Svatojánek
leden-únor 2006
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
PŘÍPRAVA A SCHVÁLENÍ ROZPOČTU
13. ledna se obecní zastupitelstvo na svém zasedání shodlo na návrhu rozpočtu pro rok 2006. Obec
bude i v letošním roce hospodařit s částkou 1,6 milionu korun, ale ve výdajích se objeví splátka
úvěru
a doplatek za provedenou plynofikaci obce. S návrhem rozpočtu byli občané obvyklým způsobem
seznámeni. K návrhu rozpočtu nebyly ze strany veřejnosti předloženy žádné připomínky a proto jej
13. února zastupitelstvo obce s drobnými úpravami schválilo. Podrobné členění rozpočtu je k
dispozici na obecním úřadu.
PLYNOFIKACE – DOKONČENÍ NEJVĚTŠÍ AKCE ROKU 2005
Poté, co bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na nové středotlaké rozvody zemního plynu v obci, byly
připojeny první zájemci o tento druh vytápění. Nejvíce dokončených přípojek je zatím v Sedlci,
postupně jsou však připojováni další odběratelé. Obci se podařilo provést změnu topného média
i v budově bývalé školy, kde byl nevyhovující kotel nahrazen kotlem novým. Od plynofikace, jedné
z největších akcí novodobé historie obce, očekáváme především zásadní zlepšení životního prostředí.
Jestli se podaří tohoto cíle dosáhnout, to bude závislé především na ceně plynu. Ta se zatím bohužel
každoročně zvyšuje. Za plynofikaci zaplatila obec celkem 5,8 milionu korun a podařilo se vybudovat
celkem 52 přípojek. Z toho je zřejmé, že náklady na jednu přípojku přesáhly v průměru 100 tisíc
korun.
VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ
Jak vyplývá ze stále častějších připomínek občanů, stává se volné pobíhání psů na veřejných
prostranstvích problémem. Obec proto připraví novou obecně závaznou vyhlášku, která by měla
tomuto nešvaru zamezit. I když žijeme na vesnici, je volné pobíhání psů nepřípustné, zejména z
hlediska všeobecné bezpečnosti.
KANALIZACE JE OBECNÍM MAJETKEM
Nová dešťová kanalizace u nové zástavby v Sedlci se stala majetkem obce. Na celou stavbu nechala
obec zpracovat provozní řád, který je v současné době předložen k posouzení na Odbor životního
prostředí u Městského úřadu Beroun. Kanalizace odvádí povrchové vody z místních komunikací a ze
střech nových domů. Bude na ni možno napojit i přepady z domovních čistíren odpadních vod.
PŘEVOD MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Již dříve schválený převod místních komunikací na Jánské bude v nejbližší době realizován. Tyto
komunikace jsou zatím v majetku obce Svatý Jan pod Skalou a na jejich bezplatném převodu se obce
v minulosti dohodly. Obec Loděnice připraví potřebnou smlouvu a uhradí veškeré náklady s
převodem spojené. V majetku naší obce zůstane i nadále pozemek pod silnicí III. třídy a jeden
pozemek, který je veden jako ostatní plocha.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
PRIORITOU SE MUSÍ STÁT PŘÍPRAVA PROJEKTŮ
Na svém příštím zasedání bude obecní zastupitelstvo projednávat dokument, který ponese název
„Dlouhodobá strategie rozvoje obce“ Po jeho projednání bude tento plán předložen veřejnosti ke
zvážení a případnému doplnění. Po jeho schválení se musí hlavním úkolem obce stát vypracování

