Svatojánek
únor / březen 2003
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU
Upozorňujeme občany obce a chalupáře, že do konce března je třeba uhradit poplatek za likvidaci
odpadů. Sazba poplatku je 250,- Kč/rok za každou trvale přihlášenou osobu a 250,- Kč/rok za
rekreační nemovitost. V letošním roce budou tyto nezaplacené poplatky vymáhány razantněji, než v
roce minulém, a to platebními výměry, kde je možno navýšit poplatek o 50 %, proto doporučujeme ve
vlastním zájmu tyto poplatky včas uhradit. Pro připomenutí uvádíme, že poplatek ze psů (30,-Kč) a z
kabelové televize (480,-Kč) má splatnost 30. září. Možnosti platby jsou buď osobně na OÚ (každý
pátek 17-18h), nebo složenkou či platebním převodem na číslo účtu OÚ 178157718/0300, variabilní
symbol 1337xxx, kde xxx nahraďte číslem popisným Vámi obývané nemovitosti.Všechny poplatky
lze zaplatit najednou součtem všech adekvátních položek.
BUDE OBNOVENA OTÁZKA PLYNOFIKACE
Z podnětu Vyšší odborné školy pedagogické bude opětovně otevřena otázka plynofikace naší obce.
Pokud se na postupu shodne obecní zastupitelstvo, bude obnoven průzkum mezi občany. Dotazníky
jsou tentokrát složitější. Bližší informace k dané problematice obdrží občané s dotazníky, které budou
do domácností v nejbližší době doručeny.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
ÚPRAVY PŘED OBECNÍM ÚŘADEM SE DOKONČUJÍ
Stavební práce, které přerušila zima pokračují a budou v nejbližší době ukončeny. Zpevnění povrchu
a odvodnění okolí historické budovy z roku 1822 jsou dalšími příspěvky ke zvelebení centra obce. V
návaznosti na tyto práce bude upraven vchod na hřbitov a ošetření povrchu se dočká také obecní cesta
u studánky a frekventované parkoviště u mostu. O úpravě poškozených trávníků bude jednat
zastupitelstvo obce na svém nejbližším zasedání.
ZA LETOŠNÍ DOTACI BY MĚLA BÝT OPRAVENA STŘECHA
Pokud obec obdrží státní dotaci z Programu obnovy venkova pro rok 2003, budou tyto finanční
prostředky určeny na opravu střešní krytiny na budově obecního úřadu, případně na dokončení oprav
omítek na jižní straně. Tím by se podařilo ukončit práce na vnějšku budovy a na úpravách jejího okolí
a v příštích letech se může uvažovat o započetí prací na úpravách interiéru.
OBEC OBDRŽELA NÁVRH ZNAKU A PRAPORU
Návrhy nových obecních symbolů budou po nezbytných úpravách do konce dubna vystaveny na
obecním úřadu k připomínkám občanů. Pokud v návrhu nedojde k dalším změnám, bude vše
postoupeno Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ke schválení. Navrhované nové reprezentační
symboly obce byly navrženy odbornou heraldickou kanceláří ze Zlína a tématicky svými prvky, tvary
a barvami vycházejí z historie naší obce, poznamenané především odedávnou přítomností
křesťanského kláštera. Znaku dominuje symbol svatojánské skály s velkým křížem, kříž je zároveň
symbolem křesťanství a symbolizuje i přítomnost poustevníka Ivana. Opatská hůl je symbol kláštera,
hvězda symbol Panny Marie a kančí hlava, část starého klášterního erbu – pozůstatek šlechtického
rodu sponzorujícího klášter při jeho výstavbě a „znovuzaložení v 14. století“.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ZMĚNY V LIKVIDACI ODPADŮ

K podstatným změnám v systému likvidace domovního odpadu došlo v naší obci v souvislosti s novou
obecně závaznou vyhláškou, která vstoupila v platnost 1. ledna 2003. S některými zásadními změnami
chceme touto cestou občany seznámit. Tyto podmínky a termíny svozu odpadů budou v jednotlivých
částech obce přehledně vyvěšeny.

SEDLEC
a) Na pozemku za starou halou drůbežárny je od 1. dubna 2003 zakázáno sládkování veškerého
odpadu!!! Pozemek bude vyklizen, uzavřen a předán jeho majiteli.
b) Kontejnery určené k likvidaci skla a plastů jsou přemístěny k autobusové čekárně. Umístění je
trvalé.
c) Velkoobjemový kontejner bude do SEDLCE přistavován Technickými službami města Berouna
(TS) třikrát za kalendářní rok (vždy v sobotu) a to v těchto termínech:
3. května, 12. července a 27. září 2003 od 10 do 12 hodin
U kontejneru bude po celou dobu přítomen pracovník TS, který bude dohlížet na ukládání odpadů.

