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Informační zpravodaj obecního úřadu Svatý Jan pod Skalou a Svatojánské společnosti

Hospodaření obce v roce 2011
Na posledním zasedání zastupitelstva byl schválen závěrečný účet obce za rok 2011, který zároveň podal
obrázek o hospodaření obce. V loňském roce obec hospodařila s mírně přebytkovým rozpočtem ve výši
7,8 miliónu Kč. Většinu příjmů tvořily přijaté dotace v celkové výši 5 mil. korun (3,8 mil. na stavbu
vodovodu, 1 mil. zpětně proplacená dotace na opravu kaple sv. Maxmiliána, souhrnně 0,2 mil. neinvestiční
dotace na vytvoření pracovního místa pro výkon veřejně prospěšných prací, na činnost jednotky sboru
dobrovolných hasičů, na sčítání lidu, domů a bytů a na výkon státní správy). Zbylých 2,8 mil. korun obec
obdržela formou daňových příjmů, kapitálových příjmů a příjmů z vlastní činnosti. Výdajová strana rozpočtu
byla reprezentována investičními výdaji ve výši 4,7 mil. korun na stavbu vodovodu, 2,5 mil. korun bylo
vynaloženo na běžný chod obce (opravy komunikací, osvětlení, obecní budovy č.p.6, el. energie, údržbu
zeleně atd.), 0,5 mil. korun bylo použito na splácení dlouhodobých úvěrů. Běžný účet obce vykazoval
k 31.12.2011 zůstatek 643 048,- Kč, úvěrové účty –1 662 000,- Kč. Účetní hodnota veškerého majetku obce
představuje k témuž datu částku 30 mil. korun. Vzhledem k tomu, že kontrola hospodaření obce, kterou musí
obec každoročně podstoupit, dopadla na výbornou, mohlo zastupitelstvo obce schválit závěrečný účet bez
výhrad. Obec bude mít díky tomuto výsledku jednodušší cestu při podávání žádostí o dotace. To ale ještě
neznamená, že dotace budou obci zaručeně přiděleny. (PV)

Obecní úřad přesídlí
Obecní zastupitelstvo rovněž schválilo změnu sídla obecního úřadu, která by měla nastat v září letošního
roku. Úřad bude přestěhován do uvolněných prostor v hotelu Obecná škola, č.p. 6. V původní budově č.p. 11
bude pro potřeby úřadu ponechán archív, který se rok od roku naplňuje obecní agendou. Vyklizené prostory
budou využity pro vybudování obecního muzea. Po mnoha letech se tak bude moci naplnit jeden
z plánovaných záměrů strategického dokumentu „Program obnovy obce“, jehož první verze byla schválena
zastupitelstvem již v roce 1993 a kladla důraz na znovuoživení kulturního a společenského života. Tento
dokument byl v průběhu uplynulých 20 let několikrát zastupitelstvem aktualizován a doplňován. Zvyšující se
zájem návštěvníků naší obce o tematicky zaměřené výstavy, které jsme již mohli spatřit, ukazuje, že
vybudování trvalé expozice má své opodstatnění. Jedná se však o obecný jev, kdy se návštěvník kterékoliv
turisticky atraktivní lokality ptá, co jiného ještě může obec nabídnout a ukázat nám turistům?
Původní záměr byl pojat velkolepěji a předpokládal stavební rekonstrukci celé budovy tak, aby se z ní stala
multifunkční budova s obecním úřadem, knihovnou, muzeem, infocentrem pro turisty a prodejnou suvenýrů,
ve které mělo vzniknout jedno pracovní místo. To vše byly m.j. podmínky pro eventuální získání dotace, bez
které by se tento projekt samozřejmě neobešel. Uplynulá doba si však vyžádala zaměřit investice zcela jiným
směrem a ve větším měřítku. Dnešním uvolněním prostor v hotelu se nabídla skvělá příležitost, jak myšlenku
vybudování muzea neopustit a s použitím minimálních finančních nákladů vyhovět potřebám úřadu i vytvořit
podmínky pro vznik muzea. A co je důležité – bez zbytečných závazků, kterými by byla obec svazována
v případě obdržení investiční dotace na tento projekt. (PV)

