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Informační zpravodaj obecního úřadu Svatý Jan pod Skalou a Svatojánské společnosti
Rozpočet obce na rok 2010 schválen
Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání schválilo rozpočet obce na rok 2010. V letošním roce očekáváme
příjmy ve výši 4,3 milionu korun. Do příjmů je zahrnuta kupní cena ve výši 1,1 mil. korun za prodej lesních
pozemků, ke kterému došlo na sklonku minulého roku a dále část dotace ve výši cca 1 mil. korun na obnovu
kulturních památek (kaple sv. Maxmiliána a sousoší Panny Marie) od Státního zemědělského intervenčního
fondu. Ostatní příjmy jsou tvořeny příjmy z daní, místních poplatků a darem, který byl obci nabídnut v loňském
roce v celkové výši 400 tisíc korun s tím, že bude použit pouze na obnovu výše uvedených kulturních památek.
V minulém roce obec obdržela první polovinu tohoto daru, druhá polovina by měla následovat letos. Výdaje
předpokládáme ve výši 3,5 milionu korun. Kromě běžných výdajů spojených s chodem obce a zabezpečením
služeb (odpadové hospodářství, opravy a udržování, dopravní obslužnost, školství…) je nutno počítat s výdajem
ve výši 1,5 milionu korun na dokončení oprav kaple sv. Maxmiliána a sousoší Panny Marie, k čemuž jsme
se zavázali při uzavírání smlouvy o poskytnutí dotace na tuto akci. Další plánovanou akcí je II. etapa rekonstrukce
veřejného osvětlení v dolní části Svatého Jana ve výši 0,5 mil. korun. K těmto výdajům musíme vzít v úvahu
výdaje na dluhovou službu v celkové výši 1,6 milionu korun – jednorázová splátka krátkodobého úvěru, který byl
obci poskytnut v srpnu loňského roku na předfinancování oprav památek a měsíční průběžné splátky
dlouhodobých úvěrů. Pokud se z ryze administrativních důvodů nepodaří obci načerpat smluvní dotaci z fondů
EU a ze státního rozpočtu v plném rozsahu (2,4 mil. korun) v tomto roce, nebudou letošní příjmy stačit pokrýt
předpokládané výdaje a tento rozdíl bude uhrazen příjmy z hospodaření obce z minulých let. Tento „výpadek“
bude následně dorovnán příjmem dotace na počátku roku 2011. Pokud se však dotaci podaří načerpat na běžný
účet obce ještě letos – a to není vůbec vyloučené – bude náš letošní rozpočet vyrovnaný.

Nové obecně závazné vyhlášky
Od začátku roku uplynuly dva měsíce a obec má vydané tři nové obecně závazné vyhlášky, které nabyly platnosti
20. února 2010. Všechny tyto vyhlášky nahrazují dříve vydané vyhlášky a ruší jejich platnost. První vyhláška
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Svatý Jan pod Skalou neřeší zásadní změny, spíše se jedná
o úpravu názvosloví a pojmů tak, aby odpovídala současné legislativě. Další vyhláška o místním poplatku „za
odpad“ ponechává výši poplatku stejnou, tedy 450 Kč za trvale bydlícího občana a rok, případně 450 Kč za
rekreační nemovitost a rok. V letošním roce se bude obec podílet na nákladech spojených s likvidací odpadů vyšší
měrou, než v letech předchozích. Tato vyhláška ale řeší vyšší postihy pro neplatiče. Zatímco dosud bylo možné za
pozdě nebo vůbec nezaplacený poplatek vymáhat navíc ještě jeho poloviční sazbu, podle nových zákonů se vymáhá
až trojnásobek původní sazby. Podobná pravidla platí i u třetí vyhlášky o místním poplatku ze psů. Nově je upravena
i sazba poplatku, a to: 200 Kč za psa/rok a 300 Kč za každého dalšího psa a rok. Pokud je držitelem psa poživatel
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu nebo poživatel
sirotčího důchodu, činí sazba poplatku 150 Kč za psa a rok a 200 Kč za každého dalšího psa a rok. Držitel psa,
kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, je od poplatku osvobozena.
Na závěr bych chtěl připomenout, že od roku 2010 se již nevybírá poplatek za kabelovou televizi. Upozorňujeme,
že poplatky za odpady jsou splatné do konce měsíce března.
Ing. Pavel Vokál – místostarosta

