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Novým starostou
obce byl zvolen
Petr Mittig

Dokážeme využít
každoroční
příval turistů?

Zpracovává se
studie dopravních
opatření

Zprávy ze zastupitelstva
květen–srpen 2015
✷✷Novým starostou obce byl jednomyslně zvolen Petr Mittig z uskupení nezávislých kandidátů s podporou TOP 09.
Ve funkci nahradil Jana Kudryho, který
z důvodů přestěhování do jiné obce na
funkci rezignoval. Na uvolněné místo
do zastupitelstva nastoupil Jiří Bouček
ze Záhrabské. Místo předsedy kontrolního výboru bude po Petru Mittigovi
zastávat Míra Husák a novým členem
tohoto výboru se stal Jiří Bouček.
✷✷Na obecním úřadě došlo ke změně
otevírácí doby. Úřední hodiny pro veřejnost jsou pondělí od 16 do 18, ve středu
mezi 7 a 8 hod. (pouze po telefonické
domluvě) a v pátek od 16 do 19 hod.
✷✷Obec rozvázala pracovní poměr s paní účetní a v souvislosti se zpronevěrou peněz na ni podala trestní oznámení. Policie z tohoto důvodu prošetřuje
transakce do výše 130 tisíc korun. Účetní agendu nyní vykonává externí firma,
která se specializuje na účtování územních samosprávných celků.
✷✷Pokračují přípravné práce na rekonstrukci cesty v Sedlci. Podle zákona proběhlo výběrové řízení na projektanta,
který vypracuje projektovou dokumentaci, a byla s ním uzavřena smlouva.
Uskutečnil se rovněž jeden z prvních
kroků – geodetické zaměření cesty.
V současné chvíli projekční ateliér zanáší sesbírané podklady do map pro
jednání s úřady a majiteli sousedních
pozemků. Starosta rovněž zřídil pracovní skupinu, která se rekonstrukcí cesty
bude zabývat.
✷✷Zastupitelstvu byla 31. července předložena dopravním inženýrem Květoslavem Syrovým studie s návrhy opatření,
která mají vést ke zvýšení bezpečnosti
a zklidnění dopravy ve všech třech částech obce. Po diskusi se zastupiteli v ní
budou provedeny některé změny a poté
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bude návrh projednán s Policií ČR a silničním správním orgánem. S konečným
návrhem bude veřejnost seznámena.
✷✷Vedení obce na jednání s MÚ Beroun
podpořilo záměr otevření lesní školky na Záhrabské. Jde o chvályhodnou
iniciativu několika tamních maminek,
které si pro svůj projekt dokázaly samy zajistit i dotaci. Stavbu jurty a další
vylepšení však MÚ v Berouně zamítl
s tím, že je v rozporu s územním plánem. Lesní školka tak bude pokračovat
ve stávajících podmínkách.
✷✷Obec požádala v rámci dotačního
programu kraje o příspěvky na konání
kulturních a společenských akcí, na
činnost místních
hasičů a opravy
památek. Vyhodnocená žádostí dosud neproběhlo.
✷✷Zastupitelstvo
schválilo úpravy
rozpočtu na letošní rok. Odhad příjmů byl navýšen
o 110 tisíc korun
a pořibližně o stejnou částku byly
navýšeny i výdaje
(nákup pozemku
s otočkou v Sedlci, náklady na
pořádání kulturních akcí, údržba
a oprava čističky odpadních vod
atd). Zastupitelstvo rovněž schválilo závěrečný účet
hospodaření za
rok 2014 včetně
kontrolní zprávy

a přijalo opatření k odstranění vytknutých nedostatků.
✷✷Jak obec hospodaří, mohou občané
nyní sledovat na internetu na oficiálních webových stránkách obce v sekci
„hospodaření obce“ (www.svatyjan.cz/
obecni-urad/hospodareni-obce)
✷✷Na srpnovém jednání zastupitelstva
obce zastupitelé schválili navýšení výdajů obecního rozpočtu o 160 tis. Kč, jelikož bude nutné opravit dezolátní stav
vstupních dveří do krypty hřbitovní
kaple sv. Maxmiliána a přístřešek domu
č.p. 11, kde je v současné chvíli provozováno obecní muzeum.
✷✷Zastupitelé odsouhlasili, že pronaj
mou Svatojánské společnosti za symbolickou korunu prostory muzea. SJS zde
bude za podpory obce muzeum nadále
provozovat.
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TŮRISTÉ... 