Slavnostní otevření muzea proběhne před vánocemi
Slavnostní otevření muzea předpokládáme během měsíce prosince. Muzeum bude svojí tématikou
zaměřeno především na bohatou historii naší obce, na život na vesnici, na některá řemesla, včelařství a
další témata související s okolní přírodou. Pokud se i vy rozhodnete podpořit myšlenku vzniku muzea,
můžete přispět i vaším exponátem. Na obecním úřadu přijímáme do sbírek veškeré dobové předměty –
keramiku, nářadí, textilie, dobové dokumenty i fotografie apod. Chtěl bych za vaše dary, které jste již
pro potřeby muzea věnovali, upřímně poděkovat. Děkuji předem i vám všem, kteří v budoucnu budete
exponáty obci věnovat. Věřím, že realizací myšlenky vybudování muzea obohatíme jak naši obec, tak
připravíme další příjemný zážitek jejím návštěvníkům.
Jiří Ševčík, místostarosta obce

Nové internetové stránky Svatého Jana pod Skalou
Od jara letošního roku projektuje odborná firma nové, moderní internetové stránky obce. Původní
stránky byly spuštěny před 12 lety. Přestože byly průběžně inovovány, přestaly dostačovat nejen trendu
doby, ale především potřebám obce. Dnešní technologie již umožňují nesrovnatelně vyšší využití
internetu, než tomu bylo ještě před několika málo lety. V době spuštění stránek měly přístup na internet
v celém Sv. Janě pouze dvě domácnosti. Přesto byly stránky od samého počátku významnou součástí
veřejného života a zdrojem informací o naší obci ve světě internetu. Za dobu jejich existence byly
navštíveny několika sty tisíci návštěvníky. Nové internetové stránky jsou vizuálně řešeny zcela novým
způsobem, přesto jsou svým obsahem založeny na osvědčených textech staré verze. Stránky budou
přehlednější, a navíc poskytnou návštěvníkovi komfort rychlého a snadného vyhledání informace.
Komfortní bude i práce editorů stránek. Dodavatel zaručuje aktuální provázanost na měnící se legislativu
ČR. Nové – oficiální – stránky obce budou nadále umístěny s laskavým souhlasem majitelky internetové
domény – Svatojánské společnosti – na adrese www.svatyjan.cz. Spuštění nového webu je plánováno na
období srpen-září. (PV+SJS)

Obec vystupuje ze svazku obcí
Po zralé úvaze a zkušenostech z minulých let se naše obec rozhodla vystoupit ze svazku
obcí „Region Dolní Berounka“. Větší uskupení sice má větší šance na získání Evropských dotací, ale
přináší s sebou také závazky obce vůči tomuto uskupení a vůči poskytovatelům dotací. Členství ve
svazku nenaplnilo očekávání obce, do budoucna připravované projekty regionu jsou zaměřeny nadále na
získávání dotací v oblasti cestovního ruchu, cykloturistiky, propagace regionu apod.. Obec má však jiné
priority. Z těchto důvodu bylo zastupitelstvem obce rozhodnuto ze svazku obcí vystoupit a obec oficiální
cestou podala výpověď z členství. O další případné dotace tak bude, stejně jako v minulosti, žádat sama
za sebe. Dle stanov svazku obcí RDB členství naší obce potrvá ještě do konce roku 2013. (PV)

Územní plán vstoupí v platnost ještě letos
V jarních měsících proběhla poslední jednání kompetentních úřadů, institucí a dotčených orgánů nad
návrhem územního plánu obce. Návrh byl posouzen včetně připomínek a požadavků obce i jednotlivých
občanů. Mezi nejvýznamnější změny oproti současnosti patří skutečnost, že v místní části Záhrabská už
nebude do budoucna tolerováno žádné rozšiřování zastavěných ploch, ani zvětšování zastavěného
prostoru stávajících budov (přístavby, nástavby). Povoleny budou pouze rekonstrukce stávajících
objektů. Záhrabská patří k těm oblastem obce, které se nacházejí v CHKO Český Kras. Obec v minulosti
podporovala znovuzabydlování osady a za jistých, zpřísněných podmínek, stanovených též správou
CHKO, i přestavbu chat na rodinné domy. S novým územním plánem tato možnost definitivně skončí,
což někteří vítají, protože si osada zachová současný charakter, jiní tento krok hodnotí jako příliš
radikální, bránící rozvoji osady. Skončí ale také období nejednoznačnosti výkladu současných
podmínek, regulujících výstavbu. Obec však musí být realistická a při zadávání územního plánu
vycházela ze skutečnosti, že není ve finančních, geografických ani technických možnostech obce tuto
rekreační lokalitu přetvořit na lokalitu určenou k trvalému bydlení, která musí splňovat určité parametry.
Územní plán se po své dlouhodobé absenci stane platným a závazným dokumentem pro rozvoj obce,
který bude jednoznačně regulovat výstavbu a zástavbu ve všech částech obce. Stavebník i správní úřady,
povolující stavební činnost, tak budou mít k dispozici předem stanovené mantinely, které nebude možno
již ve fázi projektování stavby překročit. (PV)

UPOZORNĚNÍ

OBČANŮM SVATÉHO JANA A SEDLCE!!!

