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Klima ve Svatém Janu
V prvním letošním čísle Zpravodaje jsme
informovali o připojení obce ke klimatické žalobě. Dotčená ministerstva byla
s textem obeznámena a jako jeden muž
reagovala – negativně…
Kromě sofistikovaných rozkladů a po
lemik, jestli je správní žaloba vůbec
možná nebo adekvátní, se v reakcích
objevuje zpochybňování základní teze,
se kterou se dnes ve světě pracuje –
že člověk svým působením zhoršuje
(otepluje) klima planety Země. Dále zde
můžeme číst nářky na nedokonalou le
gislativu, která nedovoluje komukoliv
cokoliv přikazovat nebo zakazovat …
V podstatě se tedy ministerstva domní
vají, že Pařížská dohoda byla jen zcela
vágním a nezávazným dokumentem
nebo snad nebyla vůbec myšlena vážně.
S krizovými scénáři vývoje klimatu se
na této úrovni zatím zřejmě nepracuje.
Šířící se pouště a stoupající hladiny oce
ánů hrozí někde daleko někomu jinému,
my jsme v klidu… Až prudce stoupající
ceny energií jakoby nás v poslední době
trochu vyburcovaly. Uvědomíme si včas,
že toto je další projev přicházející krize?
Dnešní mladá generace – což roz
hodně není jen Gréta Thunbergová, ale
také miliony středoškoláků a aktivis
tů z hnutí Fridays for Future a dalších
světových klimatických hnutí – bude
jednou hodnotit a možná i soudit naše
postoje, naši pohodlnost, náš dnešní
alibizmus, naši krátkozrakost a možná
i neochotu vzdát se některých výdobyt
ků bohaté civilizace. Pandemická krize
během necelých dvou let ukázala, čeho
je naše civilizace schopna, když náleži
tě soustředí své intelektuální kapacity
směrem k prioritě, kterou byl rychlý
vývoj a testování vakcíny. Nucené ome
zení mobility lidstva naznačilo, že řada
věcí jde dělat jinak. Energetika, prů
mysl, doprava, školství, kultura – všude

je prostor pro nové vize, které zúročí
přibrzdění bezhlavého tempa směrem
ke stále vyšším výkonům a spotřebě.
Jak konkrétně bychom se mohli za
pojit v naší obci, abychom jen nekri
tizovali druhé? Za mne jsou hlavními té
maty úspory energie a její obnovitelné
zdroje. Potenciál k obojímu máme. Obě
velké obecní budovy (stará škola – čp. 11
a obecná škola – čp. 6) na tom nejsou po
stránce energetické bilance valně, ale
snažíme se s tím něco dělat. U osmde
sátileté budovy obecné školy jsme vloni
dokonaleji zateplili celé podkroví a po
stupně repasujeme původní špaletová
okna, u dvě stě let staré původní školy
máme zatím jen architektonickou studii
a odhodlání dům celkově zrekonstruo
vat a využít také zde k vytápění energii
místních pramenů. Voda z pramenů má
celoročně konstantní teplotu kolem
11 °C a je možno z ní pár stupňů odebrat
pro tepelné čerpadlo. Takto se již vytápí
domácnost v čp. 29 a také veliká budova
kláštera. Hydrogeologický posudek dává
naději, že by energii pramenů bylo mož
no využít ještě pro další objekt.

Dalším tématem může být fotovoltai
ka, kde technika postupně zlevňuje, má
lepší účinnost a je spolehlivější, takže
lze počítat s životností kolem 30 let.
Návratnost investice se počítá do deseti
let a se stoupajícími cenami energií se
bude zkracovat. Toto téma ale zatím
u nás není moc populární, a to překva
pivě ani u zástupců Agentury ochrany
přírody a krajiny, kde ve fotovoltaika
panelech zatím vidí především prvek
ohrožující a hyzdící krajinu.
Pilotně bychom chtěli zkusit instala
ci FV panelů na střechu úpravny vody
v Sedlci. Vyrobenou elektřinu je ideální
na místě spotřebovat, což se v našem
případě nabízí. Rozšiřování vodovo
du bude znamenat zvyšování spotřeby
elektřiny v úpravně, ale také podstat
né zvětšení vodojemu, na jehož střechu
chceme nainstalovat FV panely. Roční
náklady na elektřinu v úpravně byly
před zdražením kolem 20 tisíc Kč. Ten
to projekt patří k menším, ale mohl by
být inspirací pro majitele dalších dobře
osluněných nemovitostí.

