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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Daňové výnosy jsou pro obce rozhodujícím příjmem.
I když se letos vůbec poprvé objevuje v rozpočtech obcí podíl z výnosu daně z přidané hodnoty,
podstatným příjmem zůstává i nadále ostatní daňová výtěžnost. Přísun peněz z daňových výnosů se
ale oproti loňsku podstatně snížil. V této souvislosti obec v současné době zjišťuje, zda ministerstvo
financí nepřiděluje naší obci daňové výnosy podle nižšího koeficientu. Naše obec má již více jak rok
nad 100 stálých obyvatel, přičemž právě 100 obyvatel je pro přidělení vyššího koeficientu
rozhodující. Pokud se zjistí, že ze strany úřadů došlo k chybě, požádáme o daňové vyrovnání.
Prodej obecního majetku
V souladu se zákonem o obcích, rozhodlo obecní zastupitelstvo o prodeji obytného domu č. 37 ve
Svatém Janě pod Skalou. Jedná se o tzv. přístavek v sousedství budovy obecního úřadu. Dům bude
prodán k trvalému bydlení tomu zájemci, který bude ochoten zaplatit nejvyšší cenu. K prodeji domu
bylo nutné přistoupit z důvodů nepříznivé finanční situace, do které se obec dostává v souvislosti s
novým způsobem přerozdělováním daní. Nabídka odprodeje je zveřejněna na úřední desce obce a na
našich internetových stránkách www.svatyjan.cz.
Další les přechází do majetku obce
Lesy České republiky předávají v současné době obci další a poslední část nárokovaných lesních
pozemků ve výměře téměř 7 hektarů. Stáří listnatého lesa je ve většině případů více jak 100 roků a
jeho hodnota se tudíž pohybuje v rozmezí 250 – 350 tisíc korun za hektar. Pokud si obec navrácený
les ponechá, bude nutné zajistit zákonem určeného lesního správce.
ZAJÍMAVOSTI
Oprava střechy kostela ukončena
Téměř celý rok probíhaly práce na opravě střechy kostela. Byly opraveny veškeré poškozené části
trámů a krovů, které byly nahrazeny novým dřevem a střecha byla pokryta novými taškami. Rovněž
byly odstraněny zbytky starých tašek a další letité nánosy z půdy kostela. Ty zbytečně zatěžovaly
stropní konstrukci a zabraňovaly lepšímu vysychání. Tímto nepořádkem dokázali dělníci naplnit šest
velkoobjemových kontejnerů, což představuje množství několika desítek tun. Celkové náklady na
opravu střechy byly naplánovány ve výši 2,5 mil. korun. Bohužel, pro nedostatek finančních
prostředků, musely být na střeše ponechány původní střešní latě. Při opravě však nebyly opomenuta
velmi důležitá věc, kterou je hromosvod. Nyní můžeme říci, že dokončenou generální opravou
střechy byla splněna další důležitá etapa prací pro záchranu našeho farního kostela, který se řadí
mezi významné památky českého baroka.
Exponáty z našeho kostela na výstavě v Praze
Nově restaurovaný obraz Položení základního kamene k novému kostelu ve Svatém Janě a jedna z
nejkrásnějších dřevěných soch našeho kostela – svatý Benedikt, jsou už od jara vystavovány na
pražské výstavě Sláva Čechie barokní, která soustřeďuje nejzajímavější barokní díla z celé naší
vlasti. O zapůjčení obou exponátů požádala Národní galerie. Pro Svatý Jan je ctí a vyznamenáním,
že jsme mohli tuto mimořádnou výstavu takto obohatit.
POZVÁNKA NA KONCERTY
Rozloučení s létem

Oblíbená hudební skupina Country expres s Jiřím Žižkou a s jeho hosty zahraje na tradičním country
večeru u příležitosti konce letošních prázdnin. Táborák, dobrá muzika, tanec a zpěv, to vše bude
zpříjemněno dobrým občerstvením a vše se tentokrát uskuteční v sobotu 25. srpna. Začátek
programu ve svatojánském přírodním amfiteátru je plánován na 18 hodinu. Srdečné pozvání od
pořadatelů, kterými jsou obecní úřad a Svatojánská společnost, platí pro Vás všechny.
