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Advent se blíží,
Mikuláše letos
nahradí andělé

Budiž světlo!
Od srpnových bouřek je veřejné osvětlení v naší obci neustále ve stavu blízkém
kolapsu. Záhrabská byla dva týdny zcela bez světla. Nepomohly ani experimenty se
stmívacím čidlem. Až po druhé výměně stykače se nám rozsvítilo.
Během září se však šířila jakási epi
demie a jedno světlo za druhým na
Záhrabské opět zhasínalo. Potvrdil se
fakt, že osvětlení je tady zralé na zásad
ní rekonstrukci. Máme zde pět druhů
svítidel. Mnoho sloupků je suplováno
obyčejnými trubkami a najdou se i dva
vetché dřevěné sloupy, které na bílých
izolátorech nesou obnažené dráty jako
za starých časů. Tyto dráty na horním
konci Lesní ulice procházejí koruna
mi stromů a koledují si… V říjnu jsme
nakoupili modernější lampy a nejstarší
kousky už začínáme vyměňovat.
Sedlci se problémy také nevyhnuly.
Zde jsme je ale detekovali daleko dříve.
Proto jsou druhým rokem z bezpečnost
ních důvodů odpojeny lampy u hřiš

tě. Letos proběhla likvidace lampy na
konci „magistrály“, kterou bychom rádi
nahradili modernějším svítidlem na
opravdovém stožáru.
Dole v Jáně jsme po opravě kabelu
u mostu vedle hřbitova mohli sejmout
vzdušné vedení, zavěšené pár let ele
gantně přes jabloň u č.p. 19. O pár týd
nů později, po vydatných deštích ale
začaly opět vypadávat jističe. Meto
dou postupného zkoušení se podařilo
najít úsek, kde došlo ke zkratu a od
pojili jsme celou větev s problematic
kým místem. Nesvítila celá horní část
Svatého Jana. První pokusy o vyhledá
ní místa závady nevyšly. Podél silnice
přibývalo vykopaných děr. Druhá firma
již byla úspěšnější a naši kopáči (Pavel

a Míra) odhalili místa na kabelové trase,
kde byl očividný problém. Vše nasvěd
čuje tomu, že izolace kabelu veřejného
osvětlení byla na více místech nahlodá
na od myší. Rejdění myší v kabelových
trasách usnadňuje fakt, že kabely jsou
v korytech zasypány hlínou. Po přede
psaném písku není (alespoň v odhale
ných místech) ani památky. Můžeme
jen spekulovat, jestli šlo při rekonstruk
ci veřejného osvětlení o nedbalost rea
lizační firmy nebo o podivné úsporné
opatření.
Bohužel si nemůžeme být jisti, že se
tento skrytý problém brzy neprojeví na
jiném místě… Naši hasiči při vší obě
tavosti na vše nestačí. Zjevné závady
chceme svěřit odborné firmě. Ty, které
jsme oslovili a provedli naší obcí, ale za
tím nemají čas ani na sestavení cenové
nabídky. Nemáte nějaký tip?

Jiří Bouček
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za neděli sváteční... 

Setkání s anděly
Akademický sochař Petr Váňa na svých stránkách petrvana.info uveřejnil šestnáctidílný seriál o svých setkáních s různými bytostmi, které zhmotnil ve svých dílech.
Jedenácté pokračování je o sousoší ve Svatém Janu.

To bylo takhle (je to takový detektiv
ní příběh): V krásné, malebné vesničce
Svatý Jan pod Skalou je barokní kostel.
Pod kostelem je pramen výborné vody,
říká se, že zázračné. Na šítu kostela byly
tři barokní sochy. Jenže základy kostela
na prameni se hýbou, zdivo a klenba

praská a tak už v ba
roku musel architekt
Kryštof Dientzenho
fer klenbu předělat
a štít odlehčit. Sochy
byly sundány a upro
střed vesničky z nich
vzniklo samostatné
sousoší. Na vysokém
barokním podstavci
socha Panny Marie
Immacolaty. Vpravo
na cihlovém soklíku
socha Sv. Ivana, vle
vo Sv. Jana Křtitele.
Sousoší tam stálo
dlouho a pomalu
chátralo. Kámen, ze
kterého byly so
chy vysekané, nebyl
kvalitní a rozpadal
se. Ale v padesátých
letech minulého
století rozpad sochy
Immacolaty urychlil jedoucí traktoris
ta, který do soklu drcnul a ona spad
la. Byla to doba duchovním sochám
nepřející, proto fragmenty sochy vzali
a vyhodili. V sedmdesátých letech jelo
kolem sousoší auto a drclo do Sv. Jana.
Spadnul a rozbil se. To už byla trochu