Jiří Bouček

mezi záhrabskou... 
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Potkali se u dubu

Odpady vlastními
silami?

Nápad zkusit svolat Záhrabské osadníky
na poradu vznikl tak nějak spontánně.
Naposledy jsme něco takového zkoušeli
v dubnu 2018 při projednávání strategického plánu rozvoje obce. Po pár letech
nebude od věci si zrekapitulovat, co tady
lidi zajímá, trápí nebo těší.
Bez velké zvací kampaně jsme se zkusili
svolat mailovým oběžníkem a zprávou
ve facebookové skupině Záhrabská.
Volba padla na altánek u dubu v sobo
tu 11. září. Sešlo se nás tady odpoledne
kolem dvaceti, což je pěkné číslo. Za
zastupitelstvo obce byl přítomen jen
pisatel tohoto článku, ale obavy z velké
přesilovky a lynčování starosty byly na
štěstí liché.
Zazněly zde různé dotazy a názory na
následující témata:
Odpady: Čerstvě po změně pytlové
ho sběru směsného odpadu na systém
obecních kontejnerů zazněly obavy, jak
to náš nevychovaný národ vstřebá…
Někomu se nelíbí také umístění kon
tejnerů na dolním stanovišti u trans
formátoru, protože jsou moc na očích.
Jsou také obavy z dalšího zdražování
odpadových služeb.
S odstupem pár týdnů jsem přesvěd
čen, že přechod na kontejnery namís
to ohrádk pro pytle byl dobrým tahem,
stanoviště jsou daleko úpravnější.
Stav cest a rychlost jízdy: Rychle jezdící
vozidla trápí hlavně osadníky z Vráž
ské ulice, po které přijíždějí prakticky
všichni obyvatelé i návštěvníci osady.
Paradox je v tom, že kvalitní cesty lá
kají k rychlé jízdě, zejména když se jede
s kopce dolů… V chatách nad Slečna
mi vznikla myšlenka osazení retardé
ru, ale sousedé se zatím nedohodli na
vhodném umístění. Vozidla u retardéru
brzdí, pak se rozjíždějí – to může být
zdrojem zvýšeného hluku.
Zásadní opravy cest v obci neplánu
jeme, protože se chystá zasíťování opti
kou a prakticky všechny ulice by měly
být rozkopány. Velice děkujeme všem,
kteří se sami zasazují o vylepšení stavu
cest. Brigádní způsob oprav má na Zá
hrabské dlouhou tradici a je hezké, že
se na jejím udržování podílejí staří i ně
kteří noví obyvatelé.
Optická síť: Firma Cloudevelops s. r. o. už
má stavební povolení, ale zahájení pra
cí z různých důvodů dlouho odkládala.
V polovině října se ale konečně začalo
kopat. Trochu překvapivě v Sedlci, tedy

