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Informační zpravodaj obecního úřadu Svatý Jan pod Skalou a Svatojánské společnosti

Rozpočet obce na rok 2008
Zastupitelstvo obce na svém lednovém zasedání schválilo návrh rozpočtu obce pro rok 2008. Ani letošní rozpočet
obce nepočítá se schodkem. Tento fakt nám může významně pomoci při získávání dotací z Programu obnovy
venkova nebo ze strukturálních fondů Evropské unie. Rozpočtové příjmy jsou předpokládány ve výši 1,9 miliónu
korun, výdaje ve stejné výši. Oproti minulým rokům by mělo dojít k nárůstu daňových příjmů díky novele zákona
o rozpočtovém určení daní a zákona o daních z nemovitostí. Vedle daňových příjmů obec počítá s trvalými příjmy
od obyvatel – nájemné z bytů, nebytových prostor, místní poplatky za likvidaci odpadu, poplatky za kabelovou
televizi atd. Na straně výdajové počítáme se zvýšením cen za službu likvidace odpadů, ale i u ostatních služeb –
dopravní obslužnost, energie, školné, poštovné, komunikace atd. Další výdaje jsou plánovány na zabezpečení
potřebných prací na vodovodu v Sedlci, generální opravu veřejného osvětlení ve Svatém Janu. Této opravě bude
předcházet výměna elektrického vedení v horní části obce a umístění tohoto vedení pod zem. V této souvislosti
budeme nuceni nechat provést přeložku vedení kabelové televize v této části obce, protože sloupy, na kterých je
stávající vedení připevněno, budou výměnou elektrického vedení určeny k likvidaci. V letošním roce rovněž
počítáme s výdaji spojenými s vypracováním projektu pro podání žádosti o přidělení dotace z Evropské unie, a to
na rekonstrukci přístavku budovy obecního úřadu. Zrekonstruovaný a přebudovaný přístavek by měl v budoucnu
sloužit široké veřejnosti. Do výdajů z rozpočtu obce musíme rovněž zahrnout částečnou splátku úvěru, který obci
v roce 2005 pomohl zafinancovat stavbu středotlakého plynovodu v obci včetně plynovodních přípojek.

Poplatky obci v roce 2008
Upozornění na výši místních poplatků platných pro rok 2008: Výše poplatku za likvidaci odpadu je
nezměněna a činí 450.- Kč za osobu trvale přihlášenou /rok. Tato sazba platí i pro majitele rekreačních
obydlí (450.- Kč za nemovitost a rok). Poplatek je splatný do 31. března 2008. Poplatek ze psů je rovněž
nezměněn a činí 30.- Kč za psa a 45.- Kč za dalšího psa. Výše poplatku za kabelovou televizi je nezměněna a
činí 480,- Kč za přípojku. Splatnost obou posledních poplatků je 30. září 2008.
Možnosti úhrady:
1. osobně na OÚ ve Sv. Janě (každý pátek od 17 do 18 h)
2. složenkou na číslo účtu OÚ 178157718/0300, variabilní symbol 1337xxx
3. platebním převodem na číslo účtu OÚ 178157718/0300, variabilní symbol 1337xxx
xxx nahraďte číslem popisným Vámi obývané nemovitosti.
Všechny poplatky lze zaplatit najednou součtem všech adekvátních položek. Případné navýšení při nedodržení
splatebního termínu může činit až 50 % z dlužné částky.

Obec svoje peníze bude hájit!
Na základě doporučení Krajského úřadu Středočeského kraje zaslala obec dopis Státnímu fondu
životního prostředí s dotazem, proč bylo ignorováno stanovisko obce ke zřízení tepelných čerpadel
v budově bývalého kláštera. Jak jsme Vás již informovali, povolením projektu tepelných čerpadel je
výrazně ohrožena návratnost investic, které obec vložila do plynofikace. O reakci na náš dopis budeme
v příštím vydání Svatojánku informovat.

Další jednání s Povodím Vltavy
Na žádost obce bylo zahájeno další jednání s odpovědnými pracovníky správy povodí. Výsledkem
jednání je příslib této instituce, že bude v nejbližší možné době zahájeno odstraňování nánosů
naplavenin pod mostem u kostela. Jedná se také o možné opravě opěrné zdi, která je v těchto místech po
řadu let v havarijním stavu. Obec proto zadala přesné zaměření pozemků. To by mělo ukázat, komu
opěrná zeď patří. V této souvislosti obec svolává protipovodňovou prohlídku potoka na katastru naší
obce. Tato prohlídka proběhne počátkem jara.