jiná doba a tak byla v Hořicích vyse
kána kopie a osazena. V devadesátých
letech se začala naklánět socha Sv. Iva
na. Cihlový soklík se rozpadal, socha se
kácela. Kácela se stále a stále, až v roce
2005 slavnostně spadla a rozbila se na
šedesát kousků. Pak přišel osvícený pan
starosta a ten všechno změnil. Sehnal
finance, objednal sochaře restaurátora
a dnes uprostřed Svatého Jana pod Ska
lou znovu stojí sousoší. Pracoval jsem
na tom pět let.
Sochu Immacolaty jsem znovu vytvo
řil podle dostupných fotografií. Vymo
deloval jsem nejdříve třetinový model,
podle kterého jsem vysekal do pískovce
velkou sochu. S tímto modelem jsem si
vyhrál do detailu. Musel jsem tvary do
mýšlet a hledat, jak to barokní sochař
přede mnou myslel. Bylo to pro mne za
jímavé, objevné. Sousoší bylo vysekáno,
osazeno. Po několika letech práce mi
zůstal v ateliéru jen tento sádrový mo
del. Je to tak vždycky. Kámen mě opus
tí, když se socha dokončí. Poprvé mě
napadlo, že bych si mohl model nechat
odlít do bronzu a mít tak část sousoší,
na kterém jsem dělal, v trvalém materi
álu, který budu moci třeba vystavit na
výstavě. Seznámil jsem se s litci bronzu,
cizeléry, se světem kde vznikají bronzo
vé sochy. Díky mému modelu pro ztra
cenou sochu Immacolaty jsem pochopil
možnost a krásu, co znamená mít odli
tou sochu v bronzu…
Petr Váňa

Hluk nám vadí, ale rádi ho děláme
Zastupitelstvo po delších debatách na
svém říjnovém zasedání schválilo vyhlášku o omezení hlučných činností.
Vyhláška je signálem směrem k trvalým
obyvatelům i chatařům. Všichni někdy
potřebujeme pečovat o svůj pozemek,
připravit dříví na zimu, přestavět kus
domu nebo položit do země kabel či po
trubí… Ale při hustotě osídlení v české
kotlině se skoro vše, co děláme, dotýká
někoho dalšího. Primárně by se měl ten,
který se cítí rušen nebo omezen činnos
tí souseda, pokusit s původcem napří
mo slušně domluvit. Vyhláška č. 3/2019
k tomuto kroku dává oporu.
V dnešní svobodomyslné době je
samozřejmě nevděčné omezovat naši
individualitu, ale na druhou stranu je
třeba dodržovat určitá pravidla, aby byl

život zde snesitelný pro všechny.
Naše obec leží v chráněné krajinné
oblasti a je ve značné míře využívána
k rekreaci. Pojmem rekreace si ale mů
žeme vykládat různě. Jsme národem ku
tilů, vše si nejraději vyrobíme, opravíme
a vyšperkujeme sami. V zápalu boje si
přitom často nevšimneme, že je právě
poledne a sousedé se chystají obědvat,
nebo že je vedle nás někdo, kdo už má
hotovo a rád by si odpočinul. Podobně
jako štěkající nebo agresivní psi může
i naše přehnaná aktivita pokazit sou
sedské vztahy. Po zvážení různých va
riant omezení hlučných činností se za
stupitelé rozhodli pro co nejjednodušší
a srozumitelné pravidlo – pro návrat
k odkazu křesťanských kořenů. Jaký
jiný čas by měl být zasvěcen klidu a re
laxaci, než právě neděle? Tento model