V sobotu 29. září se v kostele sv. Jana Křtitele bude konat mimořádný koncert. Již od jara probíhá v
Praze výstava Sláva Čechie barokní, v jejímž rámci se konají také koncerty a to nejen v Praze.
Jedním z těchto doprovodných koncertů je i koncert u nás. Posluchači v něm uslyší skladby
barokního skladatele Ivana Jelínka pro loutnu. Pro nás je obzvlášť zajímavé, že skladatel Ivan
Jelínek byl převorem svatojánského benediktinského kláštera. Jelínkovy skladby přednese mladý
umělec pan Miloslav Študent z Bzence na Jižní Moravě, jehož maminka pochází ze Svatého Jana.
Koncert ve svatojánském kostele začíná v 16 hodin.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
Padesát let od zřízení věznice
V létě roku 1951 byl zrušen tábor nucených prací ve Svatém Janě, byl však vystřídán institucí ještě
horší – věznicí. Padesátá léta jsou v myslích starých občanů spojována s neobyčejným nátlakem na
změnu politických poměrů. Mnoho občanů, kteří nesouhlasili nebo se nechtěli nátlaku podřídit, bylo
pak ve vykonstruovaných procesech posláno do žalářů. Tak se ve Svatém Janě objevila před padesáti
lety první, asi padesátičlenná skupina vězňů, jejímž úkolem bylo přebudovat objekt bývalého
kláštera na věznici. Tak se změnila i tvář historické budovy. Ve všech oknech i v prvním a druhém
patře, se objevily mříže, budova byla obehnána vysokou zdí, která zde zůstala dodnes. Trafika pana
Klabíka, která stávala na prostranství před klášterem, musela zmizet. V okolí kláštera se objevily
výstražné nápisy Zákaz fotografování, Zákaz parkování, Zákaz shromažďování. Svatý Jan, kdysi
poutní, později i lázeňské místo, bylo vymazáno z turistických příruček. Práce na přestavbě objektu
trvaly dva roky. Poté byl objekt bývalého kláštera využíván jako ženská věznice. V červnu roku
1955 byla věznice náhle zrušena a opět s velkými náklady přebudována na školu Ministerstva vnitra.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří věnují svůj volný čas na úklid a úpravy veřejných
ploch a okolí svých domů či chalup.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Staré železo se dostalo tam kam patří
Několik desítek metráků železa se podařilo svatojánské mládeži sebrat při tradičním sběru této
suroviny. Náročná práce, při které bylo naloženo a odvezeno několik for a která mladým zabrala celé
sobotní dopoledne, přinese i tentokrát svoje ovoce. I když prodejem železného šrotu ve většině
případů nezískávají žádné závratné sumy, budou i tentokrát za všechny utržené peníze zakoupeny
sportovní potřeby.
Třídění odpadů se ještě nevžilo
Přestože v naší obci jsou již několik let instalovány ve všech osadách kontejnery na tříděný odpad a
daří se je úspěšně naplňovat, vyskytuje se stále mnoho netříděných odpadů v odpadkových nádobách
na veřejných prostranstvích, které jsou určeny zejména pro návštěvníky obce. Jde především o láhve
od nápojů, plastové i skleněné. Tato zkušenost ukazuje, že bude nutno uvažovat o umístění dalších
kontejnerů na tříděný odpad přímo v centru obce. Nešvar, kterého se nemůžeme stále zbavit, je
ukládání nevhodných materiálů do velkoobjemových kontejnerů. Ty jsou zbytečně přeplňovány
např. starým papírem, zbytky dřeva, větvemi, často i plnými pytli plastových lahví. I toto je jeden z
důvodů, které přinutily obecní zastupitelstvo k vydání nové obecně závazné vyhlášky o odpadech, o
níž jsme informovali v předchozím čísle našeho zpravodaje.