Činnost dobrovolných hasičů bude obnovena

Z iniciativy pana Františka Vycpálka proběhlo setkání občanů, kteří mají zájem na obnovení činnosti
dobrovolných hasičů v naší obci. S pochopením se tato myšlenka setkala i u obecního zastupitelstva, které již
v letošním roce počítá s finanční podporou nově vznikajícího spolku. Činnost nového občanského sdružení
a zásahové jednotky bude zahájena po splnění všech legislativních podmínek. V této souvislosti bude vydán i
nový Požární řád obce, budou stanovena místa ohlašoven požáru a místa odběru požární vody. Zájemci o členství
ve SDH se mohou přihlásit na obecním úřadu.

Opravy sousoší i schodiště budou letos dokončeny
V letošním roce se po několikaletém úsilí dočkáme dokončení opravy mariánského sousoší, které
je umístěno před bývalou farou. Nově budou vyrobeny sochy Panny Marie a sv. Ivana a nová
bude i kovaná mříž. Celkového dokončení se dočká i levé schodiště u kaple sv. Maxmiliána na hřbitově.
Obě památky jsou z větší části opravovány z dotací a menší část, kterou měla hradit obec, z daru soukromé osoby.

Rekonstrukce sítí
Postupnou rekonstrukcí silnoproudých a slaboproudých sítí, která má v letošním roce pokračovat, bude naše obec
zbavena většiny nadzemních vedení a sloupů. Současně má být provedeno i dokončení rekonstrukce veřejného
osvětlení, které je v majetku obce. Na tuto akci jsme požádali o dotaci ve výši 500 tisíc korun. Je potěšitelné,
že náš požadavek vyslyšeli i správci telefonních sítí. Velká část nadzemních telefonních rozvodů bude uložena
v zemi. Z uvedených důvodu musíme také v letošním roce počítat s nejrůznějšími omezeními, která budou
spojena s množstvím zemních prací v části obce Svatý Jan.

Projektová dokumentace je dokončena
Projekt pro stavební povolení na celkovou rekonstrukci obecního úřadu je dokončen a v současné době probíhá
stavební řízení. Projekt počítá nejen s rozšířením budovy, ale s celkovou rekonstrukcí všech sítí v celém objektu.
Zásadní změnu představuje celkový vzhled budovy. Ta bude rozšířena přístavbou, která nahradí starý přístavek,
který je v současné době ve velmi špatném stavu. Celková rekonstrukce je plánována i na strop prvního patra a na
střešní konstrukce. Za vypracování projektové dokumentace, která je spolu se stavebním povolením podmínkou
k získání dotace, zaplatí obec 295 tisíc korun. Cena rekonstrukce objektu zatím nebyla stanovena.

Ohlédnutí za uplynulým rokem v kultuře
Rok 2009 byl v oblasti kulturního a společenského života srovnatelný s roky předchozími. Rok byl naplněn
obvyklými akcemi (pouť, countryvečery, Den matek, Dětský den, Mikulášská nadílka…). Svatojánská společnost
uspořádala 6 koncertů, z toho byl jeden sbor zahraniční (Švédsko). Kvůli opravě kostela byl koncert Spirituál
kvintetu poprvé uspořádán v amfiteátru pod kaplí. Koncerty byly umělecky velmi úspěšné a navštívilo je celkem
přes 1000 lidí. Čistý zisk ze Svatojánských koncertů za rok 2009 (společně s dotací na kulturu od Středočeského
kraje) činil 81 538.- Kč. Již potřetí byla uspořádána akce „Vánoční bazar“ a výstava „Medové Vánoce“.
Významným krokem bylo obnovení expozice v kapli sv. Maxmiliána k desetiletému výročí zřízení výstavy.
Celkem bylo na obnově výstavy odpracováno 26 hodin dobrovolné práce.