zde fungoval po celé generace a osvědčil
se. Dnes máme k dispozici spoustu stro
jů, které hravě vygenerují výkon mnoha
koňských sil, ale jsou bohužel zpravi
dla výrazně hlučnější, než kůň. Stroje
nám práci usnadňují a urychlují, neměl
by tedy být problém si ji zorganizovat
tak, abychom vše stihli v šesti „rušných“
dnech. Prosíme tedy všechny obyvate
le, chataře i návštěvníky, aby i ve svém
vlastním zájmu udělali vše pro dodr
žování nové vyhlášky. Odměnou nám
všem bude božský klid alespoň jeden
den v týdnu! Sankcí za nedodržování
bude bezbřehé rámusení a vzdalování
se civilizované Evropě.
Plné znění vyhlášky najdete na webu
obce: https://www.svatyjan.cz/obecni
-urad/pravni-predpisy-obce-informace
-oznameni/.
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Sedlecký klid v ohrožení?
V pátek 4. října navečer se v altánku
u hřiště v Sedlci sešlo kromě pisatele
tohoto článku dvanáct místních obyvatel, aby se vyjádřili k návrhu nového turistického značení na území obce.
Autorem návrhu je Klub českých turis
tů a představili jsme jej v minulém čísle
Zpravodaje. Dostali jsme také sedm
mailových reakcí od obyvatel Sedlce,
kteří se schůzky nemohli zúčastnit.
Čtyři z těchto hlasů jsou jednoznačně
proti „nahánění“ turistů do sedlecké
uličky. Ostatní názory se stejně jako ce
lá schůzka nesly ve vcelku smířlivém až
zcela pozitivním duchu.
Největší vyjádřené obavy nejsou
z chodců, ale z parkujících aut. Je mož
né, že se auta navigována novou turis
tickou značkou přesunou z placených
stání v centru obce do Sedlce a ulič
ku zcela zatarasí? Jsem přesvědčen,
že řidiči se primárně neorientují podle
turistických map, jejichž změna tedy
těžko ovlivní trend dojet pokud možno
„až do kuchyně“. Přirozené východisko
turistických tras je a zůstane v centru
obce. Takto je také koncipován naučný
okruh „Svatojánské památky“, který už
cca 12 let prochází Sedlcem. Na mapách

je vyznačen už dávno a nezdá se, že by
to vedlo k návalu v sedlecké uličce nebo
jinde na trase. Hlavní změnou opro
ti současnému stavu tedy bude změna
značení v terénu, kterou ocení a vyu
žijí hlavně pěší turisté. Ti podle naše
ho strategického plánu patří do vítané
cílové skupiny. S Kubou Hrnčířem jsem
zajedno v názoru, že vyznačení nové
trasy samo o sobě nevygeneruje příval
dalších turistů, jen ty stávající lépe „roz
ptýlí“ v terénu.
Náročností i délkou je nově plánova
ný modře značený okruh srovnatelný
s okruhem na protější straně údolí: Sva
tý Jan – Herinky (po červené) a od dubu
po žluté kolem Záhrabské přes Jahodni
ci a Skalku zpět do Jána. Existence této
trasy se nijak rušivě neprojevuje – niko
ho, pokud vím, netrápí. Žádná živelná
parkoviště podél trasy nevznikají. Do
konce ani legální parkoviště u vrážské
ho hřbitova, které leží přímo na žluté
trase, není turisticky nijak viditelně
využíváno. Připomínám, že v Sedlci pod
areálem drůbežárny i v ulici naproti (Na
Seníku) je řada nevyužívaných parkova
cích stání.
Citace z platné strategie rozvoje obce,
schválené koncem loňského roku:

Cíl T.1 – Zkvalitnit nabídku, služby a zázemí pro preferované cílové skupiny
návštěvníků. Preferované cílové skupiny návštěvníků jsou definovány jako (a)
návštěvníci a ubytovaní při vzdělávacích
a kulturních akcích, (b) neautomobiloví návštěvníci obce – pěší turisté, cyklisté a cestovatelé veřejnou dopravou a (c) profesní
zájemci o přírodu a krajinu – geologové,
hydrologové, botanici apod. Obec si uvědomuje chybějící nabídku služeb i zázemí
pro návštěvníky, chce se zaměřit na její doplnění. Hlavní snahu chce investovat do
zlepšení informovanosti a orientace a do
zlepšení základního zázemí pro návštěvníky obce. Z iniciativy Svatojánské koleje je
plánováno vytvářet ve vlastní režii pobytové vzdělávací programy pro návštěvníky.
Ambicí není prvoplánově zvyšovat počet
návštěvníků obce, ale spíše nabídnout kvalitní program (vzdělávací, sportovní či kulturní), který jde více do hloubky, který ctí
charakter místa a jeho specifika.
O odpovědi směrem ke Klubu čes
kých turistů rozhodlo zastupitelstvo
obce na zasedání dne 8.10. – návrh vy
tvoření turistické okružní trasy ne
schválilo. Výsledek: dva pro, jeden se
zdržel, čtyři proti. Klid a rekreace je
nám nade vše.
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kotem. Opakované štěkání není v tomto
případě projevem fyzického ani psychického týrání zvířat, nýbrž je zcela přirozeným projevem psa.
Štěkající psi dnes patří ke koloritu
českého venkova. Chůze kolem někte
rých plotů je zkouškou odvahy a psy
chické odolnosti. Když však pes štěká

