Svatojánek
leden-únor 2005
Z důvodů konání důležité schůze Obecního zastupitelstva a výroční schůze
Svatojánské společnosti bylo vydání Svatojánku posunuto až na první březnový týden.
Děkujeme za pochopení.
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Zasedání obecního zastupitelstva
4. března se na svém řádném zasedání sešlo obecní zastupitelstvo, aby projednalo řadu důležitých
otázek, souvisejících s plynofikací obce a s nově schváleným Řádem veřejného pohřebiště. Byla
schválena výše finančního podílů občanů a institucí za každé odběrné místo zemního plynu a to ve
výši 7 000 korun. Obecní zastupitelstvo bylo dále seznámeno se způsobem financování akce
plynofikace. To by mělo být zajištěno následovně:
1) vlastní
zdroje obce
2) půjčka
ČSOB
3) podíl
občanů
(odhad)
4) státní
dotace
5) doposud
zaplaceno

2 000
000 Kč
3 000
000 Kč
250 000
Kč
300 000
Kč
160 000
Kč

Otevřená stále ještě zůstává otázka naší žádosti o státní výpomoc.
Nové podmínky Řádu veřejného pohřebiště
Na zasedání zastupitelstva obce byly schváleny poplatky za užívání hrobových míst a to takto:
Za desetiletý pronájem:
1 urnový hrob …………...…… 25 Kč
1 normální hrob ……………… 50 Kč
dvojitý hrob nebo hrobka ….... 100 Kč
Za služby spojené se správou hřbitova zaplatí každý uživatel hrobových míst jednorázový poplatek
ve výši 2000 korun na období deseti let. Těm uživatelům, kteří mají hrobová místa zaplacená, bude
výše poplatků zohledněna při podpisu smlouvy o užívání hrobových míst. Tyto smlouvy musejí s obcí
uzavřít, a to co možná v nejbližší době, všichni uživatelé hrobových míst. Smlouvy s předepsanou
výší poplatků, bude od 1. dubna 2005 s nájemci za obec uzavírat paní Hana Radechovská (Svatý Jan
č.p. 6), se kterou je možné telefonicky dohodnout termín podpisu – telefon - 607 921 929 a to vždy po
12. hodině. Současně se ruší dosavadní systém vybírání poplatků za užívání hrobových míst.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
Dokážeme získat evropské peníze?
Právě o této otázce se jednalo 5. března na obecním úřadu se zástupcem firmy, která zpracovává
projekty, na jejichž základě by obec mohla získat finanční pomoc z Evropské unie. V první fázi by se
mělo jednat o projekt, který by byl zaměřen na lepší zvládání turistického ruchu, propagaci obce a