někde uprostřed trasy. Firma se oka
mžitě po zahájení prací musela zpoví
dat Inspekci ŽP, protože výkop je veden
v těsné blízkosti ovocných stromů a po
škozuje jejich kořeny. Podle našich infor
mací stavba zastavena nebude a výkop
tedy pokračiuje směrem do Svatého Ja
na. Druhá parta se má v dohledné době
přidat a řešit Záhrabskou – a snad i Vráž,
kde se má trasa připojit na páteřní síť
ČD Telematika. Bude snaha připojovat
všechny domy, kde o to bude zájem.
Vodovod: Zavedení vody na Záhrabskou
zatím není v plánu z více důvodů – ne
dostatečná kapacita vedení z Prahy,
velká finanční náročnost, technické
komplikace… V případě realizace tunelu
vysokorychlostní dráhy Praha–Beroun
budeme rozhodně požadovat, aby byl
vodovod jako pojistka proti zmizení
spodních vod realizován.
Dětské hřiště: Stoupající počet trva
le žijících obyvatel včetně malých dětí
vyvolává potřebu zbudování zázemí pro
setkávání a hry. Lokalita u dubu jako ta
kovéto místo částečně slouží, ale proudí
tudy značné množství turistů. Obec
vlastní také další lesní pozemky ve strá
ních pod Záhrabskou, které pro hřiště
nejsou úplně ideální. Pokud se v této lo
kalitě pozemky prodávají, bývá požado
vána přemrštěná cena 200 a více Kč/m².
V rámci pozemkových úprav bude mít
obec snahu směnit část svého lesa za
některý pozemek Lesů ČR, nejspíše
v horní části osady. Předběžná jednání
se zástupci LČR dávají naději, že směna
pozemků při zachování odpovídající
kvality pozemku a porostu bude možná.
Nedělní klid: Většina zúčastněných kvi
tovala, že zákaz hlučných činností o ne
dělích a svátcích je celkem dodržován
a osvědčil se.
Komunikace: Nebude problém občas
uspořádat podobnou schůzku, ale do
poručuji sledovat také Facebookovou
skupinu Záhrabská nebo si stáhnout
aplikaci V OBRAZE, kam vám budou
chodit aktuality z naší obce, případně
i z dalších obcí, kterým spravuje web
firma Galileo (např. Beroun či Vráž).

J. Bouček

Většina okolních obcí je rozhořčena
a dlouhodobě nespokojena s praktikami firem zajišťujících svoz odpadu.
I my jsme půl roku odolávali nátlaku na
podepsání letošních dodatků smluv se
společností AVE, protože zdražení jejích
služeb o více než čtvrtinu nebylo řádně
zdůvodněné.
Průběh komunikace odhalil, že zdra
žení nebylo zřejmě opodstatněné, ale
argumentu „podepište, jinak smlouvu
vypovíme“ se v současné situaci nedá
odolávat. Firmy totiž mají ve svém teri
toriu prakticky monopol.
Tento stav bezmoci se ale má brzy
změnit! Některé obce se sdružují do
svazků, které budou zakládat vlastní
svozové firmy. Šestnáct obcí ve svaz
ku Dolní Berounka (od Dobřichovic po
Koněprusy) připravuje zahájení provo
zu vlastní svozové firmy na červenec
2022. Naše obec spolu se sousední Vráží
se budou mít snahu k tomuto sdružení
přidat.
Společnost AVE zatím neposkytla
žádné konkrétní informace o změnách
pro příští rok. Víme jen, že se bude opět
zdražovat, a že cena za svoz směsného
komunálního odpadu bude rozdělena
do dvou složek – manipulace (včetně
dopravy) a skládkovné (auta budou vážit
a evidovat přírůstek váhy za celou obec).
Vzhledem k nemožnosti skládkovné
objektivně rozpočítávat mezi obyvatele
obce (zejména na Záhrabské) a k nut
nosti mít v obci jeden jediný systém
zpoplatnění, nabízí se jen jediná varian
ta placení ze strany občanů, a to zacho
vání paušální platby. Sazba ovšem musí
být vzhledem k vyšším cenám navýšena
na cca 800–1000 Kč. Novou poplatkovou
vyhlášku budeme konzultovat s minis
terstvem vnitra a vydáme do konce to
hoto roku s účinností od 1. 1. 2022.
Je jasné, že paušální platba není ani
spravedlivá ani příliš motivační k vyšší
míře třídění odpadu, ale přes všechnu
snahu se nám jiný univerzální systém
platby uplatnitelný v celé obci nepo
dařilo najít. Snad vůli k třídění alespoň
trochu povzbudilo umytí kontejnerů
na většině sběrných míst, které jsme
zajistili v průběhu září. Vzhled sběrných
míst na Záhrabské se výrazně zlepšil
s odstraněním ohrádek na pytle, které
nahradily černé kontejnery o objemu
1100 l.
J. Bouček
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...a kačákem