celé hodiny bez zjevného důvodu, je
něco špatně. Pro okolí to může být ve
lice nepříjemné a neurotizující. Letmý
posudek sepsaný na základě předem
ohlášené návštěvy veterináře toto ne
může postihnout. Máte-li ve svém okolí
podobný zdroj hluku nebo jiných obtě
žujících projevů (může jít třeba i o zá
pach nebo prašnost), máte tři základní
možnosti obrany:
1. Soudní řešení – je velice zdlouhavé,
provádí se exaktní znalecká měření na
místě a poté soudní dokazování. Bez
právního zastoupení prakticky není
šance něčeho dosáhnout…
2. Při podezření z neuspokojivé situace
zvířat, která hluk nebo jiné „emise“ způ
sobují, může pomoci Veterinární správa
(viz výše…).
3. Pokud se jedná o ohrožování, agresiv
ní projevy nebo rušení nočního klidu,
volejte linku 158.
Ideální je samozřejmě se lidsky po sou
sedsku dohodnout. Ale se psy a s někte
rými lidmi je to těžké…
J. Bouček

Pozor na pohyby!
Na podnět obce provedla Veterinární
správa kontrolu chovu psů v blízkosti
obecního úřadu. Byla to reakce na opakované stížnosti kvůli častému dlouhotrvajícímu štěkání, které bývá intenzivně
slyšet v koridoru od kláštera po hotel.
Po návštěvě paní veterinářky u chova
tele jsme dostali následující vyhodno
cení:
Krajská veterinární správa Státní
veterinární správy pro Středočeský kraj
provedla 18. 9. 2019 od 09:30 hodin do
10:00 hodin kontrolu chovu psů na adrese Svatý Jan…
Psi v době kontroly nejevili známky
stresu nebo agrese. Byli v dobré výživné
kondici, bez klinických příznaků onemocnění. Jedná se o belgické ovčáky
malinois – pracovní plemeno psa. Psi tohoto plemene jsou rychlí, velice pohybliví, temperamentní, ostražití, inteligentní
a jsou dobrými hlídači s velkou vytrvalostí. Jedním z jejich úkolů je hlásit
svému chovateli jakýkoli pohyb a to ště-
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lesy hynou... 

Naše lesy…
Výňatek z veřejné vyhlášky ministerstva
zemědělství (celý text je do konce roku
2022 uveřejněn na elektronické úřední
desce).
Nepříznivé klimatické podmínky, ze
jména dlouhodobý srážkový deficit,
přivodily oslabení vitality a odolnos
ti zvláště jehličnatých lesních poros
tů prakticky na celém území České
republiky. To má za následek přemno
žení hmyzích škůdců lesních porostů
(podkorního hmyzu), které v některých
krajích dosáhlo mimořádně závažné
ho kalamitního stavu. Lesní porosty na
velké části území České republiky byly

navíc v roce 2018 a na počátku roku
2019 opakovaně zasaženy negativním
působením abiotických činitelů (silným
větrem, sněhem a námrazou) jejichž
následkem je další rozsáhlé kalamitní
poškození lesních porostů.
Mimořádný rozsah kalamitního po
škození lesních porostů v několika re
gionech České republiky vyžaduje, aby
ke zvládnutí kalamity a ke zmírnění
a urychlenému odstranění jejích násled
ků byla přijata mimořádná opatření –
přísnější, než s jakými pracovala dosa
vadní lesnická provozní praxe….
Příloha č. 2 vyhlášky také stano
ví, že při kalamitním stavu je primár

ním cílem zajistit aktivní vyhledávání
kůrovcových stromů, jejich včasnou
a účinnou asanaci v porostu nebo jejich
navazující odvoz ke zpracování, při
čemž včasná a účinná asanace proběh
ne u zpracovatele, případně na náhrad
ních skládkách mimo les….
Pokud budou na pozemku určeném
k plnění funkcí lesa ponechány stojící
kůrovcové souše, je třeba, aby vlastník
lesa dbal na to, že kůrovcové souše jsou
nestabilní a mohou být zdrojem ohro
žení provozu na pozemních komuni
kacích, popř. na stavbách a zařízeních
ležících v místě případného dopadu ků
rovcové souše nebo její části.