Dočkáme se nové budovy obecního úřadu?
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr výstavby nové budovy obecního úřadu.
Celý projekt bude koncipován jako multifunkční a počítá se zde se zřízením prodejny
suvenýrů, místnosti pro veřejný internet, knihovny, společenskou místností a zázemím pro matky s malými
dětmi. V přízemí budovy bude zřízeno veřejné WC. Pokud se podaří na tento projekt zajistit dotace
z evropských fondů, mohlo by se s jeho realizací započít již v příštím roce.

Projekt vodovodu Sedlec se komplikuje
Další a další podmínky z nejrůznějších stran komplikují vydání stavebního povolení na stavbu vodovodu
v Sedlci. Tentokrát přišla se svou troškou do mlýna Správa chráněné krajinné oblasti Český kras. I když se
všechny dodatečné požadavky jistě podaří vyřešit, celý projekt se tím neúměrně prodražuje a oddaluje se
vydání stavebního povolení. To je pro nás důležité pro zpracování žádosti o dotaci na tento projekt.

Brigáda
Koncem března bude svolána brigáda na dostavbu oplocení nového dětského hřiště v Sedlci. Potřebný
materiál je zajištěn a doufáme, že se podaří zajistit i dostatek pomocných rukou. Oplocení bude
celodřevěné, pouze nosné sloupky budou připevněny na kovové patky. Jednotlivá pole budou 2,5 m
dlouhá a celková délka plotu bude přibližně 100 metrů. Termín brigády bude včas zveřejněn.

Schodiště u kaple sv. Maxmiliána
Ve Svatojánku jsme již informovali o dokončení první etapy prací na rekonstrukci schodiště u hřbitovní
kaple sv. Maxmiliána. Ke konci roku bylo demontováno staré schodiště a byl položen základ pro schodiště
nové. Nyní je na řadě etapa druhá, kdy budou postupně tesány nové kamenné prvky schodiště. Jde o finančně
velmi náročný problém. Nákup kamene bude stát přibližně 300 000 Kč. Svatojánská společnost i obec se
snaží všemi prostředky získávat na tuto akci potřebné finance. Vloni založené účelové konto na opravu
schodiště doposud nezaznamenalo významné přírůstky, i když čas od času na konto někdo skutečně nějakou
částkou přispěje. Svatojánská společnost získala za tímto účelem dalšího drobného sponzora a obec požádala
o dotaci. Bez finančních prostředků nebude možné opravu schodiště dokončit.

Posyp na Záhrabské
V měsíci lednu panovalo několik dní mrazivé počasí, kdy se všechny silnice proměnily v ledové kluziště. Ne
jinak tomu bylo i na Záhrabské, kde místy vznikl problém s nedostatkem štěrku. Hlavní posyp cest zajišťuje
ZD Mořina. Bohužel silnice do Záhrabské není státní komunikací, a tak na ní zbude čas obvykle až nakonec.
Do té doby si mohou osadníci kritická místa posypat štěrkem. Ten byl obcí objednán již začátkem listopadu
u Technických služeb v Berouně (jiný dodavatel bohužel není schopen rozmístit malé hromádky štěrku na
více míst kolem cest). Po opakovaných urgencích byl posyp dovezen až počátkem února! Již tak
problematickou situaci s údržbou cesty do osady bohužel ztěžuje skutečnost, že většina nevyužitého
posypového štěrku je během roku vždy rozkradena, zejména z hromádek v blízkosti obce Vráž.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY V ROCE 2008:
Také na letošní rok se podařilo zajistit tři termíny, kdy budou přistaveny velkoobjemové kontejnery na
domovní odpad: 28. června, 9. srpna a 27. září. Obec žádala také o termín v jarních měsících, ale
Technické služby Beroun nám v jiných termínech kontejner z kapacitních důvodů již neposkytly.
Kontejnery budou přistaveny vždy v těchto časech:
Svatý Jan pod Skalou – u hřbitova 12.30h; Sedlec – náves 11.30h;
Záhrabská – horní stanoviště 10.30 h; Záhrabská – u transformátoru 10 h
Intervaly svozu domovního odpadu popelnice + pytle (Záhrabská) zůstávají stále stejné, jako
v předchozích letech. Upozorňujeme, že do kontejnerů se nesmí ukládat nebezpečný odpad (eternit, staré
elektrospotřebiče, pneumatiky apod.)

