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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní poplatky od Nového roku jinak
VYHLÁŠKA O ODPADECH
1. ledna 2002 vejdou v platnost dvě nové obecně závazné vyhlášky schválené zastupitelstvem obce,
a to vyhláška č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a vyhláška č.2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zatímco první vyhláška
určuje, jak s odpadem vznikajícím na území obce nakládat a jak systém likvidace odpadů stanovený
obcí využívat, vyhláška č.2/2001 řeší pouze finanční náležitosti s likvidací odpadů spojené. Pro
občany, kteří jsou v naší obci hlášeni k trvalému pobytu, je výše poplatku za likvidaci odpadů
stanovena paušálně ve výši 250,- Kč za kalendářní rok na osobu. Poplatek je splatný do konce března
běžného roku. Jednotlivé domácnosti mohou pověřit svého zástupce, který provede platbu za ostatní
členy domácnosti.
Právnické osoby a správci bytových domů (VPOŠ, restaurace) mohou s obcí uzavřít dohodu o
využívání systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Součástí této dohody bude i výše poplatku. Pokud dohodu s obcí neuzavřou, budou likvidaci
odpadů zajišťovat vlastními silami. Čárové kódy budou v tomto případě z jejich popelnic odstraněny.
Pro občany, kteří v naší obci vlastní nemovitosti k rekreačním účelům, je výše poplatku 250,- Kč na
nemovitost a rok. Je-li více spoluvlastníků takové nemovitosti, platí poplatek společně a nerozdílně.
Od příštího roku je novinkou, že na povinnost zaplacení obecních poplatků (odpady, psi, kabelová
televize) již občané nebudou upozorňováni dopisem jako v minulosti.
Závěrem tedy shrňme, jaké poplatky od nového roku budou vybírány:
1. poplatek za
„odpady“
2. poplatek ze psa

250,- Kč/osobu trvale bydlící/rok
250,- Kč/rekreační
nemovitost/rok
30,- Kč/psa/rok
za každého dalšího psa
45,- Kč/psa/rok
480,- Kč/přípojku/rok

splatný do 31. března

splatný do 30. září

3. kabelová televize
4. poplatek z ubytovací
výše bude určena vyhláškou
kapacity

Vážení občané, věříme, že změny ve vybírání poplatků v oblasti odpadového hospodářství přijmete s
pochopením. Je to právě nezodpovědnost, bezohlednost a neochota některých našich spoluobčanů
spolupodílet se na nákladech spojených s likvidací odpadů, které donutily zastupitelstvo obce
přijmout tato opatření a poplatek za likvidaci odpadu zpaušalizovat. Věřme, že obě vyhlášky o
odpadech přimějí i tyto občany dodržovat pravidla. Nedodržování ustanovení těchto vyhlášek je totiž

postižitelné a finanční postihy jsou nemalé. Texty těchto vyhlášek jsou k dispozici k nahlédnutí na
obecním úřadě a na našich internetových stránkách.
Ing. P. Vokál -místostarosta