Psí výkaly – vizitka majitelů
Okolí cest, travnaté plochy nebo také chodníky, jsou lemovány množstvím psích výkalů. Zdá se,
že některým majitelům psů tento problém nijak nevadí. Důrazně proto žádáme spoluobčany, aby si na procházky
se svými miláčky brali vše potřebné k úklidu psích, potažmo jejich vizitek. Prostranství nejsou soukromým
majetkem, ale jsou veřejná. Buďme proto ohleduplní jak ke svému okolí, tak i k sobě navzájem.

Areál v Sedlci bude pro psy uzavřen
Letošní zima ukázala na bezohlednost některých majitelů psů, kteří volně pouštějí své miláčky do areálu
sportoviště a dětského hřiště v Sedlci. Volně puštění psi následně znečišťují celé toto prostranství a zdá se,
že jejich nejoblíbenějším místem je právě dětské hřiště. Problémem se zabývá obecní zastupitelstvo a vše
nasvědčuje tomu, že nejen objekt hřiště, ale celý zdejší areál bude pro psy pod pokutou uzavřen.

Zima přinesla mnohé komplikace obyvatelům Záhrabské
I přes velké úsilí se obci nepodařilo sjednat firmu, která by byla ochotná zajistit v osadě pravidelnou zimní údržbu
komunikací. Bylo pouze přislíbeno jednorázové prohrnutí cesty v případě potřeby. I to však vlivem nastalé
kalamitní situace selhalo. Z tohoto důvodu nebyla po několik dní do Záhrabské při prvních návalech sněhu
prohrnuta cesta. Ve 30 cm vysoké sněhové pokrývce měly problémy se sjízdností cest dokonce i terénní
automobily „čtyřkolky“, kterými již disponuje většina stálých obyvatel osady. Prohrnování cesty pluhem
na Záhrabské se nakonec podařilo zajistit, díky ochotě pana Bejlka. Problémy zde nastaly i s posypovým
materiálem, který byl od podzimu všechen spotřebován. Nové hromádky štěrku se v osadě objevily až 4 týdny po
jeho objednání. Dodejme, že obec bude vzniklou situaci (nespolehlivost a neochota firem udržovat naše obecní
cesty) řešit zakoupením vlastního pluhu a smlouvami s místními majiteli traktorů.

Poděkování Svatojánku
Patří tentokrát panu Antonínu Bejlkovi a všem občanům, kteří pomáhali při zajišťování sjízdnosti
přístupové cesty do Záhrabské. Poděkování si pan Bejlek zaslouží i jménem všech osadníků.

Letošní zima byla nelítostná
Letošní zima byla v celé republice mnohem „vydatnější“, než tomu bývalo v minulých letech. Mnohým z nás
přinesla namísto obvyklých zimních radovánek spíše více starostí a nepříjemností. Výjimečná byla především
sněhovou nadílkou, která držela ve vrstvě od 25 do 38cm téměř 50 dnů, čímž lámala dřívější rekordy. Po druhé
vydatnější sněhové nadílce bylo v polovině ledna v nížinách dokonce více sněhu, než na českých horách! Silnice
byly sjízdné jen s obtížemi. V úseku Loděnice – Hostím došlo k celé řadě nehod, kdy auta nabourala, nebo sjela
mimo silnici. Jedna nehoda v Sedlci byla vážnější a auto muselo být vyproštěno jeřábem. 13. ledna došlo dokonce
k závažné nehodě autobusu v klopené zatáčce za Sv. Janem („u Mlejnku“). Autobus s několika cestujícími se
vyhýbal protijedoucímu autu, zastavil, a po šikmé zledovatělé silnici sklouzl po příkrém srázu ze silnice. Předek
autobusu zůstal přes 2 metry nad silnicí! Naštěstí se vůz zastavil o stromy a nepřevrátil se. Autobus musela vyprostit
dvě těžká hasičská auta a silnice byla přes 4,5 hodiny zcela uzavřena. Díky vydatné sněhové nadílce některé
autobusové linky v následujících dnech nejely vůbec. Na dvou místech také pod tíhou sněhu spadlo na silnici
několik stromů, které ale byly místními obyvateli brzy odklizeny. Komplikace nastaly ve všech částech obce také
se svozem odpadů, zejména kontejnerů, které nebyly údajně kvůli mrazu a sněhu vyvezeny již několik měsíců.