Turisti ano nebo ne
V poslední době se opět mezi lidmi začíná řešit otázka, jestli turisty v naší vesnici
chceme nebo nechceme. Zdá se to zbytečná otázka, jestli je zde chceme nebo nechceme, protože turisti k nám budou chodit tak jako tak. Správná otázka by tedy
měla být – chceme pro turisty něco udělat, aby se jim u nás líbilo a abychom z toho
také něco měli, anebo nechceme udělat nic, co by je k nám přitahovalo a když už
přijdou, ať rychle odejdou a neotravují nás?
Svatý Jan není jen tak obyčejná vesnice.
Je sice jedna z nejmenších, ale velice známá. Historicky vzato jsme vedle
Tetína druhým nejpamátnějším místem na berounském okrese. Ke Svatému
Janu do skal nebo ve skalách chodívala procesí poutníků dříve, než stál náš
dnešní kostel, a ten má už svých 350 let
za sebou. Když jsem byl malý kluk, stála na odbočce od Loděnice ke Svatému
Janu velká cedule s nápisem „Letovisko
Svatý Jan“. Proč asi? Ten, kdo ji tam nechal zbudovat, lákal turisty do Svatého
Jana ne proto, že je to tam hezké, ale
aby z toho něco měl. Když turista přijde, pravděpodobně také utratí nějakou
korunu. A o to jde. Přes Svatý Jan vede
nejstarší turistická cesta v Čechách,
cesta Vojty Náprstka. Turisté ji vyznačili už před 130 lety. To není náhoda, že
jedna z prvních značených turistických
cest v naší zemi vede právě přes Svatý
Jan. To místo bylo vždycky významné
a přitažlivé, ať chceme nebo nechceme.
Jsou vesnice, kde se lidé živili převážně zemědělskou činností. Jsou vesnice, kde stojí větší či menší továrna
a zaměstnává větší část obyvatel. Ve
Svatém Janě není ani hektar pole, takže o zemědělství zde nemůže být řeč.
Továrna (textilka, která stála na místě
pozdější restaurace Ivanka) vyhořela
v roce 1905, lomy Paraple byly zrušeny před šedesáti lety a sodovkárna na
Ivance byla zrušena před padesáti lety. V Sedlci byla velká drůbežárna, ale
bohudík už není a myslím, že nikdo ze
sedleckých by si nepřál její obnovení.
Byly zde i dva mlýny, jeden v Sedlci,
druhý hned pod Svatým Janem v Hostimi, ale ty už také domlely krátce po
druhé světové válce. Tak vlastně všichni obyvatelé musí hledat práci mimo
vesnici. Nebylo by přirozené, že by část
z nich našla obživu právě ve službách
spojených s turistikou? Takových míst,
která žijí z turistiky, je u nás řada, třeba Doksy u Máchova Jezera nebo nám
bližší Karlštejn. V létě to tam praská ve
švech, v zimě přijde lidí poskrovnu. Ale
je to pro řadu lidí slušná obživa. Teprve
před pár lety nechala obec v centru Sva-