Nařízení obce o zajišťování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací v zimním období.
Toto nařízení, které vstupuje v platnost 5.12.2001 zmírňuje tvrdost zákona, který v tomto směru
klade obcím velmi přísné požadavky. V nařízení jsou vyjmenovány všechny místní komunikace,
které se v zimě nebudou udržovat. To se týká i přístupové komunikace na Záhrabskou. I když musí
být tato komunikace této ošetřena příslušnou dopravní značkou, bude na ní obcí v zimním období
zajišťována sjízdnost i nadále obvyklým způsobem. Navíc již byl k nejobtížnějším úsekům této
komunikace navezen kvalitní posypový materiál. Nařízení obce je rovněž k nahlédnutí na obecním
úřadu a na internetových stránkách obce..
Prohlášení Obecního zastupitelstva k petici občanů na Záhrabské
Prohlašujeme, že při schvalování Nařízení obce o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, které
se uskutečnilo na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 23.října bylo opakovaně
zdůrazněno, že na přístupové komunikaci do osady Záhrabská bude obcí i nadále zajišťována
sjízdnost obvyklým způsobem – tj. plužením a v kritických případech posypovou technikou
dojednanou ze smluvním partnerem. Tato skutečnost je uvedena i v nařízení samém. Dále
prohlašujeme, že se tohoto zasedání zúčastnil i pan Jiří Bouček, který následně dezinformoval
občany na Záhrabské v tom smyslu, že zde obec zimní údržbu komunikací nebude zajišťovat vůbec a
zorganizoval jménem občanského sdružení Svatojánský občan petiční akci, kterou spolu se stížností
na postup obce v této záležitosti předal Okresnímu úřadu Beroun. Jednání pana Boučka proto
považujeme za nehorázné a opovrženíhodné.
Zastupitelstvo obce Svatý Jan pod Skalou
PROGRAM OBNOVY VESNICE
Oprava budovy obecního úřadu
I když celou plánovanou opravu provázela mimořádná nepřízeň počasí a práce musely být několikrát
přerušeny, dílo se zdařilo. Novou fasádu zdobí nové štukové prvky vyrobené podle původních vzorů
a obnovené římsy. Konečnou podobu získá opravená část tohoto historického domu až na jaře, kdy
bude nová omítka ošetřena nátěrem. Součástí rekonstrukce bude i nové veřejné osvětlení na budově,
odkanalizování dešťové vody a konečná úprava povrchu před budovou.
Čím nahradíme skácené stromy
V příštím roce má být provedena první etapa úpravy povrchu cesty u vstupu na místní hřbitov, na
kterou by v příštích letech měla navázat postupná úprava dalších hřbitovních cest. Podobné úpravy
se má v příštím roce dočkat i cesta za kostelem spolu s opěrnou zdí na břehu potoka. Právě ta byla
silně narušena kořeny mohutných stromů, které se letos podařilo odstranit. Zatímco úprava na
hřbitově bude financována obcí, na náročnou opravu u kostela požádala obec o státní dotaci z
Programu obnovy venkova. Jakými stromy nahradíme ony staré však zůstává otázkou. Podle názorů
odborníků na veřejnou zeleň, by se na vesnicích měla omezovat výsadba jehličnanů.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Nová vyhláška bude přínosem ke zlepšení životního prostředí
Povinnost platit za likvidaci komunálního odpadu, ukládá od nového roku všem občanům a
majitelům rekreačních objektů nová obecně závazná vyhláška. Tato skutečnost by měla do obecní
pokladny přinést na 60 tisíc korun ročně. Náklady na likvidaci odpadů se touto částkou nepokryjí,

ale zlepšení se v této oblasti očekává především u těch nemovitostí, jejichž majitelé neměli dosud z
vypočítavosti vlastní popelnice. Také v osadě Záhrabská tímto zcela odpadne problém s dosavadní,
pro obec velmi nákladnou, likvidací odpadů. Na Záhrabské bývaly kontejnery na odpad umísťovány
jen příležitostně. Sice bezplatně, ale právě zejména z finančních omezení naší malé obce ne zcela
dostatečně. Tvrzení mnohých chatařů, že si odpad vozí sebou do Prahy, v praxi vypadá celkem jinak
a s likvidací černých skládek a pytlů s odpady kolem cest obec dlouho a s problémy bojuje.
Doufáme, že nově přijaté opatření tyto problémy z větší části vyřeší.
Okresní úřad podpoří plynofikaci obce
Zatímco se Správa chráněné krajinné oblasti Český kras staví k plynofikaci svatojánského údolí
rezervovaně, Referát životního prostředí okresního úřadu naši případnou žádost podpoří. Plošná
plynofikace se stále jeví jako jediným dostupným řešením ekologického vytápění naší obce a proto
se touto otázkou bude zabývat zastupitelstvo na svém nejbližším zasedání. V případě zájmu
obnovíme žádost na Středočeské plynárenské, která až dosud podmiňovala plynofikaci Svatého Jana
alespoň jedním velkoodběratelem.
ZAJÍMAVOSTI
Stromy na hřbitově a u kostela
Jako velmi tvrdý oříšek se ukázalo smýcení pěti letitých jehličnanů, které svým mohutným vzrůstem
a nebezpečnou polohou ohrožovaly majetky občanů a štítovou stěnu našeho barokního kostela.
Mnoho hodin náročné a nebezpečné práce si vyžádaly dva smrky na svatojánském hřbitově. Na práci
se kromě místních občanů podíleli i členové sdružení Barbora a především dva zruční horolezci,
kteří mají s podobnou prací zkušenosti. I přesto museli na dokončovací práce přijet berounští hasiči s
moderní vysokou plošinou, se kterou si následně poradili i se stromy u kostela. Nyní zbývá neméně
náročný úkol. Skácet patnáctimetrové, až osmdesát centimetrů silné pahýly, které budou v
potřebných délkách odvezeny na pilu.
Čestné občanství obce
Ing. Štěpán Křtěnský, Tomáš Kačírek, Libor Urbánek, Dušan Čapek, František Vycpálek a Zdeněk
Matějka. Těchto šest jmen vybralo obecní zastupitelstvo k udělení čestného občanství naší obce, za
mimořádný počin či dlouholetý přínos pro Svatý Jan pod Skalou. Všichni jsou členy zájmového
sdružení Barbora a čestné občanství jim bylo slavnostně uděleno 27. října 2001 u příležitosti
ukončení letošní sezóny ve Skanzenu těžby a dopravy vápence v Českém krasu v bývalém lomu
Paraple. Čtyřem členům obecního zastupitelstva, kteří byly na slavnosti přítomni, předal předseda
sdružení symbolický klíč od skanzenu, který bude do zahájení nové sezóny uložen na našem
obecním úřadu.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Setkání občanů
U příležitosti konce roku organizuje obecní úřad slavnostní setkání občanů, které se bude konat 29.
prosince 2001 od 17 hodin v místní restauraci. Bude to příležitost k hodnocení právě uplynulého
roku a k poděkování všem, kteří se podílejí na obnově naší obce. Na slavnosti si také připomeneme
desetileté výročí Svatojánské nadace, dnešní Svatojánské společnosti. Na slavnostní večer, na kterém
by měla být udělena další čestná občanství, je připraveno i občerstvení a lidová muzika. Pozvánky
budou včas doručeny.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Poděkování dnes patří všem těm obětavým lidem, kteří neváhali přiložit ruku k dílu při kácení
stromů na hřbitově a u kostela. Mimořádné poděkování zasíláme i Hasičskému záchrannému sboru
Beroun.

