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Informační zpravodaj obecního úřadu Svatý Jan pod Skalou a Svatojánské společnosti

Nová obecně závazná vyhláška o daních z nemovitostí
V roce 1993 vešel poprvé v polistopadových dějinách v platnost zákon o daních z nemovitostí. V tomto roce
se také poprvé podávala daňová přiznání k nemovitostem. Až do letošního roku – tedy po dobu patnácti let –
obce neměly možnost průběžně provádět pozvolné navyšování daní, přestože výdaje obcí na zabezpečení
základních potřeb a služeb obyvatelům se každoročně zvyšovaly a neustále zvyšují. Také hodnota koruny
před patnácti lety, kdy se výpočet daně prováděl, byla daleko vyšší, než v současnosti. Zejména v posledních
letech došlo k situacím, že příjmy obcí z těchto daní byly neúnosně malé v porovnání s nezbytnými výdaji na
udržení chodu obce. V letošním roce zákonodárci vydali dlouho očekávanou novelu zákona o dani
z nemovitostí, která dovoluje obcím daně výrazně zvýšit (nebo snížit). Tuto možnost využilo i zastupitelstvo
naší obce a rozhodlo se vydat obecně závaznou vyhlášku, která výši daně od roku 2009 dost podstatně
upravuje. Tato vyhláška určuje místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí. Ten byl stanoven na
hodnotu 5. Zvýšení daní se dotkne nejvíce majitelů nemovitostí, které slouží pro individuální rekreaci.
Majitelé chat a chalup, kteří tyto nemovitosti celoročně obývají, ale nejsou v naší obci trvale hlášeni
k pobytu, budou muset platit výrazně vyšší daně, než kdyby nemovitost byla vedena jako dům určený
k bydlení. Právě tito vlastníci tím, že se nepřihlašují k trvalému pobytu v místě, kde skutečně žijí, snižují
reálné příjmy obce z ostatních druhů daní, což na druhé straně obec kompenzuje vyšší daní z nemovitosti.
Věříme, že občané tuto změnu – i když je „skoková“ a nepopulární – pochopí. Na základě této změny není
nutné podávat finančnímu úřadu nová daňová přiznání k dani z nemovitostí. Finanční úřad sám provede
přepočet daně a daňový poplatníkům výši daně oznámí.

Vyčištění Kačáku
V rámci protipovodňových opatření bylo na žádost obce Povodím Vltavy v červenci odbagrováno
a vyvezeno naplavené bahno pod mostem v centru obce Sv. Jan pod Skalou. Za několik desetiletí se zde
nahromadilo přes 90 m3 naplavenin, které při povodních bránily průtoku vody pod mostem. Tím se značně
zvýšila možnost zvednutí vodní hladiny a zaplavení centra obce vodou, což se stalo např. v roce 1981
a částečně i při povodních v roce 2002. Obec žádala povodí také o odbahnění dalších zanesených úseků
v centru obce, ale z důvodů nedostatku financí nebylo naší žádosti letos vyhověno. V kritickém stavu jsou
především kamenné regulace břehů potoka, které jsou na mnoha místech podemleté a sesuté. Jejich oprava je
v budoucích letech nevyhnutelná a finančně se na ní bude muset patrně podílet i obec.

Nová stříška u studny
Větrem a vandaly zničená stříška u obecní studny před hotelem Obecná škola byla
demontována a obec zakoupila stříšku novou. Studna tvoří dominantu tohoto pěkného zákoutí, které je
obdivováno zejména návštěvníky obce, kteří se zde s oblibou fotografují. Děkujeme všem, kteří se na obnově
této zajímavosti podíleli.

Nové odpočívadlo před kostelem
U studánky sv. Ivana ve Sv. Janě bylo vybudováno stylové dřevěné odpočívadlo se stříškou, které si nevíce
pochvalují návštěvníci obce. Odpočinkové místo bylo zřízeno s významnou pomocí našeho mikroregionu
Karlštejnsko. U odpočívadla bude v dohledné době instalována orientační mapa, jejíž financování zajistil
také mikroregion. V rámci lepší orientace turistů, byl v červnu Svatojánskou společností vyroben
a instalován místní informační rozcestník, upozorňující návštěvníky na polohu zdejších institucí a památek.
Zbývá jen doufat, že se tato zařízení nestanou terčem vandalů.

