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Informační zpravodaj obecního úřadu Svatý Jan pod Skalou a Svatojánské společnosti

Hospodaření obce v roce 2010
Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání schválilo závěrečný účet obce a hospodaření obce
za rok 2010. V loňském roce obec dosáhla celkových příjmů ve výši téměř 4,8 milionu korun, z toho
1,6 mil. tvořily daňové příjmy, 1 mil. kapitálové příjmy z prodeje lesních pozemků, 0,25 mil. příjmy
z přijatých darů, 0,36 mil. příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor a 1,6 mil. příjmy z dotací ze
státního rozpočtu a evropských strukturálních fondů. Celkové výdaje byly ve výši 4,1 mil. korun, z toho
běžné výdaje 1,6 mil. (zajištění chodu obce, odpadové hospodářství, veřejné osvětlení, „školné“, veřejná
doprava atd.), 2,5 mil. tvořily kapitálové výdaje na pořízení a opravu dlouhodobého majetku obce
– vodovod v Sedlci, oprava sousoší a kaple sv. Maxmiliána, altán v Sedlci, nákup skládacích lavic pro
kulturní akce. V loňském roce se podařilo splatit velkou část úvěrů, celkem ve výši 1,6 mil. korun.
K 31.12. 2010 činila výše nesplacených úvěrů 2,14 mil. korun. Tato částka se každý měsíc zmenšuje
o 43 tisíce korun.
Rád bych také zmínil, že k 31.12. 2010 obec eviduje pohledávky ve výši 61 tisíc korun. Jedná se
o nezaplacené místní poplatky od občanů obce i majitelů rekreačních obydlí. Tato částka je souhrnem
všech nedoplatků od doby znovuosamostatnění obce v roce 1991 a každým rokem se postupně zvyšuje.
Svůj podíl na tom nese nejen neodpovědnost dlužníků, ale i mizivá, zdlouhavá a finančně nákladná
možnost obecního úřadu tyto dluhy vymáhat. Pouze loňský rok byl „úspěšný“ a tato částka poklesla ze
79 na 61 tisíc. Napomohla tomu změna legislativy, možnost výrazně vyšších postihů pro neplatiče
a vědomí, že šance vymožení pohledávky se přeci jen reálně zvětšila. Tomu, kdo nezaplatí včas nebo
vůbec místní poplatek, může být vyměřen až v trojnásobné výši. Všichni dlužníci byli informováni o tom,
že této možnosti obec plně využije a výsledek se dostavil. Někteří zaplatili celou dlužnou částku,
s některými byla uzavřena dohoda o postupném splácení. Dovedeme pochopit, že občan může být ve
finanční nouzi, leccos se může individuálně řešit, ale dotyčný musí chtít a musí projevit zájem o řešení.
Přesto mě mrzí, že někteří občané nereagují, nekomunikují a výzvy ignorují. Obec v těchto případech
půjde do krajností a využije služeb exekutorského úřadu. V tom případě není vyloučené, že kvůli
nezaplacenému poplatku za odpady přijde dlužník např. o vybavení domácnosti. Je to tvrdé opatření, ale
spravedlivé – zejména vůči těm, kteří své povinnosti plní, i vůči obci, která musí poskytovat služby všem
občanům, i těm neplatícím.
Součástí závěrečného účtu obce je i zpráva o přezkoumání hospodaření obce, které u nás v měsíci
dubnu provedl krajský úřad, odbor finanční kontroly. Přestože je v názvu odboru uvedeno slovo
„finanční“, kontrola se zdaleka netýká pouze financí, účetnictví a výkaznictví. Obec je prověřována po
všech stránkách své činnosti. Loňský rok byl navíc poznamenán rozsáhlou účetní reformou a přechodem
na „centrální systém účetních informací státu“. Tato reforma má a bude mít své pokračování v letošním
a příštím roce. Vzhledem k výsledku kontroly, který konstatuje, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
mohlo zastupitelstvo obce schválit závěrečný účet bez výhrad. To má pro naši obec, která je závislá na
získávání dotací, nesmírný význam. V případě, že by byly zjištěny chyby a nedostatky, podle stupně
závažnosti by tato skutečnost zabrzdila nebo zcela znemožnila čerpání dotací – v letošním roce obzvláště
kritická záležitost, protože na výstavbu vodovodu je nutno čerpat 3,3 mil. korun od Ministerstva
zemědělství. Stavba vodovodu tedy může pokračovat a nenastanou-li nějaké nepředvídané události, měl
by vodovod ještě letos začít sloužit svému účelu.
Ing. Pavel Vokál, starosta obce.