zlepšení obrazu obce v očích návštěvníků. V tomto ohledu bude zapotřebí zabývat se otázkou
vybudování informačního centra, které je dnes ve většině turisticky navštěvovaných míst
samozřejmostí. Dalším krokem by s ohledem na časové možnosti mohl být projekt na celkovou
úpravu historické části obce, nebo na dokončení opravy hřbitovní kaple.
Zájem o opravu kaple
Poté, co Svatojánská společnost zaplatila opravu klempířských prvků na kapli sv. Maxmiliána, byla z
iniciativy tohoto občanského sdružení zahájena sbírka na opravu levého schodiště u této památky. Na
speciální účet obce bylo za tímto účelem převedeno z účtu společnosti prvních 30 tisíc korun. Přispět
můžete i vy na číslo účtu 178 157 718 / 0300 variabilní symbol 2222. Za Vaši případnou pomoc na
údržbu a rekonstrukci této památky, která je v majetku obce, předem děkujeme. Obdobným způsobem
bylo svatojánskou farností založeno též speciální účelové konto na záchranu svatojánských varhan.
Bližší informace přineseme v příštím Svatojánku.
Obec získala novou techniku
Novým počítačem a moderní víceúčelovou tiskárnou se může pochlubit náš obecní úřad. Je to první
významnější počin mikroregionu, do kterého je naše obec přihlášena spolu s několika okolními
obcemi. Další společné projekty zatím nejsou, ale doufejme, že se jich brzy dočkáme.
Podaří se dokončit územní plán?
Po dlouhotrvající odmlce se pohnuly ledy a s uzemním plánem to vypadá nadějně. Architekt Vávra,
který pro nás tuto dokumentaci zpracovával, jedná v současnosti s příslušným odborem
Středočeského krajského úřadu. Co náš územní plán tolik zbrzdilo? Bylo to hned několik věcí. Jednak
nesoulad výkresové dokumentace v oblasti zátopových území, dále pak oddělení Hostíma od našeho
společného projektu a nakonec dlouho trvající digitalizace katastrálního území obce.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Trápí nás opět problém s odpady
Obecní zastupitelstvo schválilo novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Tato vyhláška stanoví pro následující období výši poplatku na jednoho občana, který je v obci
hlášen k trvalému pobytu, částku 350 korun na jeden kalendářní rok. Stejnou částku zaplatí i
majitelé rekreačních objektů za každou nemovitost.
K další významné změně dochází ve Svatém Janě, kde bude od letošního roku odstraněn kontejner z
místního hřbitova a sběr velkoobjemových odpadů bude prováděn podobným způsobem jako v Sedlci
a na Záhrabské (termíny svozů jsou uvedeny v příloze tohoto vydání našeho zpravodaje).
Doposud nevyhovující a nespolehlivý systém odvozu velkého kontejneru bude nahrazen odvozem
profesionální firmou, obdobně jako ve srovnatelných obcích. V této souvislosti žádáme všechny
občany, kteří až dosud nevlastní popelnice, aby ve svém zájmu začali využívat služeb pravidelného
odvozu odpadů, a aby si odpadní nádoby co nejdříve zakoupili. Štítky, kterými musejí být popelnice
označeny, obdrží každý zájemce zdarma na obecním úřadu. Odvoz popelnic je zahrnut v poplatku
za likvidaci odpadů !!!
Proč dochází k navýšení poplatků? Kromě navýšení daně z přidané hodnoty, které platí od ledna 2005
je hlavním důvodem dále neúnosný finanční podíl obce na této službě. I při tomto navýšení však naše
obec zůstává na spodní hranici v celostátním průměru ve výši poplatků. Obec tak bude i nadále
likvidaci odpadů dotovat.
VOLNÉ UKLÁDÁNÍ DOMOVNÍHO ODPADU NA MÍSTNÍM HŘBITOVĚ BUDE
POKUTOVÁNO !!!
„Únor bílý, pole sílí...“
Zatímco přelom měsíců ledna a února se odehrál v duchu jarního teplejšího počasí, hned po několika
slunných únorových dnech opět více než na měsíc zavládla tuhá zima. V tomto duchu se v únoru lidé
opakovaně potýkali s bohatou sněhovou nadílkou. Čerstvý sníh napadl vždy téměř v 15-25 cm vrstvě.
Dvakrát se dalo i u nás hovořit o kalamitním stavu, který byl vyhlášen na mnoha místech republiky.