Pozemky a břemena
Když na jaře roku 2006 obec podepi
sovala smlouvu o prodeji právě do
končeného plynovodu ve Svatém Janu
společnosti Středočeská plynárenská
a. s. (dnes GasNet), zavázala se do šesti
měsíců zajistit uzavření smluv o zřízení
věcného břemene s majiteli všech do
tčených pozemků a vzápětí vklad věc
ných břemen do katastru nemovitostí
ve prospěch kupujícího. Při nedávných
prodejích těchto pozemků vyšlo najevo,
že tento proces nebyl dotažen a věcná
břemena do katastru nebyla vložena.
Nyní připravujeme další liniovou
stavbu – vodovod, který má plynovod
na podstatné části trasy kopírovat. Pro
jektant vodovodu postupně kontaktu
je majitele všech nemovitostí na trase.
Vznikají různá překvapení, a to na obou
stranách.
Louky parcelního čísla 55/1 a 55/2
v nivě Kačáku mezi Svatým Janem
a Sedlcem počátkem letošního roku
změnily majitele. Noví majitelé netušili,
co vše se ukrývá pod povrchem pozem

ků, které letos koupili. Informace o pro
jektované trase vodovodu byla pro ně
dalším překvapením. Při jednání o zří
zení věcného břemene na tyto inženýr
ské sítě nabídli jeho bezplatné uznání
věcného břemene za podmínky odpro
dání obecních pozemků v sousedství –
jedná se o parc. č. 55/5, 55/6, 55/7, 1253,
st. 269/2 (chata č.e. 10) a st. 307 (chata
č.e. 01, která má jiného majitele). Obec
zatím odprodej těchto pozemků ne
plánovala, ale také pro ně zatím nemá
smysluplné využití – to je hodně limito
váno neexistencí jakékoliv infrastruktu
ry a přístupové cesty. Všechny uvedené
pozemky a chata č.e. 10 obec pronajala
do konce roku 2023 dvěma subjektům.
S případným prodejem bychom raději
čekali až na jednání v rámci komplex
ních pozemkových úprav a v tomto
smyslu jsme také připravili memoran
dum, které vyjadřuje vůli obou stran se
časem na odprodeji obecních pozemků
dohodnout při zachování transparent
ního postupu a všech povinností obce

Obchvat na stezce Vojty Náprstka

Majitelé domu č.p. 19 již dříve avizovali,
že stezka Vojty Náprstka je za jejich do
mem vedena po pozemku, který koupili.
Nejprve vyzvali obec, aby se postarala
o přeložení stezky jinam. Podle mne by
tato věc měla být řešena v rámci již na
startovaných pozemkových úprav, ale
majitelé zřejmě nehodlají čekat a pustili
se do realizace přeložky sami. Mnozí li
dé, ať už místní nebo turisté, jsou tímto
postupem konsternováni. Provedení
přeložky je opravdu hodně provizorní,
není trvanlivé ani bezpečné. Otázkou
ale je, čí je to vlastně problém. Lesy ČR
jako vlastník pozemku se k této věci

zatím nevyjadřu
jí, a tak jediným
spojencem obce
ve snaze věc smy
sluplně vyřešit, se
zdá být Klub čes
kých turistů. Za
čátkem listopadu
doufejme proběh
ne na místě schůz
ka, kde bychom
se rádi domluvili
o možnostech ře
šení se všemi ak
téry – to je kromě
již uvedených institucí a majitelů po
zemku také Agentura ochrany přírody
a krajiny, protože inkriminované místo
se nachází na území NPR.