ZÁHRABSKÁ
a) Trvale hlášení občané v naší obci obdrží igelitové pytle s příslušným označením. Ostatní osadníci
si mohou tyto speciální pytle zakoupit v úředních hodinách na obecním úřadu ve Svatém Janě. Do
těchto pytlů budou ukládat domovní odpad, který bude z osady odvážen TS vždy v pondělí v těchto
kalendářních týdnech roku 2003:
leden – březen: kalendářní týden 4, 8, 12
duben – červen: kalendářní týden 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
červenec – srpen: kalendářní týden 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
září – říjen: kalendářní týden 36, 38, 40, 42, 44
listopad – prosinec: kalendářní týden 48 a 52
Naplněné pytle připravujte den před odvozem na tato místa: rozcestí u bývalé hasičárny, rozcestí
u transformátoru, rozcestí u bývalé hájovny.
Odpad uložený v neoznačených pytlích nebude z osady odvážen !!!
b) Velkoobjemový kontejner bude na ZÁHRABSKOU přistavován Technickými službami města
Berouna (TS) třikrát za kalendářní rok (vždy v sobotu) a to v těchto termínech:
3. května, 12. července a 27. září 2003 a to od 9 do 10 hodin na rozcestí u bývalé hasičárny a od
10 do 11 hodin u transformátoru
U kontejneru bude po celou dobu přítomen pracovník TS, který bude dohlížet na ukládání odpadů.
c) Kontejnery určené k likvidaci skla a plastů zůstávají i nadále u transformátoru. Umístění je trvalé.

SVATÝ JAN POD SKALOU

V místní části obce Svatý Jan pod Skalou ke změnám v likvidaci domovního odpadu nedochází.
PRO CELOU OBEC PLATÍ :
Sběr železného šrotu a nebezpečného odpadu bude v celé obci prováděn jedenkrát za rok v předem
stanoveném termínu.
Volné ukládání odpadu bude považováno za zakládání černé skládky a může být obecním úřadem
pokutováno částkou do 50 000 Kč !
V případě naléhavé potřeby bude přistavení kontejneru obcí mimořádně zajištěno.
Do velkoobjemových kontejnerů nelze ukládat nebezpečný odpad !!!
ZAJÍMAVOSTI
VÝROČNÍ SCHŮZE MYSLIVCŮ
V hotelu Obecná škola se vůbec poprvé konala výroční členská schůze Mysliveckého sdružení Svatý
Jan pod Skalou. Toto sdružení obhospodařuje honitbu v nejbližším okolí naší obce jeho posláním je
především všeobecná starost o zvěř. Z jednání vyplynulo, že se myslivci o svůj revír starají velmi