V době od 17. do 20. srpna bude prováděna úprava a oprava povrchu silnice
mezi obcemi Loděnice a Hostím po celé její délce a ploše. Opravu bude provádět
Správa a údržba komunikací Beroun. Dle upozornění této firmy bude po dobu
opravy povrchu zhoršená sjízdnost se zvýšeným nebezpečím smyku. Zvolená
technologie opravy přináší vysokou prašnost, která potrvá cca 1 týden. Po uplynutí
této doby bude silnice zametena a zbavena přebytečných kamínků.

Jarní koncerty v kostele
S ohledem na skutečnost, že svatojánské koncerty již nejsou dotovány Středočeským krajem, je jejich
plánování stále náročnější. Přesto se na letošní jaro podařilo připravit hned tři koncerty. První se
uskutečnil počátkem května a v kostele vystoupil jako již každým rokem v tuto dobu pěvecký sbor
Comodo z Loděnic na své akci „Májové zpívání“. Druhý koncert byl rázu velkorysejšího. Přivítali jsme
na něm dva amatérské pěvecké sbory a za doprovodu orchestru mimo jiné zaznělo i Te Deum Antonína
Dvořáka. S berounským pěveckým sborem Slavoš zde jako host vystoupil „Suchovský zpevácký zbor“
ze Suché nad Parnou (Slovensko). Třetím koncertem byl koncert pěveckého sboru „Schola od sv. Jana
Křtitele ze Šumperka“, který se konal 16. června. Sbor zde vystupoval v rámci svého soustředění a
pobytu v naší obci. Tento koncert byl velmi krásný. Další koncerty plánujeme na období září/říjen. (SJS)

Ohlédnutí za Svatojánskou poutí
Vždy o posledním červnovém víkendu se ve Svatém Janu pod Skalou koná oslava pouti. Svatojánští
k tomu mají hned dva důvody. Jsou to po sobě následující svátky dvou zdejších patronů - sv. Jana
Křtitele a sv. Ivana, prvního českého poustevníka. Tradice svatojánských poutí sahá až do roku 1593,
kdy bylo ke sv. Ivanovi vypraveno první procesí z Prahy. Původně ryze církevní slavnost je
v současnosti doplněna také řadou dalších společenských akcí.
V sobotu ráno se konal tradiční turnaj v malé kopané v Sedlci, který trval až do pozdního odpoledne.
Od 14 hodin začal na návsi odpolední program při dechovce. Nechyběla ani prezentace místního
hasičského sboru a příznivců zdejšího skanzenu těžby vápence – Společnosti Barbora. Od 17 hodin se
v kostele konala slavnostní Svatohubertská mše, pořádaná místním Mysliveckým sdružením. Posluchači
si měli možnost vyslechnout lovecké fanfáry v podání souboru Benešovské horny, kterým byla
slavnostní ceremonie doprovázena. Početní návštěvníci byli s akcí velmi spokojeni a členové
Mysliveckého sdružení Svatý Jan pod Skalou projevili zájem udělat podobnou slavnost o naší pouti
i příští rok. Uvidíme, jak se jim podaří toto přání naplnit. Večer již patřil tradičnímu country večeru při
táboráku pod Svatojánskou skálou.
Počasí nám letos přálo a poutní slavnost byla velmi vydařená. Nutno podotknout, že letošní organizaci a
přípravu zázemí Svatojánské pouti již měli plně ve svých rukou svatojánští hasiči. Vše proběhlo tak, jak
mělo a hasičům patří poděkování. V neděli se konala hlavní slavnostní poutní bohoslužba ve zdejším
kostele, při níž byl letos obřadně posvěcen nový zvon do kaple sv. Ivana v Sedlci. Váží 27 kg a byl odlit
ve zvonařské dílně rodiny Dytrychových v Brodku u Přerova. Do Sv. Jana byl přivezen až v podvečer
svěcení. (SJS)