Těžba pod Záhrabskou
Lesy České republiky jsou v ohrožení!
Vidíme to všude kolem sebe, ať se vy
dáme na kteroukoliv stranu. Kůrovec
se nevyhnul ani obecním lesíkům pod
Záhrabskou, tak jsme museli vytěžit asi
patnáct pěkně narostlých – jenže mrt
vých – smrků.
Jako při loňských probírkách se na
štěstí podařilo zmobilizovat několik
osadníků ze Záhrabské. Parta vedená

Mirkem Lisým si postupně poradi
la s nástrahami strmé rokle, ze které
většina smrků rostla, a neporanily ani
žádného z turistů na sousedící stezce
Vojty Náprstka. Možná tomu napomoh
lo i originální upozornění, umístěné
opodál na trase. Rýmovanou formou
vysvětlilo situaci (i politickou) a varova
lo kolemjdoucí před nebezpečím pádu
mrtvých stromů.
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vždy první sníh. V rámci „společných
opatření“, která by měla završit v létě
zahájený proces pozemkových úprav,
bychom chtěli nechat opravit oba ne
bezpečné betonové mostky přes Kačák,
které jsou na našem katastru a navazují

na síť lesních cest na levém břehu. Bez
pečné mostky mohou výrazně napomo
ci vytvoření trasy pro pěší z Loděnice
do Sedlce mimo silnici! Osobně bych to
považoval za velké vítězství…

Jiří Bouček

Mosty a cesty
Pro svatojánské údolí jsou charakteristické mimo jiné mosty. Od Hostimi po
Sedlec je Kačák přemostěn šestkrát.
Tři mosty v jižní části celkem nedávno
prodělaly generální rekonstrukci spo
jenou s rozšířením vozovky, ale severní
trojice na zásadní rekonstrukci čeká.
Vozovka na těchto mostech je zúžená
a její okraje prorůstají trávou i další
mi rostlinami. Jak působí kořínky na
konstrukci mostu není na první pohled
patrné, ale můžeme si představit, že je
jich vliv nebude moc blahodárný. Proto
jsme uvítali, že v září provedla Sprá
va a údržba silnic (SÚS) „odplevelení“
mostů spojené s vypálením kořínků ply
novým hořákem. Během prázdnin SÚS
zajistila po naší reklamaci opravu nej
horších výtluků a vylámaných krajnic
v úseku od Jánské po Hostim. Na listo
pad máme od SÚS přislíbeno prořezání
větví a kmenů zasahujících do jízdního
profilu. Kvalitu prořezání prověří jako
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Zvelebování webu i úřadu

Obecní úřad může být vnímán jako
výkladní skříň obce, proto vedle oprav
jiného obecního majetku provádíme
různé opravy i na úřadě, malujeme, mě
níme podlahovou krytinu a natíráme
dveře tak, aby se u nás návštěvníci cítili
co nejlépe. Že se vám chodit po úřa
dech většinou moc nechce? Zkuste svůj
odpor (a pro většinu obyvatel taky ne
úplně komfortní vzdálenost) překonat
a přijďte se čas od času ukázat – jsme tu
pro vás!
Anebo se občas aspoň podívejte na
obecní webové stránky. Právě spouští
me tvorbu nových, tzv. responzivních
stránek, které se budou přehledně zob
razovat i na mobilních zařízeních. Je to

výborná příleži
tost zamyslet se
nad obsahem, nad
strukturou a pře
hledností stránek.
Jak se nám nové
stránky spolu
s firmou Galileo
povedou, budete
moci ohodnotit
doufejme ješ
tě letos. Editaci
obsahu bude pro
vádět především
obec (povinné informace, úřední deska,
Zpravodaj, novinky…) a pak také Sva
tojánská společnost (články o historii,
památkách, koncertech – fotodokumen
tace apod.), která webové stánky www.
svatyjan.cz kdysi zakládala.
Pro zvídavé občany chceme objed
nat aplikaci V OBRAZE, která umožní
nechávat si vybrané informace z webu
posílat ihned po zveřejnění na mobilní
telefon. Pro zastupitele můžeme pořídit
modul pro zabezpečenou výměnu a sdí
lení dokumentů prostřednictvím webu.
Momentálně používaný Dropbox zdale
ka všem zastupitelům nevyhovuje. Vše
potřebné si posíláme mailem, což není
ideální.
JB