dobře a díky jim se daří regulovat stav škodné. Po dlouhé době se mezi myslivci objeví i svatojánský
občan. Za nového adepta mysliveckého sdružení byl přijat pan Antonín Bejlek ze Záhrabské.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
Po osvobození Československa „Sovětským svazem“ v r. 1945 se výrazně projevila politická činnost.
V místě byla založena org. KSČ, do té doby byla silně zaměřená levice Soc. demokr. strany. V květnu
1945 ustaven revoluční MNV. V ÚNORU 1948 se rozhodlo téměř jednoznačným vyjádřením občanů
o „Nové linii“ a začalo budování a rozvoj socialistické výstavby.
V rámci „Socializace v zemědělství“ byla založena odbočka JZD-Loděnice – v Sedlci farma pro chov
ovcí 1950-56 a Státní statek.
Od roku 1960 na úseku socializace zemědělské výroby je celospolečenským přínosem velkokapacitní
drůbežárna v Sedlci. roční výroba a dodávka je 4. miliony kusů vajec, s roční výrobou 226 kusů vajec
na 1. nosnici v klecovém chovu. V provozu je 8. hal. Zaměstnanců je 30. Vedoucí byli 1960-1985
soudruzi Krejča, Buršik a Nový.
Kronika obce Svatý Jan pod Skalou
BLAHOPŘEJEME
Dnešní blahopřání patří vzhledem k pozdnímu datu vydání Svatojánku manželům Pletánkovým k
narození jejich dalšího syna Imanuela, který přišel na svět
27. prosince loňského roku. Přejeme hodně Božího požehnání.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ SPOLEČNOSTI
STÁLÁ EXPOZICE
Na obecním úřadě je k vidění ukázka z tvorby pana Emila Káry, který v nedávné době oslavil
sedmdesáté páté narozeniny. Emil Kára sice není svatojánským občanem, ale s naší obcí spojil celý
svůj důchodový věk. Jeho koníčkem je malování. Stovky nejrůznějších motivů vypaluje a koloruje na
dřevěné elipsy, nařezané a pečlivě vybroušené z nejrůznějších dřevin. Nejraději kreslí ukázky místní
fauny a flóry. Zajímavé jsou i různé „příležitostné“ medailonky. Rozsáhlou sbírku jeho tvorby
shromáždila v minulých letech Svatojánská společnost. Obrázky byly setříděny a umístěny do stylové
zasklené nástěnné tabule.
SVATOJÁNSKÁ SPOLEČNOST HODNOTILA
Dne 23. února se konalo veřejné setkání přátel Svatojánské společnosti v budově hotelu Obecná
škola. Přestože skromnější účast poznamenala vrcholící chřipková epidemie, setkání proběhlo v
příjemném duchu. Byl zhodnocen uplynulý rok a veřejnosti byly představeny plány společnosti na rok
letošní. Minulý rok pro společnost proběhl především ve znamení vlastní edice a propagace obce.
Nemalými náklady byly vydány kniha „Album svatoivanské“, turistický průvodce „Svatý Jan pod
Skalou“. Edičními příspěvky jsme se též podíleli na vydávání dalších čtyř regionálních či
celonárodních turistických průvodců a map u nakladatelství Soukup&David, Marco Polo a
Kartografie Praha. Kromě toho byl našim přispěním konečně zařazen i Svatý Jan pod Skalou do
seznamu významných míst s prodejem atraktivní „Turistické známky“. Za dobu existence SJS se do
vlastní vydavatelské činnosti výhodně investovalo již více než 300 000 korun.
Na poli záchrany památek jsme se i přes nemalé investice do vydavatelské činnosti podíleli částkou
165 398 korun na svatojánský kostel a opravu střechy kaple sv. Maxmiliána. Významná byla i
finanční pomoc povodněmi postižené obci Srbsko ve výši 27 000 korun. Potěšitelná je i skutečnost, že
se pro naši malou společnost rekordně vysoká investice do vydání knihy o sv. Ivanu již po pouhém
roce prodeje plně navrátila. Další výnos z prodeje bude již plně využíván na další záchranné akce či
investován do dalších vydavatelských projektů SJS. Mezi ně patří i vydání panoramatické mapy
památek Sv. Jana a vydání 2 druhů vlastních pohlednic, které se připravují pro tento rok. Nemalá
částka bude také letos věnována na záchranu a přemístění poslední sochy sv. Jana Křtitele z dnes již
neexistujícího starodávného mariánského sousoší ve Sv. Janě. Pro tyto a spoustu dalších drobnějších

akcí se společnosti podařilo získat přísně účelovou dotaci ve výši 50 000 korun. Stejnou částkou je
společnost zavázána do konkrétních projektů sama investovat. Nemalou částkou se SJS bude podílet i
na přípravě plánované elektrifikace kostela. Z následujících údajů o příjmech a výdajích SJS v
uplynulém roce nejsou přesněji patrné veškeré finanční operace, protože mnohé z nich jsou
prováděny meziročně, t j. jsou propláceny v roce předchozím či následujícím. Celkové účetní příjmy
SJS tedy v kalendářním roce 2002 činily 364 570 korun a výdaje 388 057 korun.
Na poli kulturním se SJS zavázala i nadále podporovat kulturní a společenské dění v obci. Poslední
vánoční koncert byl již v pořadí tři a sedmdesátý. I na letošní jaro již jsou připravovány tři koncerty
ve svatojánském kostele. Bude se jednat o pěvecké sbory z nedalekého okolí. Termíny koncertů s
programem budou zavčas oznámeny obvyklým způsobem.
PŘIPRAVUJEME
Zasedání obecního zastupitelstva
14. března v zasedací místnosti obecního úřadu - začátek v 18 hodin
Schůze Svatojánské společnosti
29. března v zasedací místnosti obecního úřadu - začátek v 18 hodin