tého Jana vyznačit dvě placená parkoviště. Stálo to hodně peněz, ale jak se
ukazuje, byl to krok správným směrem.
Náklady na zbudování parkovišť se obci
velmi brzy vrátily a nyní jsou parkoviště vydatným zdrojem příjmů do obecní
pokladny.
A tak se zase vracím k původní otázce – chceme u nás turisty nebo nechceme? Jestliže ano, tak pokračujme v nastoupené cestě a dělejme z naší vesnice
místo turisticky přitažlivé a hezké. Ať
se jim u nás líbí a ať k nám rádi přijíždějí. Je co zlepšovat – parková zeď,
lesní cesty ze Svatého Jana na všechny
strany, informační středisko a všechny památky. Péče o památky by neměla
být jen věcí majitelů, ale měl by to být
i zájem obce. Příkladem může být pramen Svatého Ivana. Je to sice součást
kostela a klášterního komplexu, ale je
to jeden z magnetů, proč k nám turisti
přicházejí. Mimochodem, před měsícem
se na Svatojánskou společnost obrátil
úplně cizí člověk, který nabídl Společnosti dvacet tisíc korun s tím, že budou

investovány právě do opravy prostoru
studánky Svatého Ivana. Teď je například velmi naléhavá oprava střechy na
kapli Povýšení sv. Kříže pod svatojánskou skálou. Kanadský šindel, položený před dvaceti lety, bohužel nevydrží
víc než těch dvacet let. Těch námětů je
jistě víc.
Přál bych novému zastupitelstvu
obce, aby problém turismu v naší obci
pochopili právě tímto způsobem a nenechali se odradit hloupými připomínkami některých „znalců“, kdy jeden
napsal do Lidových novin článek, jak
svatojánský starosta vzal dětem tělocvičnu a udělal si z ní hospodu a druhý
zase napsal do Souseda, jak neefektivní investici obec udělala, když zbudovala druhé parkoviště za obcí směrem
k Hostími.
Bohumil Ševčík

Viděno s odstupem (240 km)
Mé úvahy o přínosech i zátěži, kterou
turistický ruch Svatému Janu přináší, dostaly další podnět během letošní dovolené
na Lipně, tedy přímo v jeho centru. Tamní
situace je oproti té naší přeci jen extrémní, určité srovnání se ale nabízí.
V první řadě obec z turistů profituje,
nebo na ně alespoň nedoplácí. Přímou
úměrou – když už turistika mění tvář
vesnice nebo podmínky života v ní (na
Lipně ve všech ohledech, u nás hlavně
letním a víkendovým provozem), o to větší by měl být hmotný přínos.
Na druhou stranu zisk pro obec není
automatický. Jen malou část lipenského
rozpočtu inkasuje obec přímo (parkování apod.), významnější je poplatek z ubytovací kapacity a pronájem nemovitostí.
Největší část příjmů tvoří daně generované podnikatelskou aktivitou (z nemovitosti, z příjmu, DPH), doplňují je pří-

padné účelové dotace a prodej pozemků
z majetku obce.
Většina „turistických“ peněz samozřejmě protéká soukromými subjekty (ubytování, restaurace, atrakce, obchody…),
teprve z jejich aktivity pak „odkapávají“
daně do obecního rozpočtu.
Nakonec tedy záleží na aktivitě nás,
místních. Chceme tu nabídnout komerční aktivity a využít potenciál turistů
a jejich peněženek – nebo nám stačí klidný život na pěkném místě a jeho údržba?
Odpovědi budou jistě různé.
Mimochodem – infocentra jsou v Lipně hned dvě – pro Lipno samotné a pro
okolní kraj. Jedno provozuje soukromá
společnost a druhé založili starostové obcí spolu s podnikateli v cestovním
ruchu. Obě plní podpůrnou funkci pro
místní turistický byznys a – z jeho zdrojů
se také financují.
Jan Dobeš
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Odkud plynou příjmy obce
Stručný průvodce obecním rozpočtem
Nejdůležitějším zdrojem příjmů obce
jsou peníze přidělené ze státního rozpočtu, jemuž se odborně říká „rozpočtové určení daní“. Tato částka se vypočítává dost komplikovaným způsobem,
nicméně nejdůležitější pro její výši
zůstává počet obyvatel s trvalým bydlištěm. Jinými slovy – čím víc přihlášených obyvatel, tím víc peněz pro obec.
Do této kapitoly se rovněž započítávají podíly z dalších vybraných daní jako
DPH, daně z příjmů apod. Zjednodušeně
čím víc úspěšných firem, vydělávajících
podnikatelů a živnostníků je v obci, tím
více obec od státu dostane z jejich daní.
V roce 2014 činily příjmy obce vybrané ve vztahu k odváděné dani fyzických
osob trvale hlášených v naší obci 379 tis.
Kč. Tato položka zahrnuje jak příjmy
odvozené z daně ze závislé činnosti
334 tis. Kč, OSVČ 5 tis. Kč, tak i z odvedené daně z kapitálových výnosů 40 tis.
Příjmy obce vypočtené v závislosti na
odvedené dani pravnických osob činily
v naší obci v minulém roce 388 tis. Kč
od firem a právnických osob, které jsou