Úprava prostranství
Po odstranění vězeňské zdi se bude pokračovat v postupné úpravě nově vzniklého prostranství.
Zpracovaná studie, která tento problém řeší, je v současné době u památkářů a obec čeká na vydání závazného
stanoviska. Obecní pozemek byl zhruba vyklizen a byla provedena oprava nároží klášterní budovy, které bylo při
demolici poškozeno. Z lomového kamene, který je na místě připraven, má být vystavěna nízká zídka, která bude
polohou přibližně kopírovat ubouranou zeď a v délce 35 m oddělí cestu od zbytku pozemku. Další následné práce
se budou odvíjet od možnosti jejich financování.

Záchytné parkoviště bylo dokončeno
V jarních měsících bylo dokončeno záchytné parkoviště na okraji obce Sv. Jan směrem k Hostímu. Parkování
v obci je zejména o víkendech a svátcích velkým problémem, a vytvoření nárazové záchytné parkovací plochy pro
přibližně 30 aut citelně pomůže ulehčit tuto situaci. Z bývalé zahrady bylo odvezeno 18 nákladních aut svrchní
zeminy a povrch zde byl odvodněn a zpevněn stavební drtí a lomovým kamenem. Parkoviště bylo řádně označeno
cedulí a od silnice ho dělí nový nízký plůtek.

Veřejně prospěšné práce
Také v letošním roce získala obec možnost zaměstnat jednoho člověka na veřejně prospěšné práce. Stejně, jako
v loňském roce, i letos vykonává tyto práce pan Miloslav Pletánek. Kromě údržby zeleně zajišťuje celou řadu
drobných, ale potřebných prací. Pomohl při dokončení parkoviště, na několika místech zajistil odvodnění
turistických cest a vyčistil okolí potoka od odpadků, naplavených předjarní povodní. V poslední době provedl
opravu kamenné opěrky u odvodňovacího kanálu u č.p.18 a vodou poškozené opěrky u Kačáku.

Dětský den
Jako každoročně, i letos je pro naše nejmenší spoluobčany připravena oslava Dne dětí. Na přání maminek bude
letos tato akce zorganizována v amfiteátru ve Svatém Janě v sobotu 4. června od 10 hodin. Program bude tradiční.

Oslava Dne matek
V přátelské a milé atmosféře proběhla i letošní oslava Dne matek ve Sv. Janě pod Skalou. Tento svátek se stal již
pravidelnou součástí společenského života obce. Vzhledem k delší periodě vydávání Svatojánku však o této akci
bylo tentokráte informováno pouze formou osobních či vyvěšených pozvánek.

Oslava 100. let od založení Sboru dobrovolných hasičů
V letošním roce slaví Svatojánský hasičský spolek velké a významné jubileum, které je třeba řádně a důstojně
oslavit. Termín této oslavy a přehlídky našeho dobrovolného hasičstva byl záměrně stanoven - s ohledem na
množství jiných akcí - až na závěr prázdnin. Hasičský sbor byl v loňském roce obnoven a od té doby má na
svědomí velké množství pomoci a vykonané práce. V čilém kontaktu je jak s požárním dispečinkem, tak
s drobnými požárními sbory v okolí. Ti všichni budou samozřejmě na jubilejní hasičskou oslavu pozváni. Termín
oslavy a její průběh hasiči teprve plánují.

Pozvánka na koncerty
Z důvodů rozsáhlé opravy interiéru kostela je letošní koncertní sezóna v kostele omezena.
Na letošní rok jsou proto v kostele naplánovány pouze tyto tři koncerty:
28. 5. - 16 hodin - Koncert Hradišťanu
12. 6. - 15 hodin - recitál Ireny Budweiserové (ze skupiny Spirituál kvintet)
23.12. - 18.30 hodin - tradiční Vánoční koncert
Na všechny tři koncerty bude vybíráno stanovené vstupné. Předprodej vstupenek a jejich rezervace již nebude letos
zapotřebí, vstupenky budou prodávány až na místě, a to vždy 2 hodiny před koncertem. Těšíme se na Vaši
návštěvu. Podrobnosti o cenách vstupenek budou vždy uvedeny na plakátech.
Průvodcovství v kostele bude v obvyklých termínech po celou dobu oprav zachováno.