Po několika dnech opakovaně na ulehlou a částečně roztátou vrstvu sněhu opět napadl sníh nový. V
úterý 22. února dosáhla sněhová nadílka maxima. Na Záhrabské bylo na volném prostranství
naměřeno 32 cm souvislé vrstvy sněhu, přičemž četné návěje dosahovaly běžně vrstvy přes 50 cm!
Na území celé republiky leží rekordní množství sněhu. Při jeho obávaném prudkém tání hrozí veliké
záplavy. Také na svatojánsku ležela téměř 6 týdnů souvislá sněhová pokrývka ve vrstvě 20-35 cm.
Koncem února se k sněhové nadílce přidaly vydatné mrazy, dosahující každodenně hodnot –10 až –18
stupňů. První březnová dekáda se i nadále projevila mrazivým počasím a častými sněhovými
přeháňkami. Sněhová kalamita způsobila také na silnici ve Sv. Janě jednu větší dopravní nehodu.
Vyprošťování menší dodávky za Sv. Janem způsobilo uzavření silnice na 6 hodin. Na silnici HostímLoděnice byly zaznamenány ještě další minim. tři drobné nehody, kdy auta smykem sjela z vozovky
do příkopů a musela být vytažena. Cesta na Záhrabskou byla i přes drobné potíže (několikadenní
porucha plužícího stroje) po celou dobu sjízdná a většinou i posypaná, byť mnohdy s velikou
opatrností a rizikem. Problémy byly pouze s prohrnutím některých ulic, protože se noví řidiči ZDMořina na Záhrabské neorientují. Přesto musíme konstatovat, že letošní údržba silnice do Záhrabské
je nebývale pečlivá. Svého využití se dočkaly také nouzové přístřešky s posypem. Uježděný
zledovatělý sníh na silnici do Záhrabské téměř nikde již několik týdnů neroztál. Zatímco jindy v
březnu rozkvétají jívy, lísky a modravé podléšky, budeme si muset letos na jaro „za kamny“ ještě
nějaký ten týden počkat. Podle předpovědí má extrémní zimní počasí panovat bohužel až do
posledních dní měsíce března.
Dlouhou zimou trpí nejvíce divoká zvěř
Tuhá zima, kdy sněhová nadílka předčila i 40 let starý rekord, je největší pohromou především pro
lesní a polní zvířata. Také srny a zajíci se odvažují až k těsné blízkosti lidských obydlí i za bílého dne.
Zejména v okolí Záhrabské myslivci intenzivně zásobují krmelce senem a pící. Ve Svatém Janě se již
po několik let o rozpadlé prastaré krmelce bohužel nikdo nestará. Snad také proto zde zajíce ani
bažanta neuvidíme, srnčí zvěř jen velmi náhodně. A tak někteří lidé nosí zvířátkům do lesa seno, starý
chléb či jablka. Zvěř ve vysokém sněhu trpí nejen hlady, ale i ledovou krustou, která zejména srnčí
zvěři rozdírá nohy do krve. V horských oblastech je situace doslova katastrofická. Myslivci musí
dokonce vyšlapávat zvěři ledovkou cesty ke krmelcům. Na jednom závětrném místě v Krkonoších
byla naměřena 16 m vysoká závěj!
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
Součástí programu péče o památky při Svatojánské společnosti je i studijní databáze historických
materiálů – „Staré historické prameny“ , které se jakkoli týkají Sv. Jana pod Skalou. V uplynulých
dnech byla dokončena digitalizace textové a rukopisné části této sbírky. Poté, co byly staré
dokumenty nafoceny či naskenovány, byly tyto papírové originály či kopie zařazeny do katalogů a
setříděny. Každoročně SJS vynakládá část prostředků také na pořízení odborných překladů starých
rukopisů, které pomáhají nejen odhalovat detaily ze svatojánské minulosti, ale též napomáhají při
restaurování a záchraně četných památek. Databáze v současnosti obsahuje přes 150 titulů knih a
rukopisů (včetně všech svatojánských kronik) a čítá přes 5000 stran textů od renesance až po
současnost. Celá databáze je pro veřejnost k dispozici ke studijním účelům na DVD a bude i nadále
doplňována. Ve výjimečných a odůvodnitelných případech lze přikročit i k zapůjčení originálů textů
odborným pracovníkům a překladatelům starých textů. Zapůjčení originálů však podléhá schválení
představenstvem Svatojánské společnosti.
„Po povýšení opata Matyáše z Billenbergu na biskupa v Hradci Králové byl zvolen jeho nástupcem
Johann Chrisostom z Belmonte, který byl v čele kláštera od roku 1664 do roku 1669. Byl původem
Španěl a od toho bosý augustinián, potom benediktýn v Emauzách v Praze. Za své zásluhy dostal od
papeže dovolení (protože bosí augustiniáni se kvůli svému zasvěcení musí zříci všech církevních
ctností) vybrat si ze dvou uprázdněných opatství, totiž na Sázavě nebo u Sv. Jana pod Skalou. On si
zvolil Sv. Jana pod Skalou a díky císařské přízni mu příslušelo poslední opatství. Jeho chválihodnost
spočívá dle mého rukopisu v tom, že byl velmi učeným a zbožným mužem, své bratry miloval jako otec
své syny. On byl také první, kdo nechal zhotovit biskupskou berlu vybrané práce, kterou používali
jeho následovníci až do zrušení kláštera 1785.“
VYBRÁNO Z PŘEKLADU FARNÍ KRONIKY LIBER MEMORABILIUM – HISTORIE