Maraton
Dne 4.11.2007 se v americkém New Yorku konal
tradiční „New York City Marathon“. Jednalo se o
doposud největší maraton v historii a účastnilo se ho
39 265 běžců a běžkyň, včetně světové elity (světový
rekordman, olympijský vítěz, Lance Armstrong vítěz Tour de France, ...). Mezi 15 běžci z České
republiky byl i jeden náš spoluobčan, pan Pavel
Szappanos ze Sedlce. Svým výkonem se umístil v
první tisícovce běžců, což je z celkového počtu
profesionálních maratonců z celého světa velmi
úctyhodný výkon. Časem 3h:02:16 získal 917. místo
celkově, 186. místo v kategorii nad 40 let, 2. místo z
účastníků ČR. Za uplynulé dva roky natrénoval 3000
km, převážně na okruhu Sedlec, Sv. Jan, Hostím,
Bubovice, Loděnice, Sedlec. Panu Szappanosovi
k jeho životnímu úspěchu gratulujeme.

cílová fotografie: P. Szappanos (uprostřed za asijským běžcem)

Popis lanovky z lomu Paraple, která dopravovala kámen do Loděnic k železnici (psáno v r. 1928):
Lanová dráha je 1650m dlouhá a má 14 dřevěných a 2 železné stožáry. Lanová dráha má spád 124m a je
samočinná, to znamená, že plné košíky jedou samočinně dolů po lanové dráze až do stanice u vlečky a svojí
vahou vytahují prázdné košíky po lanové dráze do lomů. Závěsy plných košíků běhají po laně 34mm silném a
prázdných košíků po laně 24 mm v průměru. Lano, které košíky táhne má 16 mm v průměru. Plné košíky
nesou 4 - 4 ½ q kamene a jedou v 80m za sebou. Lanová dráha dopraví z lomů k vlečce za 8 hodin normálně
32 vagony kamene.
Dne 5. února 1932 učiněn pokus neznámými pachateli vyhoditi do vzduchu prachárnu při závodech
Solwayových v kamenném lomu. Pachatelé odcizili bednu 20 kg dynamonu a 100 rozbušek a zakopali u
skladiště a šňůrou zápalnou přivedli k výbuchu. Škoda činí 4000 Kč. Na štěstí zůstalo skladiště neporušeno,
byl poškozen pouze násep a hradba daleko rozmetána.
1935 - V obci máme 1 nákladní a 1 osobní auto, 2 benzinové motory, 1 mlátící stroj a 1 motocykl. Majetek
obce se skládá ze dvou obecních domů v ceně 100 000 Kč, hasič. skladiště v ceně 10 000 Kč a z pozemků v
ceně 3800 Kč.
vypsáno z kroniky obce Svatý Jan pod Skalou (1928 – 1964)

Blahopřejeme
Dnešní blahopřání patří našim dvěma novým spoluobčánkům. Dne 8. února 2008 se
narodil Mílovi a Lence Pletánkovým ze Sv. Jana syn Josef. Nyní již s pěti dětmi se
tato rodina velmi zasluhuje o nízký věkový průměr občanů naší obce. Další
gratulace patří rodině Hrnčířů ze Sedlce k narození dcery Kateřiny. Ta se narodila
již 11. července loňského roku. Tuto radostnou událost jsme bohužel z
administrativních důvodů nezaznamenali, a proto gratulaci přinášíme až nyní. Novým občánkům i jejich
rodičům přejeme šťastný a spokojený život v naší obci.