BLAHOPŘEJEME
2. prosince 2001 oslavil své padesáté narozeniny pan Antonín Bejlek ze Záhrabské. Do dalších let
přejeme panu Bejlkovi pevné zdraví, hodně životního elánu a optimismu.
POZVÁNKA NA KONCERTY
Pozvánka na koncert
Svatojánská společnost ve spolupráci s OÚ a farností si Vás dovoluje pozvat na Adventní koncerty
ve Svatém Jan pod Skalou. První koncert se koná v sobotu 8.12. 2001 v 17.00 hodin ve
Svatojanském kostele. Tentokráte jsme pro Vás připravili stylové skladby vrcholného baroka.
Účinkují: Irena Houkalová – soprán a Lukáš Vendl – cembalo. Druhý koncert bude již vánoční.
Tradičně se nám představí berounský pěvecký sbor Slavoš se svými hosty. Tentokráte bude sbor
opět doprovázen komorním orchestrem. Koná se 23. prosince od 17. hodin. Po celý advent bude v
refektáři VOPŠ otevřena vánoční expozice, a to o víkendech, vždy od 10 do 16 hodin. Ve dnech
koncertů bude výstava otevřena až do večera. Přijďte se i Vy potěšit předvánoční atmosférou, kterou
jsme pro Vás my Svatojánští připravili.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ SPOLEČNOSTI
Deset let Svatojánské nadace
Je to již deset let, co na podzim 1991 začalo vyrůstat lešení kolem svatojánského kostela. Přes zimu
se pak nedělo nic, ale s prvním jarním dnem následujícího roku začaly stavební práce. Skupina
slovenských dělníků a velká řada dobrovolných brigádníků z řad občanů a chalupářů pracovali
velkým tempem a za tři měsíce, v sobotu před svatojánskou poutí, zmizela poslední část lešení.
Kostel zazářil v nové kráse. Po něm následovala úprava prostoru studánky svatého Ivana, v roce
1994 pak proběhla generální oprava kostelní věže, byly pořízeny dva nové zvony a začala náročná
oprava kaple Povýšení sv. Kříže nad vesnicí. Ta byla dokončena v roce 1997.
Svatý Jan pod Skalou byla vesnice odsouzená k zániku a zapomenutí. Dnes se z ní stalo místo
vyhledávané domácími i zahraničními návštěvníky. Přicházejí sem nejen za krásami přírody, ale i za
kulturou. Ve svatojánském kostele bylo v posledních deseti letech uspořádáno na sedmdesát
koncertů duchovní hudby. Pozvedl se i společenský život. Každoročně jsou pořádány poutní
slavnosti, s duchovním i zábavným programem. Velkým pomocníkem ve všem tomto snažení byla
vždy Svatojánská nadace, která se z administrativních důvodů přetvořila na Svatojánskou společnost.
Však také díky těmto výsledkům byla obec už dvakrát vyhodnocena v soutěži Vesnice roku – jednou
za kulturní a společenský život, jednou v celkovém hodnocení.
Přejme Svatojánské společnosti do její další činnosti hodně sil a nového odhodlání.
PŘIPRAVUJEME
5.12……….Mikulášská nadílka
Obecní úřad v 17 hodin
8.12. ………adventní koncert, 17.00 kostel
23.12……… vánoční koncert, 17.00 kostel
29.12. …….. Slavnostní setkání občanů u příležitosti konce roku a desátého výročí ustavení
Svatojánské nadace
restaurace – 17.00 hodin