KLÁŠTERA.
BLAHOPŘEJEME
Dnešní blahopřání věnujeme manželům Špačkovým ze Sedlce k narození syna Antonína. Ten se
narodil 4. října 2004. Další blahopřání náleží manželům Michalovi a Janě Šedivým k narození
dcerky Elišky, manželům Radechovským k narození syna Vojtěcha a manželům Goldsteinovým k
narození dcery Denisky. Svatojánek přeje Antonínovi, Elišce, Denisce, Vojtíškovi i šťastným rodičům
vše nejlepší a hodně chvil rodinné pohody.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Mykologická přednáška
Bezprostředně po skončení výročního zasedání Svatojánské společnosti dne 5. března se v hotelu
Obecná škola konala přednáška Ing. Jiřího Baiera o houbách. I přes panující dlouhodobé zimní počasí
vzbudila přednáška po právu veliký zájem veřejnosti. Pan Baier dokázal přítomné zasvětit především
do těch druhů, které se vyskytují právě v Českém krasu. Rostou zde jedinečné druhy, které jinde v
republice nalezneme jen velmi těžko. Například uprostřed loňského suchého a horkého léta, kdy 4
týdny nepršelo a v lese člověk neuviděl „ani prašivku“, dokázal jistý mykolog během několika minut
najít v okolí Záhrabské 26 druhů povětšinou vzácných druhů hub. Přednáška trvala 3 hodiny a lidé
byli krásou promítaných fotografií hub i odborným výkladem doslova nadšeni. Pan Baier označil
Svatojánsko a Karlštejnsko v oblasti mykologie za světový unikát. Pro neobyčejně vysoký počet
druhů hub na tak malém území toto místo našim mykologům jejich kolegové ze světa prý velmi
závidí.
Velikonoční rozpis církevních akcí a bohoslužeb ve Sv. Janě
Z důvodů tradičního velkého zájmu o velikonoční církevní akce v naší farnosti přinášíme jejich
přehled:
Zelený čtvrtek - mše na památku poslední večeře - začátek v 19.30 hodin v kostele a po ní adorace v
kapli Povýšení Sv. Kříže.
Velký pátek 15 hod. křížová cesta od kostela pojata jako modlitba za všechny, kteří žijí a pracují v
naší farnosti.Velkopáteční obřady 18 hodin v kostele
Vigilie vzkříšení (bílá sobota) - od 20 hod. v kostele
Neděle zmrtvýchvstání Páně - 8 hod. v kostele
Velikonoční pondělí 20 hod.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ SPOLEČNOSTI
Výroční zasedání Svatojánské společnosti
V sobotu 5. března se konala výroční schůze Svatojánské společnosti. Předseda MUDr. Jan Ševčík
podal podrobnou zprávu o stavu a o hospodaření SJS v roce 2004. Byly předneseny též zprávy o stavu
financí a zpráva kontrolní komise. V uplynulém roce bylo uskutečněno 6 koncertů vážné a duchovní
hudby a proběhla velmi úspěšná výstava obrazů P. Dillingera, která byla zpřístupněna po celé léto.
Členové SJS odpracovali při průvodcovství v kostele přes 700 hodin. Přes 1000 hodin bylo
vynaloženo při přípravě koncertů, přípravě vydávaných tiskovin, při právních jednáních a
sepisováním smluv, zajištění výstavy obrazů P. Dillingera, digitalizaci historických dokumentů a při
zajištění financování a chodu společnosti. Během roku byly vydány obrázky sv. Ivana a kniha Jiřího
Ševčíka „Záhrabská - historie osady“. SJS dále vydala 4 nové pohlednice Svatého Jana pod Skalou. V
oblasti podpory databáze historických pramenů byl pořízen odborný překlad nejstarší části farní
kroniky a proběhlo dokončení digitalizace archivu, čítajícího přes 5000 stran textů o Svatém Janě pod
Skalou. Rok 2004 byl pro společnost důležitý zejména na poli významného pokroku ve vztahu SJS a
svatojánské farnosti. Do konečné fáze se po několika letech podařilo na právní úrovni dojednat
konečnou formu a podobu smlouvy o spolupráci SJS s farností. Stěžejní podmínky smlouvy se po
několikaleté praxi ukázaly pro obě strany přijatelné a funkční. Po získaných zkušenostech byly dále
upřesněny. Smlouva byla nyní konečně doladěna i po stránce právní a v prvních jarních dnech by