Sběr železného šrotu v osadě se příliš nevydařil
Na letošní jaro naplánovali Svatojánští hasiči sběr železného šrotu v obci. Ze zkušeností z minulých let,
kdy připravené železo ve velkém odvezli nájezdoví "sběrači kovů" doslova den před tzv. železnou
sobotou, byla akce dojednána tak, aby lidé železo připravili až v určený den. Bohužel i letos, přesně
týden před plánovanou akcí, projel Záhrabskou nákladní vůz a úplně cizí lidé doslova žadonili na
osadnících staré železo. Mnoho chatařů sběračům vyhovělo, a tak následná hasičská akce se zde téměř
minula účinkem. Na základě této zkušenosti bychom rádi požádali osadníky, aby byli i v těchto věcech
obezřetní, a pokud možno podpořili místní spolek, který je nám všem v obci prospěšný a je zde aktivně
činný. Připomeňme, že hasiči se zdaleka nevěnují pouze požárům, ale mají na kontě již řadu různorodých
zásahů a prací. Nestarají se pouze o živelné škody na veřejných prostranstvích, ale na požádání vždy
ochotně přijdou v rámci prevence či brigády vypomoci s hasičskou technikou i na pozemcích obyvatel
a chatařů.

Nyní bych se chtěl zmínit o přísné, přímo klášterní kázni, která byla v učitelském ústavě svatojánském
zavedena. Před odchodem studentů do jídelny, do kostela nebo jinam, museli se studenti ze všech tříd na
znamení zvonce seřadit na chodbě do zástupu, a to v naprosté tichosti. Kolem dlouhého zástupu studentů
obcházel s klapačkou v ruce dr. ředitel, který dohlížel, aby v zástupu nikdo ani slůvkem nepromluvil.
S klapačkou dal ředitel pokyn k pochodu nebo k zastavení. Několikráte opakovaným zaklapáním dal
ředitel najevo nelibost nad nějakým rušením v zástupu. Rušitel se ocitl v záznamu ředitelova černého
notýsku. Pohybovat se mohli studenti jen u budovy ústavu, rovněž v ústavním parku měl každý ročník
vymezen určitý prostor, kde se mohl pohybovat. Na delší vycházky do jiné obce mohlo se chodit jen
hromadně pod dozorem některého školského bratra.
Jest jisté, že bujará studentská mládež těžce pociťovala toto omezování svobody pohybu a často hledala
příležitost, jak by se mohla dostat dále, než jí bylo dovoleno. Značným pokušením pro studenty byl
hostinec „U hada“, který je lákal svojí odlehlostí od budovy ústavu. A proto se pokoušeli i přes přísný
zákaz blížit do tohoto hostince na nějaký ten půllitřík piva. Odvážnější si chodili do hostince i zatančit,
neboť v letní době v neděli odpoledne se konaly v hostinci „U hada“ koncerty dechové hudby a také se
tam tančilo. Tyto nedělní koncerty spojené s tancem staly se dostaveníčkem odrostlejší mládeže
z blízkého i vzdálenějšího okolí. Bylo při nich živo a veselo. Avšak jak říkával kdysi náš profesor školní
rada Štětina: „Nic není na světě tak tajně upředeno, aby to jednou nebylo na světlo zjeveno“. A tak ředitel
ústavu bratr Dominik se nějakým způsobem dovídal o zakázaných návštěvách studentů v hostinci
„U hada“ a příležitostně toto porušení ústavní kázně káral s dočasně sníženou známkou z mravného
chování.
Každou neděli odpoledne se chovanci ústavu shromáždili v ústavní jídelně, aby tam z úst ředitele
Dominika vyslechli svoje přestupky, kterých se v uplynulém týdnu proti ústavní kázni dopustili. Ředitel
ústavu vyjmul černý zápisník a za ponurého ticha četl jednotlivá provinění studentů, patřičně oceněná
sníženou známkou z mravného chování. Tak například ředitel četl: „Studničný ruší v řadě - 2, Vlasák
pravidelný návštěvník hostince U hada - 3, Šváb tančí U hada - 4, Klabík, také náruživý tanečník U hada 4, Lemberk ruší v řadě - 2 atd. Tato klasifikace mravného chování byla ovšem jen jakousi dočasnou
výstrahou a nikdy se asi neprojevila na vysvědčení, které studenti o pololetí nebo na konci školního roku
dostávali. Ředitel Dominik dbal sice dodržování kázeňských předpisů, ale dovedl také odpouštět a pro
studenty těžce snášející přísnou ústavní kázeň měl značnou dávku pochopení.
Výtah ze vzpomínek studenta bývalého učitelského ústavu ve Sv. Janě - Václava Šťastného