projektů a žádosti o finanční pomoc z evropských fondů. Plán bude obsahovat akce obnovy obce pro
léta 2006 – 2016 a stane se tak dalším dodatkem Místního programu obnovy, schváleného obecním
zastupitelstvem v roce 1994.
K ČEMU NÁM POSLOUŽÍ PROJEKTY
Velmi zjednodušeně řečeno: bez projektů nemáme naději na dotace. Zpracování dobrých projektů je
však nákladné a navíc i sebelepší projekt nezaručuje úspěch při vyřizování případných žádostí o
finanční pomoc. Proto je každý projekt riskantní, ale jiná cesta zatím není možná. Ohlédneme-li se
do minulosti, takto riskovat se nám zatím vždy vyplácelo. Bez zdravého optimismu se asi ani v
budoucnu neobejdeme.
LETOS BEZ DOTACÍ
Pro rok 2006 nepožádala naše obec o dotaci z Programu obnovy venkova. Důvod je prostý. Stále se
zvyšující finanční podíl obcí na budovaných akcích. Obecní pokladna bude letos zatížena splátkou
plynofikace a nemůžeme si tudíž dovolit žádný mimořádný výdaj.
MIKROREGION KONČÍ
Mikroregion „Loděnický potok“ končí. Pro tento krok se rozhodla většina obcí, kterých se tato
záležitost týkala. Naděje na úspěch tohoto sdružení obcí byla od počátku velmi malá, neboť i počet
obyvatel všech sdružených obcí byl žalostně nízký. Naše obec bude proto uvažovat o možném
připojení k některému ze sousedních mikroregionů.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ODPDADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Od nového roku je likvidace odpadů v naší obci zajišťována výhradně Technickými službami
Beroun. V této souvislosti dochází i k některým změnám:
Důležitou změnou je skutečnost, že se do kontejnerů určených pro sběr plastů mohou ukládat i obaly
od tzv. krabicových nápojů (pokud možno zmačkané či sešlápnuté).
Další neméně důležitou změnou je likvidace nebezpečných odpadů (ledničky, televizory,
pneumatiky, nebezpečné chemikálie a pod.). Likvidace bude pro občany naší obce zajišťována přímo
v areálu Technických služeb Beroun. Sem mohou občané přivážet opad, ale musí mít k němu přiložit
doklad vydaný našim obecním úřadem. Pokud by tento doklad nedoložili, musí si likvidační
poplatek u Technických služeb uhradit sami. Poslední změnou je nový kontejner na sběr starého
papíru, který bude zkušebně umístěn na stanovišti kontejnerů ve Svatém Janě.
Podrobný rozpis termínů svozů odpadů, pracovní doba a mapa umístění areálu Technických služeb v
Berouně je v samostatné příloze Svatojánku. Režim svozu popelnic a ostatní ustanovení se i nadále
řídí platnou obecně závaznou vyhláškou o odpadech č. 2/2004.
RYCHLODRÁHU NECHCEME!!!
Jasné NE řekli naši občané projektu nové rychlodráhy Praha – Beroun, který počítal s povrchovým
vedením trati v úseku mezi Jánskou a Sedlcem. Toto stanovisko našich občanů tlumočili zástupci
obce na jednáních, která v této věci v nedávné době probíhala na Ministerstvu životního prostředí.
„Nejsme proti rychlodráze, ale trváme na tom, aby byla celá trať vedena podzemním tunelem a
nezatěžovala chráněné území“, to byla věta, kterou jsme donekonečna na jednáních opakovali, řekl
místostarosta obce Ing. Pavel Vokál. Naše obec se jako jediná proti navrženému projektu postavila.
Důvod je zřejmý. Jediným místem kde by se měla trať objevit na povrchu se nachází na katastru
obce Svatý Jan pod Skalou.
NOVÝ POVODŇOVÝ PLÁN
Na počátku letošního roku nechala obec zpracovat nový povodňový plán. Je to dokument, který
podrobně seznamuje s úkoly, které by v případě povodně čekaly nejen na členy povodňové komise,
ale i na samotné občany. Obsahuje i adresy a telefonická spojení na majitele všech povodní

