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Sbor Svatojiřská Schóla nám zazpíval o pouti
a připomněl nám 1100. výročí smrti svaté Ludmily.

Oprava kamenného portálu s nápisem na budově
staré školy předznamenala její dvousté narozeniny,
které si připomeneme v roce 2022.

Prostranství u dubu je místem setkávání
osadníků ze Záhrabské – loni vše začalo vítáním
jara s loutkovým představením o semínku.
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Husův balvan své dvěstědruhé narozeniny oslavil
jako zunovuzrozený díky restaurátorskému zásahu
ateliéru mistra Jarmila Plachého.
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Po zásadní rekonstrukci podkroví
a střechy budovy obecné školy v roce 2020
pokračujeme opravami oken v patře.

Sestra Angelika v červnu moderovala v klášterní zahradě
besedu s manželi Tichotovými a Bohumilem Ševčíkem,
který zde pokřtil další knihu svých vzpomínek.

V hlavním programu pouti nemohlo
chybět divadýlko pro děti i dospělé. Po letech
se k nám vrátil Víťa Marčík s Bajajou.

Rozpadající se plůtek kolem obecné školy
nahradil vloni nový bytelný plot.

Je hezké, když se rekonstrukce starých a zanedbaných objektů
daří skloubit s úctou k duchu stavby a k místnímu koloritu.
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Pouť mimo jiné přinesla hezký výsledek sbírky na pomoc
tornádem postiženým obcím. Vybralo se přes 27 tisíc Kč.
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Za odpad si připlatíme
Předem se omlouvám: toto téma není
příliš záživné, ale souvisí s naším každodenním životem a je třeba se mu
opakovaně věnovat. Ukazuje se na něm
kulturní vyspělost společnosti – a také každého jednotlivce. Stát nás (obce)
novým zákonem o odpadech tlačí
k vyšší míře třídění a používá k tomu
především ekonomické nástroje. Každý
rok se definovaným způsobem bude
zvyšovat cena skládkového a současně
se bude také snižovat limit hmotnosti směsného komunálního odpadu, na
který můžeme uplatnit slevu.
Svozové firmy nového zákona hbitě
využily (spíše zneužily) k okamžitému
drastickému zdražení svých služeb, které nás postihlo už v tomto roce. Obce
na toto zdražení většinou už nestihly
reagovat, měnit výši poplatků později
v průběhu roku by způsobilo více zmatků než užitku. Od příštího roku se ale
ve většině obcí citelně zdražuje a nevyhne se to ani nám.
Zákon o místních poplatcích obcím
dává čtyři možnosti, jak výši poplatku stanovit. Dvě z nich předpokládají
podrobnou evidenci svezené hmotnosti
nebo objemu odpadu z každé jednotlivé popelnice, a to naše svozová firma
neumí a ani nehodlá zavádět. Ani třetí
možnost (poplatek podle kapacity soustřeďovacích prostředků) u nás nepřipadá v úvahu, protože ji nelze aplikovat
na Záhrabské, kde všichni anonymně
soustřeďují svůj odpad na dvou sběrných místech bez možnosti zpětné kontroly, kdo kolik vyprodukoval. Popelářské vozy sem totiž nemohou zajíždět
kvůli „divokým“ parametrům místních
komunikací. Zůstává nám tedy poslední
možnost, spočívající v paušální platbě
za obecní systém odpadového hospodářství. Ta je zákonem limitována maximální výší 1 200 Kč/rok.
Obecní zastupitelstvo projednávalo
novou vyhlášku o stanovení poplatku
na svém zasedání začátkem listopadu. Osobně jsem předpokládal zdražení místního poplatku někam k výši
1 000 Kč, ale převládl názor, že bychom
našim obyvatelům měli nižší částkou
alespoň trochu kompenzovat příkoří způsobená turistickým ruchem. Ten
obci kromě ruchu a odpadků nakonec
také přináší zisky z parkovného a z pronájmu obecních nemovitostí, takže
část těchto výnosů můžeme použít na
pokrytí zvýšených nákladů na likvi-
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daci odpadu. Konečné znění vyhlášky
č. 4/2021 je vyvěšeno na obecním webu
v sekci Úřad/Právní předpisy obce. Podstatné je to, že poplatek se od 1. 1. 2022
upravuje na 800 Kč/osobu přihlášenou
k trvalému pobytu nebo rekreační nemovitost. Ostatní náležitosti, jako termíny plateb (do 31. 3., resp. 31. 8.), úlevy
pro seniory od 70 let (ti budou platit
700 Kč) nebo osvobození od poplatku
pro třetí a další dítě v domácnosti jsou
převzaté z předešlé vyhlášky.
Jsem si vědom, že tento paušální
systém není ani spravedlivý, ani příliš
nemotivuje k třídění, ale jiná varianta v naší různorodě namíchané obci
není možná. Je mi líto, že nepodchytíme křiklavé případy, které jsou patrné
ve dvou částech obce, kde se používají
popelnice vybavené RFID čipy, které se
načítají při každé manipulaci. Celkem
běžně se stává, že na adrese, kde není
nikdo trvale hlášen, platíme za svoz
odpadu ročně tisíce korun. Platíme také svoz bioodpadu a rozměrného nebo
nebezpečného odpadu. Platí se také
svoz odpadu tříděného, a to přesto, že
některé komodity se dají uplatnit na
trhu druhotných surovin a přinesou tak
svozové firmě další zisk.
S nadějí hledíme na iniciativu obcí
v regionu Dolní Berounka, které zakládají vlastní svozovou firmu. Ta by měla
fungovat od 1. 7. 2022, zpočátku pro 16
zaváděcích obcí v teritoriu od Dobřichovic po Koněprusy. Když se naplní předpoklady o efektivitě takového
provozu, bude možno počítat s přistoupením dalších obcí. Spolu s obcí Vráž
počítáme s přistoupením do tohoto
spolku, jak jen to bude možné, optimálně od počátku roku 2023. Výrazněj-