Svatojánská společnost bilancovala
Tak jako každoročně, přinášíme i letos výběr z výroční a z finanční zprávy Svatojánské společnosti za rok
2007. (obě zprávy budou k dispozici na internetu www.svatyjan.cz po výroční schůzi SJS 15.3.).
PÉČE O PAMÁTKY
Rok 2007 byl oproti účetnímu roku předešlému rokem s vysokými výdaji na opravy památek. Zasloužily se o
to především dlouho připravované záchranné statické práce v kostele. Svatojánská společnost se aktivně
podílela na uspořádání charitní sbírky na akci Hrnčířské trhy v Berouně, která byla věnována právě na
statické práce ve Svatojánském kostele. Na potřebné částce 550 000 Kč se SJS podílela darem 120 000 Kč,
dalších 84 000 Kč vynesla tombola a sbírka na hrnčířských trzích, na jejímž průběhu a přípravě jsme se
velmi aktivně podíleli. Na konto záchrany varhan bylo věnováno 45 000 Kč, na konto kaple sv. Maxmiliána
30 000 Kč. U Kaple sv. Kříže bylo vyrobeno nové zábradlí z dubových hranolů a provlečených lan. Staré
poškozené zábradlí z litinových sloupků bylo demontováno. Na Záhrabské „U Dubu“ byla zhotovena nová
kvalitní ohrádka kolem nového dubu. Mezi Sv. Janem a Hostímem byla opravena zdemolovaná lavička. Na
opravách památek byly uspořádány celkem 4 veřejné brigády. Mnoho práce bylo vykonáno spontánně,
především při úklidových pracích v závěru roku v kostele. Svatojánská společnost v roce 2007 věnovala na
opravy památek úhrnem 270 000.- Kč.
OBLAST KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ
Hlavní kulturní náplní jsou Svatojánské koncerty. Také v roce 2007 jsme na základě žádosti obdrželi od
Středočeského kraje finanční dar 60 000 Kč na pořádání koncertů. Těch bylo v roce 2007 uspořádáno 6,
z toho byl jeden sbor zahraniční (Anglie). Tradičně významné byly koncerty Hradišťanu a Spirituál kvintetu.
Masová účast byla zaznamenána i na koncertě vánočním, kdy byl kostel maximálně zaplněn. Stěžejní
kulturní akcí roku vylo posvěcení nové kaple sv. Ivana v Sedlci. Krásný a důstojný obřad posvěcení proběhl
v neděli o svatojánské pouti za účasti přibližně 150 lidí. Na dostavbu kaple poskytla SJS obci půjčku ve výši
30 000 Kč a dalších 30 000 Kč obci věnovala. 2. listopadu proběhla za přispění SJS dušičková mše v kapli
sv. Maxmiliána. Účast lidí byla veliká, kaple byla zcela zaplněna, někteří lidé postávali i venku. V době
vánoční byla poprvé uspořádána akce „Vánoční bazar“ a „Medové vánoce“. Obě akce se současně konaly na
Obecním úřadě z iniciativy SJS a setkaly se s mimořádným ohlasem veřejnosti. Výtěžek z bazaru (5050.- Kč)
byl věnován na svatojánské památky.
V roce 2007 byly k prodeji vydány dvě nové pohlednice a kartička Klubu českých turistů „Cesty ke
hvězdám“. Naše průvodkyně a průvodci celkem odpracovali na zajištění průvodcovství v kostele 757,3/4
hodin. Vzhledem k probíhajícím statickým pracím v kostele byla práce průvodců omezena a často navýšena
o pravidelný úklid a stěhování mobiliáře. Naši spolupráci si také vyžadovalo téměř každodenní odemykání a
zamykání kostela pro řemeslníky, které probíhalo po 4 měsíce. I přes to, že turistická sezona letos byla
ukončena o měsíc dříve, farnost v kasičkách v kostele vybrala na obnovu památek s našim přispěním přes
146 000 Kč, což je o 11 000 Kč více, než vloni. O své činnosti a dění v obci Společnost pravidelně
informovala ve Svatojánku a v tisku, především v MF Dnes – střední Čechy a v Berounském denníku, ve
více než 70 článcích.
Na závěr uvedeme ještě rekapitulaci z finanční zprávy Společnosti. Celkové příjmy v roce 2007 činily
392 332.- Kč a celkové výdaje 520 178.- Kč. Společnost tedy hospodařila s předpokládaným schodkem
- 127 846.- Kč.

PŘIPRAVUJEME:
15. března ………. Výroční schůze Svatojánské společnosti. Restaurace hotelu Obecná škola 16h