mělo dojít j jejímu podpisu. V závěru roku bylo v souvislosti s touto smlouvou přikročeno též k
právní úpravě stanov SJS. Zaknihování nové podoby stanov proběhne v měsíci březnu. Společnost je i
nadále otevřena přijímání nových členů a ostatních zájemců o spolupráci. Bližší informace na adrese
společnosti.
Výpis z finanční zprávy Svatojánské společnosti
V roce 2004 činily celkové příjmy z činnosti společnosti 277 619 Kč a celkové výdaje 391 281 Kč.
Společnost věnovala tyto prostředky na: Kulturní činnost 66 887 Kč, vydavatelskou činnost a
propagaci obce 100 981 Kč, podporu databáze historických pramenů 13 244 Kč. Celkem bylo v
oblasti kultury a propagace obce vynaloženo 181 112 Kč. Na poli péče o památky bylo věnováno
svatojánské farnosti 27 300 Kč na restaurování dřevěné sochy Sv. Ivana 72 000 Kč bylo poskytnuto
na první fázi opravy mariánského sousoší. Obci SJS věnovala 50 000 Kč na opravu střechy kaple Sv.
Maxmiliána. Celkem bylo na záchranu svatojánských památek vynaloženo 149 300 Kč. Zbývající
částka 60 869 Kč byla investována do nákupu zboží a na zajištění chodu společnosti.
PŘIPRAVUJEME
25. března – zasedání obecního zastupitelstva, začátek v 18 hodin
16. dubna – zasedání představenstva Svatojánské společnosti, začátek v 18. hodin
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PŘÍLOHA SVATOJÁNKU - ODPADY 2005
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TERMÍNY SVOZU ODPADŮ VE
SVATÉM JANĚ, SEDLCI A
ZÁHRABSKÉ
PRO ROK 2005
Velkoobjemový kontejner: 7. května, 16.
července, 1. října.
Kontejnery budou v těchto dnech (vždy
sobota) přistaveny:
do osady Záhrabská od 9 - 11 hodin (u
transformátoru)
do Sedlce od 9 - 11 hodin
do Sv. Jana pod Skalou 10 -12 hodin (u
hřbitova)
Svoz směsného odpadu v označených
pytlích NA ZÁHRABSKÉ je zajištěn,
ve stejných termínech, jako v loňském
roce v tyto dny (vždy v pondělí):
4, 8 a 12 týden
duben, květen, červen – každý sudý týden
červenec, srpen – každý týden
září, říjen - každý sudý týden
48 a 52 týden

POVINNÉ POPLATKY
OBYVATEL

Sv. Jana, Sedlce a Záhrabské
termín
splatnosti +
event. sankce

druh
poplatku:

sazba:

Odpady

350.- Kč/rok
na každou
trvale
přihlášenou
31.březen
osobu
350.- Kč/rok
za rekreační
nemovitost

Poplatek za
30.- Kč/rok 30. září
psy
Poplatek za
kabelovou
480.- Kč/rok 30. září
televizi
případné navýšení při nedodržení
splatebního termínu až o 50 %
Možnosti úhrady:
1. osobně na OÚ ve Sv. Janě (každý pátek
od 17 do 18 h)
2. složenkou na číslo účtu OÚ
178157718/0300, variabilní symbol
1337xxx
3. platebním převodem na číslo účtu OÚ
178157718/0300, variabilní symbol
1337xxx
xxx nahraďte číslem popisným Vámi
obývané nemovitosti.
Všechny poplatky lze zaplatit najednou
součtem všech adekvátních položek.