ší zlevnění služeb pro občany se nedá
očekávat, ale budeme mít náklady více
pod kontrolou a očekáváme i větší flexibilitu při stanovování frekvence svozů
u jednotlivých komodit.
ZÁHRABSKÁ BEZ PYTLŮ
Zavedení sběru směsného odpadu do
černých kontejnerů namísto „pytlových ohrádek“ se jednoznačně odsvědčilo a na obou stanovištích na Záhrabské zavládl větší pořádek. Jen mne
trápí, když v kontejnerech vidím pytle
s potiskem AVE. Někteří osadníci tedy
zřejmě nečetli výzvu, aby nám pytle
s potiskem vrátili, protože v jejich ceně je započítána manipulace, odvoz na
skládku i skládkovné. Takto tedy platíme vše dvakrát a přicházíme o možnost
potištěné pytle vrátit firmě AVE, která
nám za ně zaplatí původní pořizovací
cenu (téměř 100 Kč/ks).
Jen pro vaši představu: odvoz jednoho „směsného“ kontejneru (1100 l)
stojí přes 500 Kč, tedy při vývozu obou
stanovišť každý týden bychom zaplatili
ročně přes 50 tisíc Kč. Máme proto snahu najít rozumnou frekvenci vývozů,
mimo letní sezonu méně četnou.
Výzva k vrácení potištěných pytlů na
obecní úřad stále platí, pomozte nám
prosím lépe hospodařit!
JIŘÍ BOUČEK

ZÁKON Č. 541/2020 SB. O ODPADECH
§ 59 (3) Obec je povinna zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily v kalendářním roce 2025 a následujících letech
alespoň 60 %, v kalendářním roce 2030 a následujících letech alespoň 65 % a v kalendářním roce 2035 a následujících letech alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů, kterých je v daném kalendářním roce původcem. Do výpočtu
podílu mohou být zahrnuty rovněž odděleně soustřeďované recyklovatelné složky
komunálního odpadu vznikající na území obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob, které nejsou předávány do obecního systému.
§ 60 (4) Obec je povinna informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence
a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.
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202...