Svatojánská pouť
Letošní pouť proběhla ve stejném duchu, jako poutě v předchozích letech. V sobotu se uskutečnil tradiční turnaj
v malé kopané v Sedlci, který byl letos mimořádně vydařený. Odpoledne se velkému zájmu publika těšila
dechovka Berounská šestka a v podvečer rovněž hojně navštívený Countryvečer s táborákem. Letos nám vyšlo
i krásné počasí a sobota se obešla bez deště. Jen prodejních stánků bylo méně, než před rokem. Vysloveně
zklamaný byl pořadatel atrakce „Nafukovací býk“, který se bohužel letos nedočkal většího počtu dětí. Letošní
novinkou byla i slavnostní mše v úterý po poutní neděli, tedy přímo na svátek sv. Jana Křtitele. Církev vždy
tradičně slavila poutní slavnost především v den svátku daného patrona, nikoli tedy o sobotách a nedělích.
Víkendové slavnosti jsou zavedeny hlavně kvůli poutníkům z daleka, kteří tak mají větší šanci pouť navštívit.
Úterní večerní mše se nesla opravdu ve slavnostním duchu. Zúčastnili se jí čtyři hostující kněží, mnoho
ministrantů a přes šedesát věřících. Následující sobotu se ještě v jeskyni sv. Ivana konala rovněž pravidelná pouť
Pravoslavné církve.

Turnaj v kopané
Tradiční turnaj v malé kopané se letos opět uskutečnil a velmi se vydařil. Poprvé se hrálo na dvě skupiny po třech
týmech. Ze skupiny „A“ po nevalném výkonu nepostoupili Bulhaři, kteří obhajovali loňský titul. Zato mladíci,
kteří hájili barvy Loděnice ve skupině „B“, po těžkém boji se Svatým Janem zvítězili na penalty 4:3 a postoupili
tak ze skupiny. V dalším boji o třetí místo porazili pražské “ROKOKO“ a získali pohár za třetí místo. O prvenství
se ve finále utkalo „LUDVOVO“ mužstvo s týmem „S.K. NOTOR“ z Malých Přílep. Po bezbrankové remíze opět
rozhodovaly penalty, na které „NOTOŘI“ vyhráli 2:1. Stali se tak držiteli putovního poháru, který jim předal
starosta obce.

První tři letošní koncerty
Hodnocení tří letošních jarních koncertů ve Svatém Janě je velmi různorodé. První z nich se konal Dne 17. května
a vystoupilo na něm profesionální smyčcové kvarteto „Norbert kvartet“. Koncert byl velmi krásný a zdařilý, ale
návštěvnost byla bohužel na tak krásný koncert velmi nízká (30 posluchačů). 15. června zde vystoupil dlouho
připravovaný koncert profesionálního pěveckého sdružení „Schola Gregoriana Pragensis“ s Gregoriánskými
chorály. Koncert tohoto druhu byl pro pořadatele velkým rizikem. Jak se bohužel ukázalo, o tento žánr měli zájem
jen opravdoví specialisté. I přes velkou propagaci koncert navštívilo cca 100 posluchačů, ale vzhledem
k požadovanému honoráři účinkujících byl koncert pro Svatojánskou společnost vysoce prodělečný. Naštěstí
máme pro tyto případy k dispozici dotaci ve výši 60 000 Kč, která ztrátu z uspořádaného koncertu pokryla.
Poslední koncert se konal 3. července a Vystoupil na něm americký pěvecký sbor Allan Petker Choir. Ve
skutečnosti se jednalo o dva spojené sbory ze San Francisca a z Los Angeles v USA. Koncert se konal ve všední
den, a po nezájmu veřejnosti o předešlé dva koncerty jsme měli opět velké obavy o návštěvnost. Nakonec se ale
potvrdilo, že naši pravidelní posluchači mají sborové koncerty velmi v oblibě. I přes nepříznivé bouřlivé počasí si
profesionální výkon přišlo poslechnout přes 90 posluchačů ze širokého okolí. Účinkující obdrželi od Svatojánské
společnosti malé dárky a velmi příjemné bylo i následné posezení s večeří v hotelu Obecná škola. Američané
vystupovali v Budapešti, ve Vídni a Praze. Došlo také k milému nedorozumění; zpěváci se do poslední chvíle
domnívali se, že Sv. Jan pod Skalou je jen název některého pražského kostela. O to více byli překvapeni, když
byli autobusem přivezeni sem do naší malé vesničky za Prahou. Nakonec však i oni byli velmi nadšení a na
Sv. Jan prý nikdy nezapomenou. Potěšující je, že jsme dokonce od účinkujících obdrželi finanční dar 4000 Kč
na opravy památek. Obecně tedy můžeme konstatovat, že všechny tři koncerty byly velmi kvalitní, ale pouze
jediný byl dostatečně navštívený a uspokojivý i pro pořadatele.

