitra) byly
nové pohledy vydávány pouze ojedi
něle a v malých nákladech. Navíc je po
uzavření krámků a hospod bylo mož
né v obci sehnat jen s velkým štěstím
v posledním z obchodů, pokud zrovna
byly skladem. Na zadní straně jedno
ho z nich se dočítáme i toto: „Nemohli
jsme Vám dříve napsat, protože v krámě
neměli několik týdnů žádné pohledy.“ Na
poválečných záběrech Svatého Jana je
patrné, že špatně udržované pozemky
v centru obce i okolí brzy mohutně ob
rostly divokou zelení. Toto období „pra
lesizace“ naštěstí pominulo a alespoň
dnešní centrum obce opět volně dýchá.
V dobách znovunabyté svobody po
roce 1989 přišel postupný rozmach
turismu a poptávka po pohlednicích
vzrostla úměrně s počtem návštěvníků.
První čtyři novodobé pohlednice byly

vydány v roce 1994 a do dnešních dnů
jich Svatojánská společnost vydala dal
ších 25. Přibližně další dvacítka pohled
nic byla po sametové revoluci vydána
i dalšími vydavateli. Tyto pohlednice
dokumentují, jak se postupně opravo
valy a proměňovaly naše Svatojánské
památky. Prodejem pohlednic dokonce
byly získávány nemalé prostředky na
jejich opravu.
Éra zasílání pozdravů z výletů, nebo
zprávy z pobytu či prostého oznámení
se bohužel nachýlila ke konci. S nástu
pem moderních technologií, sociálních
sítí a tzv. chytrých fototelefonů zájem
o pohlednice citelně opadl. Zatímco ješ
tě před dvaceti lety se jich prodalo přes
10 000 ks za rok, dnes je to jen zlomek.
Z původně několikahaléřové položky se
také díky cenám České pošty stala „lu
xusní“ záležitost za 35 korun (za poříze
ní a odeslání jedné pohlednice). Poří
dit dostačující fotku z výletu, případně
ji přes internet ihned a zdarma ode
slat i s pozdravem, již dnes není žádný
problém ani pro malé děti. Fenomén
zasílání pohlednic, charakteristický pro
celé 20. století, nezvratně končí. Lidé
si pohled koupí stále častěji už jen jako
suvenýr z výletu. S tím bohužel spěje
k zániku i éra jejich vydávání. O to více
si ceníme toho, že se nám podařilo celé
toto období podchytit v podobě rozsáh
lé sbírky, která bude součástí „pokladu“
Svatojánského muzea. Jako obyvatelé
naší obce můžeme být také hrdí na to,
že ze Svatého Jana pod Skalou kdysi od
cházely do světa statisíce krásných po
hlednic a milých pozdravů s obrázkem
naší obce. Zbývá dodat, že elektronic
ký katalog pohlednic bude k dispozici
ve Svatojánském muzeu, kde jsou také
mnohé z pohlednic reprezentativně vy
staveny.
Jiří Ševčík ml.

Sbírka na hřiště
v Sedlci
Už řadu let se v Sedlci pyšníme krás
ným dětským hřištěm v malebném pro
středí, které je využíváno nejen místní
mi, ale i „dojíždějícími“ z okolních obcí
a nezřídka i turisty. Po posledních zá
plavách bylo všechno pěkně opraveno.
Převážnou část hřiště tvoří herní prvky

pro děti předškolního věku, a proto by
chom chtěli vybavení rozšířit o prvek
i pro trochu starší děcka. Vybrali jsme
řetězovou lávku z odolného materiálu
od stejné firmy, která pečovala o naše
hřiště v minulosti. Vyhovuje prostorově
i z bezpečnostního hlediska. Cena toho
to prvku je 40 tisíc.
Rozhodli jsme se uspořádat sbír
ku a věříme, že společně tuto částku
vybereme. Oslovujeme nejen svato
jánské, ale i obyvatele Vráže, Jánské či
Hostíma, odkud k nám rodiče s dětmi
také jezdí. Budeme rádi, když jakoukoli
částkou přispějete či se Vám podaří na
tento projekt sehnat příspěvek Vašeho
zaměstnavatele nebo jiné firmy. Předem
všem děkujeme za vaší pomoc a na we
bu naší obce, facebooku a ve Zpravodaji
budeme informovat o průběhu sbírky.
Peníze je možné zasílat na pro ty
to účely zřízený transparentní účet
obecního úřadu Svatý Jan pod Skalou
č.ú. 292380219/0300 (ČSOB). Uváděj
te prosím specifický symbol 88888,
aby bylo možné platbu identifikovat
(pomůcka: 5 × 8 = 40). S dárci je obec
připravena sepsat darovací smlouvu.
Předem děkujeme za Vaši pomoc.
Helena Běhounková

KULTUROU PROTI PANDEMII... 
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Pouť přece bude!