u nás hlášeny sídlem. Prostřednictvím
centrálních odvodů DPH nám bylo ze
státní kasy v roce 2014 přerozděleno
750 tis. Celkově příjmy do obecní kasy
za uplynulý rok vypočtené na základě
odvedené daně z příjmu a DPH tak činily 1‚5 mil. Kč.
Jedinou daní, která v plné výši zůstává v obecní pokladně, je daň z nemovitostí. V roce 2014 tak obec vykázala příjem z této daně přibližně 400 tis. Kč.
Ostatní příjmy už si musí zajistit
obec vlastní činností. Jde o pronájmy,
obchodní činnost, poplatky a pod. Pro
naši obec jsou zásadní příjmy z parkoviště (v loňském roce činily přibližně
300 tis. Kč) a z pronájmů. Jedná se zejména o pronájem obecních bytů a nebytových prostor. V případě pronájmu
nebytových prostor v roce 2014 činily
příjmy 173 tis. Kč a nájemné z obecních
bytů činilo 152 tis. Kč. Nutno podotknout, že s pronájmem nemovitého
majetku jsou spjaty i značné výdaje na
jeho údržbu a provozování. Do obecní
pokladny plynou i tzv. rekreační poplatky, které nájemce hotelu odvádí z poskytnutého noclehu. Jedná se o sazbu

Co nového okolo Záhrabské?

Koncem června obvyklá brigáda z třetí
ulice na Záhrabské posekala a uklidila
prostranství od Dubu k louce nad Lišticí. Tento prostor byl bohužel od zimy
značně poznamenán těžbou dřeva, respektive jeho svážením a skladováním.
Nyní je prostranství dík přirozeným sílám přírody již částečně revitalizované,
ale občas je třeba vyhlásit boj s agresivními bodláky, kopřivami a ostružiním,
letos zpestřený zadupáváním drnů a odklízením plátů staré kůry.
Na konci školního roku byl v altánu
u dubu nainstalován už sedmý díl Du-

bové kroniky. Právě zaplněný šestý
díl zde byl od Nového roku.
V polovině července byla konečně posekána louka
nad Lišticí až do
horních partií
u lesa poblíž dubu.
Četným majitelům psů, rodinám
s dětmi a jiným
poutníkům se tak opět otevírá možnost
volného pohybu loukami a vychutnávání výhledů směrem ke Zdejcině, Berounu, Tetínu… Také riziko požáru, který
by se ve vzrostlé a proschlé vysoké
trávě velice snadno zakládal a šířil, se
posekáním značně snížilo.
Krásný a oblíbený bažant z křovin
nad Vrážským hřbitovem zplodil další
generaci potomků. Přibližně osm nohatých bažantích výrostků je teď občas spolu s některým z rodičů k vidění
u cesty na Záhrabskou. Jezděte zde prosím opatrně!
jIŘÍ bOUČEK