při nakládání s obecním majetkem. Mo
mentálně jsme ale tlačeni časem, pro
tože projekt vodovodu už směřuje ke
stavebnímu povolení. Proto jsme se po
delší debatě na zasedání zastupitelstva
v přítomnosti majitelů louky dohodli,
že v tuto chvíli nedává smysl podepi
sovat memorandum, a odprodej by měl
být realizován co nejdříve.
Zástupci obce se snažili vysvětlit svůj
zdrženlivý postoj k přímému prodeji po
zemků, majitelé představili svůj záměr
scelení pozemků a vytvoření klidové
zóny. Sdělili také cenu, za kterou koupi
li pozemky parc. č. 55/1 a 55/2, a kterou
tedy považují za cenu tržní. Podmín
kou schválení záměru obce ovšem bude
zpracování nezávislého znaleckého po
sudku a zjištění cenových relací pozem
ků v širším okolí. Východiskem záměru
vždy musí být tržní cena v místě a čase
obvyklá. Jakmile budeme mít k dispo
zici znalecký posudek, bude zastupitel
stvo schvalovat záměr odprodeje s kon
krétní vyvolávací cenou.
J. Bouček

Kalamita – a co s ní??
Ve čtvrtek 21. října bylo větrno. Hasiči
ve Středočeském kraji vyjeli k 1165 udá
lostem. Nejvíce jich bylo na Kladensku,
Praze-východ, Benešovsku a Mladobo
leslavsku. Nejčastěji hasiči odstraňovali
padlé stromy (803) a jiné nebezpečné
stavy (224) – zde šlo nejvíce o popadané
či narušené střešní krytiny, které bylo
třeba zajistit. Berounští hasiči vyje
li sedmdesátkrát. Kraj eviduje také 24
dopravních nehod, kdy došlo k nárazu
vozidla do padlého stromu na vozovce
nebo strom padl přímo na vozidlo.
Tisíce domácností byly opět bez prou
du. Pracovníci ČEZu jsou profesionálo
vé a na opravy vyrážejí okamžitě, ale od
určitého počtu prostě situaci nezvládají.
Netrpělivé telefonáty na obec nebo na
zákaznické linky dodavatelů v takové
situaci nic neřeší. Zjevné nehody jako
stromy padlé do drátů nebo stržení ve
dení je dobré ohlásit s přesnou lokali
zací místa, pak už nezbývá než čekat.
A také se zamyslet, co se dá dělat s ales
poň částečnou soběstačností ve výrobě
elektřiny. Některé domy si přímo říkají
o fotovoltaickou elektrárnu. Za obec se
připojujeme k trendu tyto zdroje budo
vat, a to především na střechách. Více
v titulním článku.
J. Bouček
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nové začátky... 

Volby s nadhledem
Děkuji všem členkám naší volební ko
mise, které už s klidem a přehledem
zvládly všechna úskalí voleb v čase tr
vající pandemie. Účast byla jako vždy
dobrá, tentokrát vylepšená o řadu stu
dentek Svatojánské koleje s volební
mi průkazy a také o partu jezdkyň na
koních z ranče v Hýskově, které k nám
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
ANO 2011
PŘÍSAHA Roberta Šlachty
SPD
ČSSD
Trikolora, Svobodní, Soukromníci
Koruna Česká (monarch. strana)
Švýcarská demokracie
Strana zelených
Otevřeme ČR normálnímu životu

na volby doprovodil Vašek Stolejda.
Počet námi vydaných průkazů našim
občanům byl také nadprůměrný – bylo
jich pět.
V našem kmenovém seznamu voli
čů bylo 137 jmen, ale výsledný počet
i s přespolními držiteli průkazů byl
151. Do urny bylo vloženo 121 platných
obálek s hlasy, což
představuje 80%
38 hlasů
31‚40 %
účast!
36 hlasů
29‚75 %
Druhý volební
15 hlasů
12‚39 %
den byl nejen ve
12 hlasů
9‚91 %
7 hlasů
5‚78 %
znamení napjatého
3 hlasů
2‚47 %
sledování postupně
3 hlasů
2‚47 %
se rodících výsledků
3 hlasů
2‚47 %
hlasování, ale také
2 hlasů
1‚65 %
ve znamení kultury
1 hlas
0‚82 %
a uvolnění. Vernisáž
1 hlas
0‚82 %
nebeských fotografií