Linda jede!
Linda Amelia Greenidge, dvanáctiletá
studentka osmiletého gymnázia, se le
tos potřetí účastnila mistrovství České
republiky se svou sedmiletou klisničkou
Iris. S Iriskou je poutá pevné přátelství
již čtvrtým rokem. Iriska je zachráně

ný poník z aukce, zažila si týrání hlady
a hrubé zacházení, a tak nemá důvěru
k lidem. Závodí spolu od jejich společ
ných sportovních začátků.
Letošní rok byl pro obě nejdůležitější
i proto, že je poslední, protože Linduška
Irisku už definitivně odrůstá.
Nejvýznamnějšími úspěchy
tohoto roku bylo 1. místo a ti
tul oblastního mistra Prahy
a 4. místo na mistrovství Čes
ké republiky. Se svojí závodní
kariérou na poníkovi se roz
loučila v národním poháru.
Nyní už má za sebou první
start na „velké“ klisně Bai
leys – za zlato a s osobním
rekordem 71 % za úlohu. Byla
přijata do SCM drezura (pro
gram talentované mládeže
pod ministerstvem školství)
a v příštích letech bude usi
lovat o zařazení do reprezen
tace ČR.
Lucie Greenidge

Národní kulturní
památka
Uplynulo 16 měsíců od okamžiku, kdy
se historické centrum Svatého Jana pod
Skalou zařadilo mezi několik stovek
nejvýznamnějších historických pamá
tek České republiky. Po boku Pražského
hradu, Karlštejna, Národního divadla,
Českého Krumlova a dalších, si uvě
domujeme výjimečnost tohoto místa.
Od počátku úvah o „povýšení“ ochra
ny památkové péče existovaly obavy
z možného razantního růstu turistic
kého ruchu, který bývá s tímto krokem
doprovázen. Nyní lze konstatovat, že se
takový scénář nenaplňuje a že turismus
zůstává více méně ve stejné intenzitě
jako před samotným vyhlášením. Snad
jen klimatické změny a s tím spoje
ný nedostatek srážek a deštivých dnů
přinášejí více pěších i automobilových
turistů. Příroda sama se pak hůře rege
neruje a my si následně všímáme jejího
většího poškození, než na které jsme
byli po dlouhá desetiletí zvyklí.
Věřím, že máme dobře nakročeno
nadále chránit svatojánské údolí před
masovou turistikou a že se toto místo
nestane pouhým skanzenem, ve kte
rém by se časem vzpomínalo, jak se zde
kdysi žilo. Důležitým předpokladem
však je, abychom si nadále udrželi svou
samosprávu a v maximální možné míře
rozhodovali o svých věcech sami, avšak
s ohledem na potřeby a život v okolních
obcích.
Michal Šedivý

Poděkování před adventem... 