Vichřice
Dne 25. června v podvečer se našim krajem prohnala silná bouře, která zde napáchala
škody na dřevinách. V osadě Záhrabská bylo vyvráceno a ulámáno několik stromů,
které poškodily vesměs pouze ploty chatařů. Na turistické cestě ze Sv. Jana směrem na Beroun bylo na
jediném místě vyvráceno cca 30 vzrostlých stromů. Popadané stromy cca 50 m nad Sv. Janem částečně
zdemolovaly kovové zábradlí při cestě, která byla po několik dní zcela neprůchodná. Jak dlouho bude
likvidace škod v tomto nepřístupném terénu trvat, nelze odhadnout. Bouřlivé a deštivé počasí panuje
letos v podstatě po celý červenec, což velmi zkomplikovalo hlavně sklizeň obilovin.

Vychází nová brožura o Svatoivanské jeskyni
Svatojánská společnost pro letošní sezonu připravila vydání nové brožury. Tentokrát je věnována nejen turistům,
ale i všem, které jakýmkoli způsobem zaujala Jeskyně sv. Ivana nebo svatojánské prameny. Není bez zajímavosti,
že velká část návštěvníků do Sv. Jana pod Skalou přichází právě kvůli jeskyni, nebo kvůli vodě ze studánky
sv. Ivana. Podrobné informace a zajímavosti pro ně ale zůstávaly jen těžko dostupné. Brožurka má
16 plnobarevných stran a je bohatě doprovázena mnoha fotografiemi z jeskyně sv. Ivana. Obsahuje také podrobný
popis jeskyně, velmi zajímavé podrobnosti o jejím vzniku, dále zajímavé poznatky z geologických
i archeologických průzkumů. Podrobně jsou zde popsány památky připomínající sv. Ivana, tradované mýty a také
jsou zde vyzdviženy výjimečné podivuhodnosti. Je samozřejmostí, že při tvorbě brožury byly použity nejnovější
poznatky z obou velkých odborných průzkumů jeskyně, které proběhly v letech 1994-97, dále pak v loňském roce
během záchranných statických prací. Poslední kapitola je věnována Svatojánským krasovým pramenům. Jeskyně
sv. Ivana je ve své podstatě velmi unikátní záležitostí, která svojí tajemností láká lidi již po staletí. Text brožury
byl podrobně konzultován s pracovníky Akademie věd, kteří zde před lety prováděli podrobný výzkum jeskyně
a sledovali zdejší prameny. Díky velmi podrobné a pečlivé přípravě textů a fotografií bude brožurka v prodeji až
v druhé polovině prázdnin ve Svatojánském kostele a v hotelu Obecná škola. Jejím zakoupením podpoříte naši
snahu o opravy a zvelebování Svatojánských památek.