Letošní oprava interiéru kostela bude zdlouhavá, zato poslední.
Již čtvrtým rokem pokračují i letos práce na opravě stropu v interiéru svatojánského kostela. Letošní práce jsou
naplánovány od 13. června až do konce listopadu. Římskokatolická farnost Beroun obdržela na náš kostel
z Programu záchrany architektonického dědictví velkou částku peněz (druhou nejvyšší letos přidělenou!), a to
právě z důvodu zdárného dokončení celé akce. Za cenu převyšující 1,6 milionu korun by se letos měl opravit
zbytek stropu kostela (přibližně polovina délky stropu - od náhrobku sv. Ivana až po hlavní oltář), včetně bočních
stěn a dvou nástropních fresek. Akce bude tentokrát mnohem náročnější, protože lešení bude potřeba postavit
s ohledem na stávající památky - především na všechny oltáře a náhrobek sv. Ivana. Vzhledem k vysunuté římse
a značné výšce stropu kostela je třeba postavit lešení dvojitě, aby bylo možné opravit jak strop, tak i vodorovné
římsy a svislé stěny. Je dohodnuto, že oprava kostela proběhne opět bez vážnějšího omezení průvodcovské
činnosti. Práce budou probíhat v přední části lodi a průchod do jeskyně sv. Ivana bude zajištěn skrze zadní, již
opravenou část kostela. Z těchto důvodů se v kostele nebude moci konat Svatojánská poutní slavnost. Ta se
uskuteční 25. června v přírodním amfiteátru pod Kaplí sv. Kříže od 10 hodin.

Úprava prostranství kolem soch
Úklidem vykopané zeminy a zasetím okrasného trávníku bylo upraveno prostranství kolem nového sousoší. Nové
sochy nyní čeká ještě čištění a možná i patinace. Prostor mezi podstavci soch bude z praktických důvodů vydlážděn
místním vápencem.

Naučná stezka Svatojánské památky byla dokončena
S několikaměsíčním odstupem byla v dubnu dokončena naučná stezka "Svatojánské památky". Celý projekt byl
připraven v minulém roce, ale až nyní došlo k zabudování zastávkových cedulí a ukazatelů. Stezku tvoří
následujících sedm cedulí:
1. Úvodní zastavení, 2. Klášter, kostel Narození sv. Jana Křtitele a věž, 3. Jeskyně a studánka sv. Ivana,
4. Mariánské sousoší a budova Panského hostince, 5. kaple sv. Maxmiliána - hrobka rodiny Bergerů, 6. Kaple
povýšení sv. Kříže a renesanční sousoší, 7. Zvonička v Sedlci a kaple sv. Ivana.
Poslední zastavení je mimo vyznačený okruh v Sedlci. Informační cedule jsou vytvořeny za pomoci historických
fotografií a grafik, s ohledem na charakter celé naučné stezky, popisující všechny svatojánské chráněné památky.
Celá akce byla realizována mikroregionem Karlštejnsko a byla financována za pomoci Evropských fondů. Veškeré
texty a grafické podklady pro vytvoření stezky dodala Svatojánská společnost. Na třech místech nové zastávky
naučné stezky nahradily již téměř dvacet let staré informační tabule.

Pamětní medaile
Jak jsme Vás informovali v minulém čísle, Svatojánská společnost zadala podklady k ražení pamětních mincí
(medailí) s motivem Sv. Jana pod Skalou. Ty byly koncem května dokončeny a jsou nyní v prodeji ve
Svatojánském kostele. Motiv Sv. Jana pod Skalou působí na vyzlaceném kovu velmi krásně a působivě. Lícovou
stranu tvoří obrázek sv. Ivana, vytvořený podle obnovené sochy z Mariánského sousoší.

PŘIPRAVUJEME:
28. května ………. Koncert Cimbálové muziky Hradišťan - kostel 16 hodin
4. června ………. Dětský den, 10 h – amfiteátr Svatý Jan pod Skalou
12. června ………. Koncert - recitál Ireny Budweiserové - kostel 15 hodin
25. června ………. Svatojánská poutní slavnost - 14h dechovka, výstava, atrakce
18 h Countryvečer s táborákem
26. června ………. Svatojánská poutní slavnost - 10 hodin poutní mše
2. července……... Zasedání správní rady Svatojánské společnosti - Obecní úřad 19 hodin