15 Kč za noc. Ostatní položky už nejsou
tak významné o pohybují se v řádu tisíců. Jde například o poplatky za psy, za
ověřování dokumentů, správní poplatky apod.
Poslední kategorií příjmů jsou ty,
které naproti sobě mají i výdaje, které
jsou většinou vyšší než příjmy. Příkladem je vstupné do muzea. V roce 2014
se bezmála vybralo 18 tis. Kč, na druhé
straně samotný provoz muzea stálo
obec 55 tis. Kč. Obcí dotovanou službou je i svoz odpadu. Občané sice za něj
zaplatili necelých 129 tis. Kč, celkové výdaje za svoz směsného odpadu dosáhly
částky 170 tis. Kč.
Je důležité zdůraznit, že obci vznikají
přijmy i z tříděného odpadu, což by mělo všechny občany motivovat k třídění
vlastního odpadu. V minulém roce tak
příjem za recyklovaný odpad činil 25 tis.
Kč., náklady na jeho svoz činily 31 tis. Kč.
Nejen s příjmy, ale obecně s plněním
rozpočtu a hospodařením obce se můžete blíže seznámit na internetových
stránkách obce na adrese www.svatyjan.
cz/obecni-urad/hospodareni-obce.

ŠTĚPÁN RATTAY

160 tisíc víček
pro hřiště
Celkem 316 kilogramů, což představuje
zhruba 160 000 víček, bylo během roku
nasbíráno v rámci občanské iniciativy,
jejíž výtěžek byl zaslán na účet obecního úřadu, aby byl použit na opravu
dětského hřiště poničeného povodní.
Jde o 1 900 korun, což je samozřejmě poměrně skromná částka. V tomto případě
však nejde ani tak o peníze, jako o projev
soudržnosti a dobré vůle našich občanů
se zapojit. A všem, kdo nelenili a v menších i větších objemech nosili víčka na
sběrné místo, patří dík, za to, že jim prostředí, v němž žijeme, není lhostejné. Nemenší poděkování patří i mateřské škole
z Havířova a základní škole v Loděnici,
které do onoho pomyslného koše víček
přispěly nemalým dílem.
NEK
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BABÍ LÉTO... 
Přes most se nejezdí

Svoz odpadu každý týden Lesní školka Pod dubem

Zastupitelstvo obce vyvinulo úsilí, aby
bezodkladná oprava mostu byla co nejkratší a proběhla v co nejméně“bolestivém” období. Dohodla se se správou
silnic, že se uskuteční v průběhu prázdnin. Ty skončily a práce na stavbě ustaly, zatímco je dále blokováno parkoviště před kostelem, vyhrazené otáčení
linkového autobusu, čímž přichází obec
o peníze. Silnice na Hostím je nadále
neprůjezdná. Proč tomu tak je? Krátce
po zahájení prací a odstranění bočních
částí mostu se zjistilo, že konstrukce
mostu je jiná, než předpokládal projekt.
Ten se tak musel přepracovat a teprve
nyní práce pokračují. Podle posledních
informací by měl být most zprovozněn
do konce září. Do té doby byl prodloužen i pozměněný jízdní řád autobusové
linky č. 384.

Od jara letošního roku probíhá svoz
odpadků v obci každý týden. Situace
v letních měsících, kdy se tak dosud dělo
jen jednou za 14 dnů, byla neúnosná už
vzhledem k tomu, že v létě zde tráví svůj
čas nepoměrně víc lidí než v zimě a tudíž i odpadu je víc. Zastupitelstvo tak
vyslyšelo žádosti občanů a přes nárůst
nákladů tuto službu zajistilo, což se setkalo s velmi příznivým ohlasem. NEK