Po několika urgencích u Technických služeb Beroun bylo opět započato s pravidelným svozem domovního
odpadu ze Záhrabské. I přes řádně podepsané smlouvy s pevně stanovenými termíny svozu odpadů pracovníci
technických služeb doslova „nevěděli“, kdy vlastně mají na Záhrabskou jezdit! Podobná situace je i s žádostí o
vyspravení díry v asfaltové přístupové cestě do osady. Vyspravení je řádně objednáno a bylo dokonce již čtyřikrát
zaurgováno. I přes neustálé přísliby podniku jsme se do dnešního dne vyspravení cesty nedočkali. Osadníci
několikrát svépomocí provizorně díru zasypali kamennou drtí, která se však pod koly aut po několika dnech opět
vyjezdila. Cesta do osady byla v rámci pravidelné údržby v měsíci červnu vysekána a zbavena některých křovin.
Na Záhrabské bylo také kvůli lepší průjezdnosti vyřezáno okolí celé ulice „Na spojce“ ve spodní části osady.
I přes nepravidelný svoz odpadů se hlavní problém s odpady na Záhrabské přesunul do jiné oblasti: Lidé
u kontejnerů na sklo a plasty často nezřízeně odkládají veškerý odpad, včetně odpadu nebezpečného (ledničky,
televize, pneumatiky), přestože to je zakázáno zákony i vyhláškou obce. Lidé jsou povinni nebezpečné odpady
odvézt do sběrného dvora v Berouně (provozní doba a mapka jsou na internetu www.svatyjan.cz a vždy počátkem
roku jsou otištěny ve Svatojánku), nebo mají ze zákona možnost je vrátit u kteréhokoli prodejce např. ledniček
a televizí, pokud si kupují spotřebič nový. Tyto staré lednice u vjezdu do osady obvykle leží několik měsíců.
Bohužel k nim často přibývají i další. Na svoz takto pohozeného nebezpečného odpadu je zařízeno zvláštní
vozidlo, které se musí individuálně objednávat obcí. Tato služba (zahrnující likvidaci tohoto odpadu) je však
vysoce zpoplatněna. Zvýšené náklady obce na likvidaci takových „skládek“ se výsledně projeví ve zvýšení
poplatků za odpady. Proto žádáme všechny osadníky, aby ve svém zájmu na místo u kontejnerů ukládali pouze
takový odpad, na který jsou kontejnery vyhrazeny. Nezřízená „skládka“ u vjezdu do osady je potom pro celou
osadu velmi špatnou vizitkou.

Elektrifikace
Dle vyjádření ČEZu má v letních měsících proběhnout na Záhrabské rekonstrukce elektrického vedení. Její
součástí je i výměna starých dřevěných sloupů za nové, železobetonové. V důsledku výměny a posílení elektrické
sítě v osadě dojde k několika výpadkům elektrického proudu. Termíny přerušení dodávky proudu budou vždy
s předstihem vyvěšeny na příslušných nástěnkách.

Pozvánka na koncerty
Dnešní pozvánka je na dva koncerty. První z nich se bude konat na konci prázdnin – v neděli
31. 8. v 16 hodin ve Svatojánském kostele. Vystoupí zde pěvecký sbor „Vox Cantabilis“ z Jirkova
na severu Čech. Tento soubor zde vystoupil již v roce 2002 a na jaře roku 2007. Jejich vystoupení
bylo vždy velmi krásné, vysoce kvalitní a u publika se setkalo s velkým zájmem. Také z toho
důvodu členové souboru rádi přijali naše pozvání i letos. Druhý koncert se bude konat 14. září od
15 hodin. Jedná se tentokrát o již tradiční vystoupení Spirituál kvintetu, který zde bude hostovat již po dvanácté.
O tento koncert je vždy mimořádný zájem, a proto i letos bude nezbytné si zavčas rezervovat vstupenky.
Rezervace vstupenek je již nyní možná na e-mailu: sjs@svatyjan.cz ; nebo od 15. srpna na telefonu 606 475 179.
Vstupenky budu také po 15. srpnu v předprodeji u p. Káry ve Sv. Janě pod Skalou čp. 3. (dům za mostem ve
Sv. Janě, lidový malíř obrázků na dřevě)

Schody u kaple sv. Maxmiliána
Jak jsme Vás informovali v posledním Svatojánku, byla dokončena první etapa restaurátorských prací na levé
části schodiště u Kaple sv. Maxmiliána. Nyní bude zapotřebí zakoupit kámen a vysekat z něj chybějící prvky
zábradlí. Tato akce však bude finančně nejnáročnější, a tak její realizace není zatím v dohledné době možná.
Svatojánská společnost nyní věnovala obci 15 000 korun na penetraci a odborné ošetření pravého schodiště, které
bylo opravováno v 90. letech. Mezi jednotlivé prvky schodiště zatéká a mráz způsobuje každoročně na podloží
schodů i na jednotlivých spojích velké škody. Ošetření schodiště, včetně výměny spojovacích želez za nerezové,
by mělo dalšímu rozpadu schodiště zamezit. Na speciálním kontě „Kaple sv. Maxmiliána“ se doposud od dárců
sešlo přibližně 5000 korun. Vzhledem k celkové ceně opravy schodiště to je částka malá, ale přesto v letošním
rozpočtu prací obci také citelně pomůže. U kaple byla umístěna cedule s informačním textem o prováděné opravě,
dále číslo účelového obecního konta, na které mohou lidé na opravu schodiště přispívat.