Svatojánský zpravodaj

Mecenáši,
dárci a sponzoři

Advent 2019

Letos poprvé zkoušíme získávat finanč
ní krytí na vybrané projekty od sou
kromých dárců. Nemám teď na mysli
příspěvky sedleckých na přípojky k jed
notné kanalizaci – to byla čistě účelová
akce, kde občané formou daru pokryli
část nákladů na přípojku, která časem
bude sloužit jim samým. Ale například
veškerý materiál pro optické rozvody,
který jsme položili do země a pod no
vou silnici, byl nezištně dodán panem
Liškou z Hostimi. Jeho cena překračuje
10 tisíc Kč.
Pan Jiří Kadlec ze Záhrabské, člen Sva
tojánské společnosti, se po schůzi SJS,
kde se řešily přípravy na letošní pouť,
rozhodl podpořit propagaci kulturních
akcí. Přispěl obci velkorysou částkou 25
tisíc Kč na výrobu velkého banneru a na
nákup stojanů, kterými můžeme ele
gantněji inzerovat program akcí přímo
v obci. Dobrou odezvu má také sbírka
na pořízení automatizovaného defibri
látoru, kterou inicioval Sbor dobrovol
ných hasičů, a to zejména na Záhrabské.
Registrujeme zde čtyři dárce: Martina
Olexa, Miroslav Lisý, Josef Čechtický
a Václav Votípka, kteří dohromady da
rovali více než 11 tis. Kč. Pan Petr Špička
z ulice U Studánky nabízí pomoc při
nákupu a zprostředkování výhodnější
dealerské ceny. Jako by na Záhrabské
i po smrti pravidelné mecenášky Jarušky
Mrázkové znovu ožíval duch pospolitos
ti a zájmu o věci veřejné… Pan Kráčmar,
nový majitel domu č.p. 19 ve Svatém
Janu, přispěl na pořízení defibrilátoru
částkou 10 tisíc Kč a někteří spoluobča
né (ale také například pan Novák z Vrá
že – řidič linky 384) přispěli v hotovosti
do hasičské pokladničky. Všem velice
děkujeme! O dalším vývoji sbírky a ná
kupu budeme informovat. Defibrilátorů
je řada typů a SDH se musí rozhodnout,
jestli se orientuje podle ceny nebo dá
přednost kompatibilitě se spřátelenou
jednotkou SDH z Tetína. Podrobnosti ke
sbírce na defibrilátor jsou na obecním
webu v sekci Novinky.
Pokud občas zajdete na hřbitov, mož
ná jste si na trávníku před kaplí všimli
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dvou zatím nenápadných skupinek
růžových keříků. Je to dar od Růžové
školky Pelcových ze Sobotky, který nám
nezištně zaslali letos na jaře. Jedná se
o 6 ks keříků odrůdy William Booth.
Dar má hodnotu 1340 Kč. O růžičky
a další květinovou výzdobu se vzorně
stará paní Lucie Majerová.
buk

Ubývá veteránů…
V krátkém časovém sledu na sklon
ku léta nás opustili věrní osadníci ze
Záhrabské: na konci prázdnin zemřela
ve svých 97 letech paní Pavlína Šticho
vá, dlouholetá osadnice z chaty č.e. 72
v Sedlecké ulici. V září nás po delší ne
moci opustili pánové Jiří Lisý (č.e. 98 Na
Výsluní – nedožitých 74 let) a Jan Kunc
(č.e. 35 v Lesní – nedožitých 72 let).
Všem pozůstalým bychom rádi projevili
upřímnou soustrast.
V říjnu zemřel osmdesátiletý návštěv
ník obce vedle svého vozu na parkovišti
směr Hostim. Zdá se, že pořízení defibri
látoru není radno oddalovat…
red

Letošní advent zahájíme v neděli 1. prosince v 15 hod. koncertem v kostele –
vystoupí Barokní andílci od Křivoklátu.
Následovat bude již tradičně rozsvícení
vánočního stromu a odhalení betléma
před kostelem. Dospělí i děti dostanou
na návsi něco na zub a teplé nápoje.
Mikuláše si letos musí rodiny s ma
lými dětmi obstarat z veřejné nabídky
individuálně. Přítomní andělé budou
rozdávat balíčky pro děti, kterým je
rodiče objednají nejpozději 22. listopadu buď mailem (ou@svatyjan.cz)
nebo SMS zprávou na tel 728 289 979.
Součástí balíčku bude volná vstupenka
na divadelní představení – ve čtvrtek
12. prosince od 18.30 hod. nám v refek
táři kláštera zahrají Pavel Šmíd a Vojta
Vrtek svůj kejklířsko-hudební kus Zpátky do Betléma.
Adventní období pak vyvrcholí před
vánočním koncertem v kostele Sv. Jana
Křtitele a také zpěvem koled se sborem
Comodo na Štědrý den tamtéž. Podrob
nosti najdete na webu obce a na plaká
tech.
red

Pavel Šmíd a Vojta Vrtek: Zpátky do Betléma
Zpátky do Betléma je společným pro
jektem Teátru Pavla Šmída a kejklíře
Vojty Vrtka.
Kdyby tenkrát
před dvěma tisíci
lety ta patnáctiletá
holka neřekla an
dělovi ano, tak by
teď asi bylo všech
no úplně jinak. Asi
bychom neslavili
vánoce, nestavěli
bychom betlémy
a dárky by neno
sil Ježíšek. Setkání
kejklíře a komedi
anta Vojtěcha se
svým panem uči
telem u Betléma.
Po letech si ten
prastarý příběh za
hrají a prožijí opět

společně. Scéna namalována Simone
ttou Šmídovou, loutky od Jana Růžičky,
režie Stanislava Kočvarová.
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