Spirituál kvintet končí
Ve středu 13. října se konal v pražské Lucerně poslední koncert Spirituál kvintetu. Řeklo by se, že nás to nemusí zajímat,
že pražská Lucerna je daleko a Spirituál
také. Leč není tomu tak.
Spirituál kvintet se přímo zapsal do
dějin svatojánské kultury posledních
desetiletí. Podle záznamů Svatojánské
společnosti se Spirituál představil ve
Svatém Janu poprvé v září 1994. Od té
doby zde vystupoval téměř každý rok.
Vzpomínám, jak jsme byli všichni pře
kvapeni obrovskou návštěvou prvních
koncertů. Auta návštěvníků parkovala
doslova, kde se dalo, i na mostě. K vel
kému údivu účinkujících se vybíralo
dobrovolné vstupné. Skupina odehrála
několik prvních koncertů dokonce bez
nároku na honorář.
Členové Svatojánské společnosti po
stupně sbírali zkušenosti s pořádáním
velkých koncertů a později začali spo
lupracovat s místním sborem dobro
volných hasičů, kteří pomáhali organi
zovat parkování návštěvníků. Poslední,
třiadvacátý koncert Spirituálu se u nás
odehrál 15. září 2019. Všichni jsme vědě
li, že je to jejich koncert poslední. Zbyly
jen vzpomínky.
Těch vzpomínek je opravdu dost. Tře
ba to, že svou premiéru se Spirituálem
si odbyl Jiří Holoubek právě ve Svatém
Janu. Nebo to, jak Dušan Vančura při
vezl velikánskou dýni za své zahrádky

a po koncertě ji nabízel pořadatelům,
aby si ji rozebrali. Jednou, druhý den po
koncertě mi volal pan Oldřich Ortin
ský, který zpíval ve skupině bas, že si
v sakristii, která jim sloužila jako šatna,
patrně zapomněl brýle. Prohledali jsme
celou sakristii, ale brýle se nenašly. Te
prve při vánočním úklidu jsme na jedné
skříni tyto brýle našli. Pan Ortinský byl
totiž dlouhán a odložil si svoje brýle
do výšky, kam oko normálního chlapa
nedohlédne. Vzpomínáme také na neza
pomenutelný zpěv Jiřiny Budweiserové
nebo Karla Zicha.

Jiřího Jirouška na faře se povedla. Nála
du příchozích pozvedala příjemná mu
zika tria Jazzota. Návštěva byla požeh
naná a sváteční atmosféru podtrhl akt
podpisu Memoranda o spolupráci mezi
AOPK ČR, zastoupenou RNDr. Františ
kem Pojerem, a Destinační agenturou
Berounsko, reprezentovanou Mgr. Du
šanem Tomčem.
Jiří Bouček

Spirituál kvintet měl pro Svatý Jan
zvláštní porozumění. Přijížděli sem rá
di a měli to tu rádi. Pan Tichota k nám
dokonce jezdíval pokochat se zdejší pří
rodou a nachytat si pár motýlů do své
sbírky.
Letos v červnu jsme uspořádali bese
du pod širým nebem v klášterním parku.
Pan Tichota vyprávěl o začátcích skupi
ny, o tom, jak bojovali s cenzurou nebo
o barokním skladateli Ivanu Jelínkovi,
který působil jako mnich ve svatoján
ském klášteře. A paní Tichotová doplnila
besedu několika písničkami. Zbyly nám
vzpomínky, samé hezké.

Bohumil Ševčík
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...staré časy