ohrožených nemovitostí. Obsahuje i seznam spojení na veškeré záchranné složky a na vedení
povodňové komise obce Loděnice. Povodňová komise v naší obci pracuje ve složení: Jiří Ševčík,
Ing. Pavel Voál, Jiří Štefan a Michal Šedivý a zapisovatelka Dana Šantorová. Sledováním odečtu
výše hladiny, který byl zřízen u mostu v Sedlci, byli pověřeni Jiří Štefan a Václav Ševčík.
ZAJÍMAVOSTI
POČET OBYVATEL SE I NADÁLE ZVYŠUJE
K 1. 1. 2006 měla naše obec 127 stálých obyvatel s věkovým průměrem 37 let. Počtem stále
převládají ženy, kterých v obci žije 65, zatímco mužů 62. To znamená, že se u nás počet obyvatel od
roku 1990 téměř zdvojnásobil. Velmi dobře jsme na tom i ve vzdělanosti obyvatel. Podle
statistického průzkumu, dělaného v roce 2002, v naší obci žije velmi vysoké procento lidí se
středoškolským a vysokoškolským vzděláním. Tímto údajem se dokonce naše obec řadí mezi
„nejvzdělanější“ obce republiky. V souvislosti s novou zástavbou v Sedlci a s neméně významným
znovuzabydlováním Záhrabské se dá předpokládat, že se počet Svatojánských obyvatel ještě navýší.
STÁLE NEKONČÍCÍ PROBLÉM – OHRADNÍ ZEĎ
Proti demoličnímu výměru, který vydal berounský stavební úřad se Svatojánská kolej odvolala ke
Krajskému úřadu. Tento orgán rozhodnutí pozastavil a vrátil stavebnímu úřadu k dalšímu doplnění.
Tak musí obec již poněkolikáté doplňovat doplněné a letitá administrativní fraška vstupuje do
dalšího období. Ředitelství Vyšší pedagogické školy si k obraně vězeňské zdi dokonce přizvalo
Pražské arcibiskupství a tak se zdá, že další kroky obce nebudou snadné. Jak dlouho bude ještě
novodobá zeď načerno postavená pro účely bývalé věznice hyzdit historické jádro obce? Kdo má
zájem tento stav neustále prodlužovat? I tyto otázky se objeví v odvolání, které obec podá na
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
28. března 1932 bylo obcí usneseno zříditi hlavní ulici v osadě tak zvané Jánské a vozové cesty od
Sedlce ke Vráži a povolena částka na zřízení a opravu 8000 Kč. Ve schůzi dne 15. října 1932 bylo
rovněž usneseno na „Jánské“ zříditi jedno veřejné světlo.
Ve schůzi 16. července 1932 usneseno znovuzřízení můstku ke Vráži poškozeného živelnou
pohromou dne 15. července. K žádosti místních nezaměstnaných usnáší se obecní zastupitelstvo
zaměstnati tyto za denní plat 18 Kč na úpravu cesty na skalce ze Sedlce ke Sv. Janu po dobu 12-14
dní.
1. kronika obce Svatý Jan pod Skalou
KONDOLENCE
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v sobotu 18. února 2006 náhle zemřel pan Jaroslav Salač ve
věku nedožitých 66 let. Pan Jaroslav Salač patřil k spoluzakladatelům Svatojánské nadace v roce
1991 a aktivně se brigádně podílel zejména na opravě Svatojánského kostela, i na mnoha dalších
brigádních akcích v obci.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
VÁNOČNÍ KONCERT SE VYDAŘIL
23. prosince se konal ve svatojánském kostele tradiční vánoční koncert, který i tentokrát byl
navštíven více než 350 posluchači. Vánoční koncerty patří již léta k nejoblíbenějším a výjimkou
nebyl ani tento. Již potřinácté nám berounský pěvecký sbor Slavoš spolu s profesionálními sólisty z
Prahy zazpívali Rybovu mši vánoční spolu s vánočními koledami. Potěšitelná je i skutečnost, že
oproti letnímu vystoupení Slavoše ve Sv. Janě měl vánoční koncert vysokou uměleckou úroveň.
POZVÁNKA NA KONCERTY

PŘIPRAVUJEME KONCERTNÍ SEZÓNU 2006
Na letošní rok má Svatojánská společnost připravené jedno malé jubileum. Dne
1. července, týden po svatojánské pouti, se totiž uskuteční jubilejní stý koncert, pořádaný
Svatojánskou společností. Symbolicky bude na tento koncert pozván německý sbor z Mitterfeldenu,
který tradici svatojánských koncertů 17. října 1992 zahájil. Spolu s koncertem bude připravena malá
slavnost s kulturním programem, na kterou budou pozváni významní hosté a zástupci uměleckých
těles, kteří zde vystupovali. Ku příležitosti stého koncertu Svatojánská společnost vydá brožurku,
která tradici svatojánských koncertů zachycuje. Na jaro 2006 již jsou v jednání některé koncerty, o
kterých budeme zavčas informovat. První koncert chrámového pěveckého sboru z Prahy proběhne
22. dubna, další koncert sboru z Kroměříže bude 13. května. 17. června přivítáme pěvecký sbor z
USA a malý koncert je připraven také v rámci svatojánské pouti. Na září potvrdil svoji účast
Spirituál kvintet a rovněž vánoční koncert proběhne v obvyklém čase. Příprava koncertů je věc velmi
náročná, časově i administrativně. Proto nás těší, když jedinečné zážitky z těchto kulturních akcí
přinášejí radost stovkám pravidelných vděčných posluchačů a pozvedají úroveň kulturního života v
celém regionu. Nezanedbatelná je i skutečnost, že svatojánské koncerty jsou díky důmyslné
organizační struktuře SJS stále významnějším zdrojem finančních darů na obnovu památek. S
potěšením konstatujeme, že koncerty jsou čím dál více navštěvovány i svatojánskými obyvateli, kteří
v minulosti udržovali k těmto kulturním akcím jistý odstup.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ SPOLEČNOSTI
VÝROČNÍ ZASEDÁNÍ SVATOJÁNSKÉ SPOLEČNOSTI
Dne 4. března se od 15 hodin v restauraci hotelu Obecná škola uskuteční veřejné výroční zasedání
Svatojánské společnosti. Na této akci budou jako každoročně prezentovány výsledky činnosti SJS a
projekty pro nadcházející období. Na setkání srdečně zveme i svatojánskou veřejnost. I přes
zmenšující se počet aktivních členů SJS, se stále daří udržet vzrůstající trend hospodaření
společnosti. Na zasedání bude přednesena rovněž výroční i finanční zpráva společnosti za rok 2005.
PŘÍPRAVA NA TURISTICKOU SEZONU 2006
V samotném předjaří, kdy ještě Svatý Jan nečelí náporu turistů, nebo náporu aut spojených s akcemi
Svatojánské koleje, je nezbytné připravit se na nadcházející období. Nejvýznamnější kroky, které by
měly pomoci lépe zvládat víkendové nájezdy turistů do našeho turisticky vyhledávaného místa zatím
nemohou být podniknuty, protože jsou nadále předmětem dlouhodobých jednání. Jedná se o přípravu
projektu na rekultivaci centra obce a vyřešení záchytného parkoviště. Některé z těchto klíčových
projektů jsou blokovány odvoláními ředitelství Svatojánské koleje a obce, které se vztahují
majetkoprávním poměrům v obci. Jedním z nich je stále nedořešená otázka odstranění vězeňské zdi z
padesátých let v centru obce. Pro turistickou sezonu 2006 byly na základě připomínek návštěvníků
vyrobeny směrovky, pomáhající turistům v orientaci v obci. Směrovky s názvy památek a
významných objektů budou v jarních měsících umístěny na stojanu v centru obce. V přípravné fázi
je pořízení překladu svatojánské historie do polštiny. Dalším krokem bude doplnění nabízeného
sortimentu pohlednic o 4 nové pohlednice, které nahradí staré skládané pohlednice z roku 1994. Na
základě připomínek návštěvníků budou na pohlednicích více použity zdejší charakteristické přírodní
motivy. Právě pohlednice patří k nejprodávanějšímu artiklu Svatojánské společnosti a významně též
přispívají k propagaci místa. Novinkou by měla být rovněž ojedinělá zimní pohlednice Svatého Jana.
Prázdné místo vyplnil i nově vydaný plakát panoramatu svatojánského údolí ze skály U Křížku,
který bude poprvé představen právě na výročním veřejném zasedání SJS 4. března.