Bezbariérový chodník u kaple v Sedlci
Návštěvníci kaple sv. Ivana v Sedlci si jistě povšimli, že na levém boku návrší s kaplí je budován nový kamenem
dlážděný bezbariérový přístup pro vozíčkáře. Tento přístup je součástí projektu kaple, ale peníze na něj již nebyly
v obecním rozpočtu. Z důvodu, aby mohlo být bezprostřední okolí kaple dokončeno, věnovala Svatojánská
společnost na dokončení chodníku 24 795 Kč. Chodník by měl být dokončen do konce léta, jakmile bude
k dispozici potřebný kámen.

Vloupání do Kaple sv. Kříže
Během uplynulých tří měsíců došlo již 3x k pokusu o vloupání do kaple sv. Kříže. Zajímavé je i to, že pachatele
neodradila ani skutečnost, že se v prázdné kapli nenachází nic k odcizení, dokonce už ani lákavá kasička na
drobné mince. Také v našem kostele došlo k pokusu o násilné vypáčení kovové kasičky na mřížích i v kostele,
a to dokonce za bílého dne a za přítomnosti Pátera Benedikta, který zloděje vyrušil.

Oprava kostela
V letošním roce bude v rámci „Programu záchrany architektonického dědictví“ provedena další etapa opravy
interiéru kostela. V loňském roce byla v ceně 5,5 milionu korun provedena stabilizace základů a stěn kostela.
Podle přesných měření byla tato akce úspěšná a kostel se přestal pohybovat. Nyní tedy může být již bez obav
přistoupeno k dílčím opravám interiéru. První akcí bude oprava omítek, barokních říms a starých oken
v nejpoškozenější části kostela - v oblasti kůru. Po této opravě by měl být kůr kompletně dokončen. Z programu
záchrany farnost obdržela letos oproti loňskému roku pouze 750 000 Kč. Celkový rozpočet na opravu ale činí
téměř dvojnásobek 1 300 000.- . Svatojánská společnost na tuto akci věnovala dle svých možností 200 000.- Kč,
dalších 100 000.- Kč vynesla letošní sbírka na Hrnčířských trzích v Berouně, věnovaná našemu kostelu. Zbytek
peněz bude muset farnost obstarat z jiných zdrojů. S opravou interiéru bude započato ihned po ukončení letní
turistické sezóny a provoz kostela nebude nijak narušen. Kvůli mimořádným výdajům za tuto stavební akci budou
muset být odloženy dílčí opravy uměleckých děl v kostele, na které již jsou vypracovány restaurátorské posudky.
Stav některých z nich (dva obrazy) je více než kritický, ale finance na jejich aktuální záchranu již bohužel nejsou.

Oprava studánky sv. Ivana
Ještě v letošním roce by Svatojánská společnost chtěla nechat opravit poškozené zdivo u Studánky sv. Ivana. Celá
studánka bude následně vyčištěna a vymalována. Také obraz sv. Ivana by měl být odborně ošetřen a opatřen
ochranným lakem, protože malba v exteriéru velmi trpí vlhkem. Oprava zdiva studánky s nátěrem byla provedena
naposledy v roce 1993. Ani při extrémním zatížení zdiva vzlínající vlhkostí od pramene naštěstí není poškození
omítek ani po 15 letech kupodivu příliš rozsáhlé, a proto by oprava studánky neměla být finančně náročná.

PŘIPRAVUJEME:
23. srpna ……….
30. srpna ……….
31. srpna ……….
14. září ……….

Zasedání správní rady Svatojánské společnosti – Obecní úřad 18 hodin
Countryvečer s táborákem – začátek 18 hodin
Koncert ve svatojánském kostele „VOX CANTABILIS“ – 16 hodin
Koncert ve svatojánském kostele Spirituál kvintet – 15 hodin