T. G. Masaryk a ministři států
Malé dohody ve Sv. Janě pod Skalou

Malá Dohoda
Po první světové válce vznikla z ini
ciativy především ministra zahraničí
dr. Edvarda Beneše a také rumunského
ministra Iona Ducy tzv. Malá dohoda.
Následně se připojila Jugoslávie, v té
době reprezentovaná královstvím Srb
ska, Chorvatska a Slovinska. Dohoda
byla podepsána v letech 1920/21. Byla
v podstatě součástí francouzského spo
jeneckého systému a navazovala na vý
sledky Pařížské mírové konference a tri
anonského míru. Bylo po válce a Evropa
byla značně územně přerozdělena. Na
území všech tří zúčastněných států se
historicky nacházely početné menši
ny Maďarů, kterým se rozhodně nové
uspořádání spojené se zánikem „vel
kých Uher“ nelíbilo, a bylo třeba čelit je
jich snahám o zvrácení stavu. Nesmiřují
se s tím ostatně
dodnes. Dohoda
byla ale namíře
na i proti stálé
mu nebezpečí ze
strany Německa
a současně i proti
vlivu Sovětského
svazu ve střed
ní a jihovýchodní
Evropě. Měla být
i jedním z nejdů
ležitějších článků
zabezpečujících
pozici Francie
v Evropě. Později,
v roce 1925, byla
např. i podepsána

smlouva mezi ČSR
a Francií, kde byla
přislíbena pomoc
Francie v případě
napadení. Jak to
potom v roce1938
bylo, jistě všichni
víme….
Cíle Malé do
hody bohužel ne
byly ale zdaleka
naplněny, a to
třeba proto, že se
převážně agrární
země Rumunsko
a Jugoslávie obá
valy převahy prů
myslového a eko
nomicky vyspělejšího Československa.
Celé meziválečné období bylo hodně
složité, není cílem článku se více touto
problematikou zabývat. Faktem je, že
po Mnichovu prakticky Malá dohoda
zanikla. V lednu 1939 vypověděly Jugo
slávie a Rumunsko své závazky.
Oběd ve Svatém Jánu
13. července 1924 byl pro účastníky
jednoho z jednání představitelů Malé
dohody uspořádán výlet, kterého se
účastnily i manželky ministrů a další
doprovod. Na cestu z Prahy se vydalo
15 automobilů. Prohlédli si Karlštejn,
potom přijeli na pohoštění do Svatého
Jana. Jejich cesta pokračovala do Be
rouna, kde mimo jiné obdrželi pamětní
plaketu vydanou u příležitosti polože
ní základního kamene sokolovny. Dále

pokračovali na Křivoklát a nakonec do
Lán na pozdější oběd s prezidentem
T. G. Masarykem a jeho dcerou Alicí.
Pan prezident se (možná nečekaně)
účastnil i posezení ve Sv. Janě. Byli zde
tehdy ministři Edvard Beneš, rumunský
mistr Ion Duca a jihoslovanský ministr
Momčilo Ninčič, všichni s manželkami
a dalším četným doprovodem. Vedou
cí svatojánského učitelského ústavu
Hubert Horka všechny hosty přivítal,
také ve francouzštině i rumunštině. Při
rozeně se akce zúčastnili i další místní
významní činitelé, jako starosta obce
František Vlasák, ředitel školy Matěj
Lhotský a řídící učitel Karel Honzík.
Přivítání se odehrálo za přítomnosti
četného obecenstva, školní mládeže,
členů Orla, hasičů a dalších.
Na jednom z připojených obrázků je
patrné, jak bylo pečováno o pana pre
zidenta. Byl parný den, a tak mu byla
poskytnuta netradiční pokrývka hlavy
proti úpalu. Myslím, že bude těžko ještě
někde fotka „tatíčka Masaryka“ tak
to vyparáděného. Ale svědčí to určitě
o tom, že i když byl vždy mužem no
blesního chování, neměl vůbec problém
být i takto viděn a ještě zvěčněn. Všich
ni vzácní hosté se na závěr podepsali do
pamětní knihy.
Do Sv. Jana potom přišel i osobní do
pis od dr. Edvarda Beneše s upřímným
poděkováním za přijetí i uspořádání
celé slavnosti.
Co vyjádřit závěrem? Snad především
to, že i v době, o které je řeč, byl Svatý
Jan pod Skalou natolik významným
místem, že byl zvolen nejen jako zastáv
ka vybrané společnosti, ale že se zde
odehrálo jistě i pro všechny příjemné
posezení.
Petr Špička

červená... 
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Červená středa a setkání se sousedy

COVID v obci

Ve středu 24. 11. 2021 se opět připojíme
k akci Červená středa, připomínce lidí
pronásledovaných pro víru. A při této
příležitosti zveme Vás, naše svatojánské
sousedy k prohlídce školy a ke zhléd
nutí filmu o paní Milušce Havlůjové.