V Sedlci byla pokácena stará lípa
V předjaří byla na doporučení odborné firmy odstraněna vzrostlá lípa poblíž mostu
v místní části Sedlec. Starý strom byl v minulosti neodborně prořezáván a nebyl řádně
ošetřen. V některých částech začalo dřevo prohnívat. Podle odborného posudku, který obec nechala
vypracovat, již nebylo možné strom řádně a bezpečně ořezat a ošetřit pro další růst. Obec tak vyhověla
žádostem občanů, kteří měli obavy o svoji bezpečnost a majetek. Přesto vzbudilo skácení hnilobou
poškozené staré lípy v obci mnoho emocí. Některým lidem odstranění starého nemocného a nebezpečného stromu vadilo, ale zřejmě jen proto, že nebyli se skutečným zdravotním stavem stromu seznámeni.
Na jednu stranu je přirozené nechat starý strom dožít, vyhnít a spadnout. V lese uprostřed přírodní
rezervace samozřejmě ano. Ale na veřejném prostranství v centru obce, v těsném sousedství domů
a silnic je to o něčem jiném. Prioritou je zde bezpečnost. Podobné reakce vzbudilo u několika občanů
také skácení smrků na soukromé zahradě u silnice ve Sv. Janě. I v tomto případě byly stromy odstraněny
z bezpečnostních důvodů. (JŠ)

Poslední Svatojánek
Název článku dává tušit, že držíte v rukou poslední vydání Svatojánku, který vychází již od roku 1994.
Ačkoli v posledních letech Svatojánek vycházel jen velmi nepravidelně, a to pouze 6x do roka,
v letošním roce vychází Svatojánek poprvé až v červenci. Není to žádná ostuda, je to jen přirozený
důsledek, že informační zpravodaj připravuje jen několik málo našich spoluobčanů, zcela zadarmo a ve
svém volném čase a zdarma je zpravodaj také lidem dodáván. Občané se sice nakonec doptají, dohledají
vše, co potřebují na internetu, zavolají na Obecní úřad či zajdou pro „čerstvé zprávy“ do hospody, ale
přesto většině z nich Svatojánek chybí. Z těchto důvodů bychom uvítali, kdyby do zpravodaje přispívali
i další spoluobčané naší obce. Věříme, že tento stav je pouze přechodný, a že Svatojánek rozhodně
neskončí. Je potěšitelné, že lidé se po zpravodaji ptají a informace z obce jim chybí. Za vydavatele
slibuji, že se budeme i nadále snažit zpravodaj udržovat při životě, byť jen příležitostně, protože
zachycováním událostí v obci částečně plní i velmi důležitou funkci kroniky. Název článku „poslední
svatojánek“ se však tentokrát vztahuje k jiné události. A to k letošní Svatojánské pouti. Tu letos navštívil
jediný z posledních žijících studentu bývalého Učitelského ústavu Školských bratří – pan František
Tichý, který abituroval na zdejším pedagogiu v roce 1939. Od roku 1992 se ve Sv. Janě pod Skalou
pravidelně scházejí nad vzpomínkami posední žijící žáci staré školy. Tento poslední svatojánek sice ještě
celé odpoledne vyhlížel další dva kamarády „devedesátníky“, o kterých měl poslední zprávy,
ale bohužel se jich letos nedočkal. Připomeňme si také, že letos uplynulo 70 let od posledních maturit
a násilného uzavření zdejšího ústavu. (SJS)

Letošní opravy ve Svatojánském kostele
Po mnoha starostech se ke konci loňského roku podařilo dokončit opravu celého stropu i ostění
Svatojánského kostela. Kostel vypadá nyní na první pohled opravdu krásně. Konečně. Ještě před
několika lety by v to nikdo ani nedoufal. Vše se podařilo zejména díky našemu snažení a díky zařazení
památky do seznamu Architektonického dědictví. Z tohoto programu na budovu kostela plynou
každoročně konkrétní finance na konkrétní projekty. Samozřejmě ne bez další finanční spoluúčasti
farnosti a Svatojánské společnosti. Letošní přidělená částka je oproti předchozím rokům relativně malá,
a měla by pokrýt náklady na opravu a výrobu dveří interiéru kostela. Vyměněny by měly být i dva
schody před vstupem do kostela, které jsou po letech a pod náporem návštěvníků doslova v havarijním
stavu. Dokonce zde na rozbitých schodech došlo už i k úrazu návštěvníka. Se schody bude
pravděpodobně řešen i bezbariérový přístup do kostela pro vozíčkáře. Další akcí bude oprava nástropní
fresky pod varhanní emporou. Ta jako jediná z celého interiéru nebyla doposud opravena. Prací na
fresce se ujala paní Wichterlová-Kobrová z Hostíma. (SJS)

PŘIPRAVUJEME:
9. srpna …….. Zasedání zastupitelstva obce – Obecní úřad 18 hodin
10. září ………. Schůze představenstva Svatojánské společnosti – Obecní úřad 18 hodin