Pouť a předpověď počasí

Předposlední červnový víkend patří ve
Svatém Janě tradiční pouti. V posledních letech poněkud skomírající akci se
slavnou historií se letos vedení obce pokusilo oživit, což se díky meteorologům
podařilo jen částečně. Předpovědi počasí se totiž na sobotu hemžily bouřkami
a přívalovými dešti, což mnoho návštěvníků odradilo a slabší návštěvnosti se nevyhnul ani jinak velmi oblíbený
večer u táboráku a muziky.
Vzdor chmurným přepovědím nakonec svítilo sluníčko a svatojánská náves
a okolí se proměnily v korzo s řadou
stánků i možností občerstvení. Příjem-
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né prostředí dotvářela tradičně dechovka z Berouna. Bez svatojánských hasičů
si už pouť nedovedeme představit. Nejenže i tentokrát přiložili ruku k dílu,
ale otevřeli i malé občerstvení. Netřeba
dodávat, že jejich vystavená technika
byla neustále v obležení zvídavých dětí.
Pouti se tentokrát otevřel i klášterní
park. Rodiny tu nejen odpočívaly a piknikovaly, ale především tu několikrát
za den probíhalo představení skupiny
historického šermu Vítkovci. K vidění
bylo i několik historických řemeslných
stánků, děti tak mohly nahlédnout při
práci pod ruce sítaři, truhláři či kováři. V Sedleci mezitím probíhalo tradiční
klání v kopané a v neděli odpoledne je
na stejném místě vystřídali volejbalové
týmy ze Sedlce, Svatého Jana a Bubovic.
Pochopitelně nechyběla ani poutní
mše svatá v kostele – nakonec jde přeci
o významné poutní místo spojené s šířením křesťanství v Čechách a důležitý církevní svátek. Tradice zdejších
poutí sahají až do roku 1593. V tehdejších dobách se prý na ně scházelo až 6
000 poutníků a historikové napočítali
i návštěvu pěti císařů, zatímco dnes se
duchovní rozměr pomalu vytrácí.  STŠ

Od 15. září se opět rozjíždí činnost Lesní
mateřské školy Pod dubem. Najdete nás
na Záhrabské, Na Výsluní 41. Aktuálně
registrujeme sedm přihlášených dětí,
které během podzimu projdou adaptačním programem. Zatím garantujeme
provoz dva dny v týdnu – úterý a středa od 8–16 hod., po domluvě i v delším
rozsahu. Program v tomto školním roce
povedou Martina Röschová, Adéla Berchová a Šárka Maršnerová. Jste zváni
k návštěvě.
Během léta jsme také intenzivně
jednali s úřady pro zajištění náležitostí k získané dotaci ze Státního fondu
životního prostředí. Výsledně dotaci ve
výši 620 tis. Kč nebudeme moci využít
pro zamítavý postoj odboru územního
plánování v Berouně, který se odvolává
na stavební uzávěru Záhrabské v územním plánu naší obce. I dočasné stavby
jako je hygienický přístřešek či jurta mohou být umístěny pouze pro soukromou
a individuální rekreaci, což naše veřejná
občanská iniciativa nesplňuje. Přesto
jsme se při získávání podpory projektu
seznámili s novými sousedy a potěšila
nás i podpora obce. Další informace na
www.skolka-poddubem.cz.
sdk

Osvětlení na Záhrabské
Celkem 25 svítidel ovládaných fotobuňkou je rozptýleno po osadě Záhrabská
a zaslouží se o to, abychom na sebe lépe
viděli a snadněji trefili domů z výletu nebo z kina. O to, aby svítidla byla
funkční se, stejně jako v ostatních částech obce, stará svatojánská jednotka
dobrovolných hasičů.
Zorientovat se v rozlehlé lesní osadě
a najít právě tu lampu, kterou je třeba
opravit, ale nemusí být vždy úplně jednoduché. Jednotlivé sloupy jsme nyní
očíslovali a domluva o tom, kterou lampu je právě potřeba opravit, by měla být
jednoduchá a jasná – v případě potřeby
zavolejte nebo napište na OÚ číslo vadné lampy.
Na konci prázdnin hasiči opravili
sedm z devíti nefunkčních světel, na
zbývající dvě objednali potřebný materiál. Děkujeme! 
JB
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