Buďme ke svému okolí ohleduplní
Dodržování klidu o nedělích a svátcích je většině zemí civilizovaného světa upraveno patřičnými
zákony. U nás bohužel podobná právní úprava zatím neexistuje a tak je na občanech samých, jak se
budou v těchto dnech pracovního volna chovat. I když valná většina obyvatel a rekreantů naší obce
vyslyšela výzvu obecního úřadu a klid dodržuje, mnohým jedincům je podobné chování stále cizí.
Ani si možná neuvědomují, že ztrpčují chvíle zasloužené víkendové pohody tím že dokazují, že
právě oni mají tu nejlepší travní sekačku, motorovou pilu či cirkulárku. Žádáme proto opětovně o
vzájemnou ohleduplnost a o dodržování onoho nepsaného zákona o sváteční pohodě.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ SPOLEČNOSTI
Památky se daří zpřístupňovat i o prázdninách
Období prázdnin a dovolených přivádí do naší obce kromě zahraničních turistů i návštěvníky ze
vzdálenějších oblastí naší vlasti. Tuto skutečnost si velmi dobře uvědomují členové Svatojánské
společnosti, kteří ve snaze co možná nejvíce zpříjemnit jejich pobyt, zajišťují průvodcovskou službu
v našem kostele kromě sobot a nedělí i ve všední dny. Jejich dobrovolnou a časově náročnou práci
lze nazvat v pravém slova smyslu prací veřejně prospěšnou. Vždyť finanční prostředky na opravy
svatojánských památek mají z větší části svůj původ právě od jejich obdivovatelů.
Svatojánská nadace – likvidace
O tom, že Svatojánská nadace vstoupila do likvidace, jsme čtenáře informovali již dříve. Okresní
úřad jmenoval likvidátorem nadace Ing. Václava Šaldu ze Sedlce. Majetek nadace má být po
souhlasu nadace a likvidátora převeden na obec. S tím obecní zastupitelstvo souhlasí a stane se tak v
okamžiku, jakmile bude likvidace dokončena. Ke konečné likvidaci může dojít až po uplynutí 3
měsíců od veřejného oznámení v Obchodním věstníku. Oznámení zde bylo zveřejněno počátkem
července.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
Státní dotace stále u ledu
Přidělená státní dotace na opravu budovy obecního úřadu, kterou naše obec obdržela z Programu
obnovy venkova, nemůže být stále čerpána. Dotace ve výši 120 tisíc korun čeká na čerpání u České
spořitelny v Berouně. Obci totiž stále chybí oněch 80 tisíc, které je nutno předem na určené akci
proinvestovat. Tuto nově určenou podmínku bude zřejmě možné splnit až v podzimních měsících,
kdy obec očekává větší přísun finančních prostředků.
Bez dotací se neobejdeme ani v budoucnu
Nové přerozdělování daní pokládá malé obce na lopatky a budou-li chtít v započaté cestě obnovy
pokračovat, ani v budoucnu se zřejmě bez státních dotací neobejdou. To se týká i naší obce a příští
rozpočty budou muset být sestavovány tak, aby se s potřebným podílem obce na té které akci
dopředu počítalo. I když se státní prostředky přidělené na Program obnovy venkova radikálně
snižují, naše naděje na jejich získání je, díky dosavadní úspěšné účasti v soutěži Vesnice roku, velmi
příznivá. Meziresortní komise Ministerstva pro místní rozvoj, která dotace přiděluje, posuzuje u obcí
zejména dosavadní výsledky dosažené v naplňování místních programů obnovy. Za velmi důležité
považujeme, že je nově upraveno je i čerpání dotací, které zabraňuje vzniku mnohdy konfliktních
situací.
NA MĚSÍC SRPEN A ZÁŘÍ PŘIPRAVUJEME
18. srpna ….. zasedání Svatojánské společnosti
obecní úřad v 18 hodin
25. srpna ….. Country večer – rozloučení s prázdninami
přírodní amfiteátr, začátek v 18 hodin

29. srpna ….. zasedání obecního zastupitelstva
obecní úřad v 18 hodin
29. září ….. koncert v rámci výstavy Sláva Čechie barokní
kostel sv. Jana Křtitele, začátek v 16 hodin