Horolezci spadli
z Dušičkové stěny

Sobota 20. června

Neděle 21. června

KLÁŠTERNí ZAHRADA
10–12	
Ozářená Haše – dixieland
par excellence
12–14 	sokolník František Adámek,
létání s dravci a povídání o nich
14–17 	dechová hudba Berounská
šestka Valdimíra Mužíka

kostel sv. Jana Křtitele
9.30		 Poutní mše svatá

Ve středu 6. května spadl pětadvaceti
letý horolezec z výšky asi 15 metrů. Je
ho kolega vyběhl do vsi shánět pomoc
z důvodu špatného signálu svého operá
tora. Na blízku byli 2 členové naší dob
rovolné hasičské jednotky – Pavel Pos
a Franta Vycpálek, kteří neváhali s po
mocí. Třetí člen Ondra Šantora dorazil
během zásahu. Dále zde zasahovala jed
notka HZS Beroun, ZZS a PČR. V členi
tém terénu bylo k transportu potřeba
více osob. Zraněný horolezec byl fixo
ván do vakuové matrace a transportní
vanou dopraven k vozidlu ZZS přes po
tok. Otřesený mladík se zlomeným kot
níkem a tržnými ranami v obličeji byl
převezen do pražské nemocnice.

AMFITEÁTR:
17–24 	Svatý JAM pod Skalou – hudební
festiválek (vstupné 100 Kč, oheň,
skvělý zvuk a občerstvení)
✷ Loužek Aka Johny and Friends: kla
denský kytarový bard spolu se svým
uskupením znamenitých spoluhráčů za
hraje s chutí rock-folk bez hranic.
✷ MosAik Band (ESP, GB, US, RO, CZ) –
šťavnatý klasický rock převážně šedesá
tých let i tvorba kapelníka Carlose spo
juje muzikanty ze všech koutů světa
✷ Lipany B. Band – rock and blues
jako řemen s krásným dívčím hlasem
z Loděnice
✷ Oswald Schneider – funky funky fun
ky taneční exploze
✷ Come Beatles Together – v údolí již
velice populární revival, ke kterému ne
ní co dodat, kterému prostě nelze odo
lat: Bítls forever!

KLÁŠTERNí ZAHRADA
14–18 Parkové muzicírování
✷ Daniel Zappi – finalista soutěže Čes
ko Slovensko má talent jen se svojí
kytarou a okouzlujícím hlasem zahra
je vlastní i převzatou tvorbu, anglicky
a italsky zpívané písně
✷ The Brownies – kapela a její fantas
tická zpěvačka Annamaria d’Almeida
(vítězka loňského kola soutěže The Voi
ce Česko Slovensko) nezná hranic, hraje
suverénně hudbu všech žánrů
AMFITEÁTR
od 18h 	Sousedské muzicírování,
kam jsou zváni nadšenci z naší
obce i ze sousedství
BÝVALÁ FARA: Výstava karikatur sva
tojánského občana pana Jiřího Blažka
NÁVES PŘED KOSTELEM
Výstava o životě sv. Ludmily a o její době
SVATOJÁNskÉ MUZEUM, KOSTEL
otevřeno pro veřejnost
Akci finančně podpořil
KÚ Středočeského kraje.

Otevření sezony s Raky

V sobotu 30. května se v kostele sv. Ja
na Křtitele konal unikátní koncert. Po
prvé ve Svatém Janu vystoupil světově
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uznávaný kytarista Štěpán
Rak. Už 182. koncert, pořá
daný Svatojánskou společ
ností konečně odstartoval
letošní poněkud rozháranou
kulturní sezonu. Štěpána
Raka doprovodil jeho rov
něž skvělý syn Matěj. Vedle
historických kousků i vlast
ních skladem zazněla i leh
ce improvizovaná skladba,
věnovaná svatému Ivanovi.
Kytaristé na závěr krásného
koncertu dostali pro další inspiraci vý
tisk knihy Album Svatoivanské, jejímž
autorem je Jiří Ševčík mladší.
red

K druhému případu v Dušičkové stě
ně startovaly 16. 5. hned dva vrtulníky,
jeden záchranářský a druhý s lezci na
palubě. Ti muže, se kterým se utrhl kus
skály a zůstal pak pod masivem uvěz
něný, z nepřístupného terénu vyzvedli
a na nosítkách vyzvedli do vrtulníku.
Ten jej dopravil na louku pod domem
č.p. 16, kde byl zraněný muž přeložen do
záchranářského vrtulníku. Muž s pora
něným obličejem a otřesem mozku byl
pak dopraven do Ústřední vojenské ne
mocnice v Praze.
buk
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