PŘIPRAVUJEME
4. března ………. Veřejné výroční zasedání Svatojánské společnosti – Obecná škola 15 hodin
13. března ………. Zasedání obecního zastupitelstva – obecní úřad od 18 hodin
22. dubna ………. Koncert pěveckého sboru ve Svatojánském kostele. Čas bude upřesněn.

Příloha Svatojánku - ODPADY 2006
ROZPIS SVOZU DOMOVNÍHO ODPADU V ROCE 2006
Od nového roku je likvidace odpadů v naší obci zajišťována výhradně Technickými službami
Beroun. V této souvislosti dochází i k některým změnám:
- do kontejnerů určených pro sběr plastů se mohou ukládat i obaly od tzv. krabicových nápojů
- likvidace nebezpečných odpadů (ledničky, televizory, pneumatiky, nebezpečné chemikálie a pod.)
bude pro občany naší obce zajišťována přímo v areálu Technických služeb Beroun. Sem mohou
občané přivážet opad, ale musí mít k němu přiložit doklad vydaný našim obecním úřadem. Pokud by
tento doklad nedoložili, musí si likvidační poplatek u Technických služeb uhradit sami.
- na stanovišti kontejnerů ve Svatém Janě bude zkušebně umístěn nový kontejner na sběr starého
papíru.
Změny byly provedeny v důsledku změny poskytovatele komunálních služeb. Poplatky za odpady a
termíny splatnosti zůstávají beze změny a odpadové hospodářství se i nadále řídí podle závazných
obecních vyhlášek č. 2/2004 a 3/2004.
TERMÍNY SVOZU VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ:
4. března …… Záhrabská 9 – 11 hodin
Sedlec 10 – 12 hodin
Svatý Jan 11 – 13 hodin
15. července.. Záhrabská 9 – 11 hodin
Sedlec 10 – 12 hodin
Svatý Jan 11 – 13 hodin
9. září ……… Záhrabská 12 – 14 hodin
Sedlec 13 – 15 hodin
Svatý Jan 14 – 16 hodin
ODVOZ POPELNIC (SVATÝ JAN, SEDLEC):
květen – září 1 x za 14 dnů
říjen – duben 1 x týdně
ODVOZ PLASTOVÝCH PYTLŮ ZE ZÁHRABSKÉ:
květen – září 1 x týdně
říjen – duben 1 x za 14 dnů
Pracovní doba v areálu Technických služeb v Berouně: Po - Pá 7 - 17
hodin, So 8 - 13 hodin

POVINNÉ POPLATKY OBYVATEL
Sv. Jana, Sedlce a Záhrabské
druh
poplatku:

sazba:

Odpady

350.- Kč/rok na každou
trvale přihlášenou osobu
31.březen
350.- Kč/rok za
rekreační nemovitost

Poplatek za
psy

30.- Kč/rok

termín splatnosti
+ event. sankce

30. září

Poplatek za
kabelovou
480.- Kč/rok
30. září
televizi
případné navýšení při nedodržení splatebního termínu až o 50
%
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.
.