Rádi Vás přivítáme
a školou provede
me v 17 hodin. Po
procházce a prohlíd
ce školy se sejde
me v refektáři, kde
si promítneme film
Svoboda je křehká
věc, který natočili
naši studenti. Film
byl oceněn jako nej
lepší ve své kategorii
I. celostátní soutěž
ní přehlídky odbor
né činnosti studentů
vyšších odborných
škol pedagogických a sociálních.
V loňském roce nám covid setkání
a promítání filmu překazil. Letos, věří
me, se naše setkání podaří.

VLASTA JINDROVÁ
Svatojánská kolej

Ze světa hasičů
Naši dobrovolní hasiči příliš často neha
sí, ale přesto je jejich organizace velice
užitečná, a to nejen pro naši obec, ale
angažují se také v širším okolí. Tradiční
spolupráce s hasiči z Tetína vedla k po
zvání naší jednotky SDH na svatolud
milskou pouť. Spolu s automobilovou
cisternou Tatra 148 se zde naši repre
zentanti zapojili do mohutných bez
pečnostních a organizačních opatření,
která letošní výroční pouť doprováze
la. O pár týdnů později (v neděli 3. 10.)
naši hasiči asistovali u koncertu v naší
obci, který svatou Ludmilu také připo
mínal – šlo o vybrané árie z nádherné
ho oratoria Svatá Ludmila od Antonína
Dvořáka. Očekávaný nápor návštěvní
ků koncertu se sice nekonal, ale to nic
nezměnilo na jeho vysoké kvalitě a na
nutnosti zabezpečit parkování vozidel
početného sboru účinkujících. Svato
jánská společnost i hasiči se organizace
koncertu zhostili výborně a patří jim
velké poděkování!
Součástí díků našim hasičům má být
také nákup vozidla, které nahradí dva
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Jak se pandemie projevuje v naší obci?
Aplikace AGIS, kterou provozuje Sdru
žení místních samospráv nám dává prů
běžný přehled a na webových stránkách
obce uveřejňujeme při změnách situace
přehlednou mapku okolí a aktuální čís
la. Také u nás se projevil výrazný nárůst
počtu nakažených po začátku školní
ho roku. Zatímco loni v zimě a letos na
jaře byli v naší obci nanejvýš 4 nakaže
ní současně, v září jsme dosáhli až na
8 covid-pozitivních osob současně. Za
celou dobu pandemie nákazou prošlo
27 obyvatel naší obce. Nikdo z nás této
nemoci nepodlehl.
buk

Požáry se množí
Sice bez asistence našich dobrovolných
hasičů, ale v s velikým nasazením pro
fesionálů byl v půlce října zlikvidován
požár chaty na Jánské, v těsné blízkos
ti Sedlce. Podle informací od Policie ČR
jde v poslední době o čtvrtý případ po
žáru odlehlého stavení v blízkém okolí.
Vše tedy nasvědčuje tomu, že zde máme
aktivního žháře…
Dávejte si tedy prosím pozor na svůj
majetek a všímejte si podezřelého pohy
bu osob ve svém okolí!
buk

cet let starou Ladu Niva. O prázdninách
jsme vysoutěžili dodavatele nového de
vítimístného vozu, kterým bude firma
Techsport z Brna. Do půlky dubna má
firma dodat Ford Tranzit ve speciální
úpravě pro hasiče. Součástí výbavy bu
de také radiostanice, kterou nám jako
dar v hodnotě 20 tis. Kč poskytne další
brněnská firma DCom.
A co bude se stařičkou, ale stále pojízd
nou Ladou? Nabízíme ji k odprodeji za
vyvolávací cenu 33 tis. Kč. Nemáte o to
hoto červeného veterána zájem? buk
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