Je nás 202

Vánoční koncerty

V listopadu se Klímovým na Záhrabské
narodila Johanka – a dosáhli jsme tím
počtu 200 trvale hlášených obyvatel.
Barbora Kadlecová potom v prosinci
svým přihlášením do bytu na bývalé faře
načala třetí stovku a vzápětí – o třetí adventní neděli – porodila Jasmínku, našeho v současnosti nejmladšího obyvatele.
Dá se tedy říci, že nás celkem plynule
přibývá. Největší potenciál k navyšování počtu obyvatel má momentálně
Záhrabská, kde letos započaly přestavby dvou chat s cílem trvalého bydlení. Rozložení počtu obyvatel a jejich
věková struktura jsou dobře vidět na
připojených grafech. Svatý Jan v této
pomyslné soutěži vede jen díky sedmi
lidem přihlášeným na obecním úřadu,
jinak je momentálně nejobydlenější
částí obce právě Záhrabská. Zde je populace také nejmladší. Stoupající počet
trvalých obyvatel je sympatický, ale má
i svoje rizika a stinné stránky: větší dopravní zátěž, více odpadu, větší spotřeba podzemní vody. Do budoucna možná
i řešení problému s umístěním dětí ve
školce a ve škole.
JIŘÍ BOUČEK

Zatímco před rokem jsme byli nuceni
zrušit veškeré kulturní akce, letošní situace s kulturou je již poněkud volnější. Po celý listopad probíhala jednání
a stále sledujeme nová nařízení vlády
o konání kulturních akcí. Náš věrný pan
dirigent Haig Utidjian se svým sborem
a orchestrem VŠE bohužel bojuje s následky epidemie COVID. Mnoho lidí
ze sboru i orchestru je v karanténách,
někteří přímo s covidem-19 marodí. Ti
nejstarší lidé se účasti ve sboru obávají.
Podobná situace je s muzikanty a sólisty. Protože se dnes nedá ani přibližně
odhadnout či plánovat, kolik lidí (obvykle zde je 80 účinkujících) bude schopných se zúčastnit, tradiční Rybova mše
vánoční „Hej mistře…“ se bohužel opět
konat nebude. Nám i muzikantům je to
velmi líto a budeme doufat, že se situace
napřesrok konečně změní k lepšímu.
Odlišná situace je u souborů s malým
počtem účinkujících. První z nich – téměř rodinný podnik „Barokní andílci“
Michala Pavlíka, kteří spolu se svými
hosty do Svatého Jana přilétli v sobotu
18. prosince. Za doprovodu zpěvů a ži-

vé muziky sehráli v kostele divadelní
hru O hvězdě. Jako hosté pana Michala
Pavlíka a jeho Andílků se do vystoupení zapojili herci divadla KROV z Prahy.
Představení navštívila – a také na místě
i na sociálních sítích velice pochválila –
středočeská hejtmanka Petra Pecková
s rodinou a přáteli. Představení bylo
proloženo zpěvem koled, do kterého se
zapojovala většina diváků. Těch přišlo
něco přes stovku.
Další vánoční kulturní akcí je štědrodenní zpívání s dětmi a souborem COMODO, které se bude konat 24. prosince od 14 hodin rovněž v kostele. Soubor
s koncertem počítá, první adventní vystoupení již má za sebou a pilně se připravuje i na Svatý Jan. V souboru jsou
všichni naočkovaní a karantény je prý
zatím nepoznamenaly tolik, jako mnohem více „seniorský“ sbor Slavoš, který
již zrušil i jiná letošní zpívání.
Na představení jsou vpouštěni pouze
lidi s platným COVID pasem. Situace
s vládními opatřeními se navíc neustále proměňuje a nejsou tedy vyloučeny
i další změny. Prozatím však jsou kulturní akce povoleny a tak s nimi počítejme.
J. ŠEVČÍK — J. BOUČEK

SVATÝ JAN
0–9

10–19

20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 80–89

SEDLEC
0–9

10–19

20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 80–89

„A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi,
až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě.
Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí.“ MT 2‚9-10
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Synů Izraele bude jako hvězd na nebi dle zaslíbení.
Je mnoho hvězd v našich životech a všechny mají svou zář, svou důležitost,
ale jen jedna vede tam, kde se rodí láska, jednota, vykoupení.
Radostné prožití vánočních svátků přejí zaměstnanci Svatojánské koleje
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