V božském a půvabném místečku české země, ve Sv. Janu pod Skalou, v sousedství královského Karlštejna,
panovalo štěstí a spokojenost. Obyvatelstvo s důvěrou a láskou vzhlíželo k zámku, kde laskavý majitel Maxmilián
Berger šťastně žil, vážen národem a milován jako dobrodinec svého okolí. Maxmilián Berger byl majitelem
alodiálních statků Sv. Jan pod Skalou u Berouna, Štěpánov u Chotěboře, Dobříč u Smíchova, Vysoký Újezd
a Pták. V r. 1848 byl zvolen do říšského sněmu ve Vídni, později též do zemského sněmu v Praze, byl
místopředsedou Spolku pro postavení Národního divadla a účastnil se každé vlastenecké práce. Po prvním
bezdětném manželství se oženil podruhé; z tohoto manželství vzešlo 6 dítek: synové Štěpán, Vilém, Karel
a Theodor a dcery Maxmiliána a Marie. Tichý a spokojený byl život na zámku ve Sv. Janu, bývalém
benediktinském klášteře; jen tu a tam přijížděly kočáry z Berouna, Unhoště, Prahy atd. s vynikajícími muži
tehdejšího národního hnutí a politického života.
Tu přišel rok 1866. Pruská vojska, zaplavila království a jedna část přišla též na Sv. Jan. Starostlivá majitelka
panství starala se, aby všem vyhověla, v chodbách starého kláštera břinkaly ostruhy, zvonily šavle pruských
důstojníků — a po válce se oženili poručík svobodný pán Weise a poručík svobodný pán Winzigerode
se zámeckými dcerami Marií a Maxmiliánou. Po čase zemřel Winzigerode, Weise se stal generallieutnantem, jeho
manželka zemřela a zanechala mu jedinou dcerušku, která se později provdala za nadporučíka Fr. Macha.
Štěpán Berger byl r. 1872 promován doktorem práv a nastoupil advokátní praksi. Po smrti svého otce Maxmiliána
r. 1884 převzal správu statku Sv. Jan, který obdržel od otce již r. 1871, bratr Vilém dostal Dobříč, Theodor pak
Štěpánov. Od r. 1883 do r. 1895 zastupoval dr. Š. Berger alodiální velkostatkáře na zemském sněmu, pracoval
v nejdůležitějších komisích a byl náhradníkem v zemském výboru. Vykonal velké studijní cesty, zabýval se pilně
praehistoricko-antropologickými studiemi, sesbíral velmi cenný materiál, byl členem Musejní společnosti
a konservátorem praehistorické sekce Ústřední komise pro umělecko – historické památky. V jeho bohatých
sbírkách byl velmi důležitý materiál pro studium pradějin Čech a Moravy. Všeobecně se doufalo, že tyto jeho
poklady, které byly známy po celých Čechách, budou jednou naší vlasti zachovány. Kromě této sbírky, jejíž
hmotná cena byla odborníky odhadována na 50.000 zlatých, měl dr. Berger ještě skvělou sbírku mincí a medailí,
prstenů, obrazů.
(Numizmatické listy r. 1947, přeloženo ze článku v pražských německých novinách z r. 1904)

Pozvánka na koncerty
První letošní koncert ve Svatojánském kostele se uskuteční již 20. března od 16 hodin. V této
předvelikonoční postní době zazní jedna z nejkrásnějších skladeb Antonína Dvořáka – „Stabat
Mater“. Podle některých znalců hudby se jedná patrně i o nejkrásnější duchovní skladbu vůbec.
Provedení se ujmou Smíšený pěvecký sbor Slavoš z Berouna, sbor Univerzity Karlovy v Praze
se sólisty a orchestr Univerzity Karlovy. Charakter koncertu bude tedy podobný, jako o Vánocích.
V tuto dobu bývá kostel bohužel ještě velmi prochladlý. Z toho důvodu doporučujeme vzít si sebou teplejší
oblečení. Krásný hudební zážitek z této skladby nám jistě bude stát za to. Dodejme, že se jedná o výjimečné a již
dva roky připravované představení. Jedinečné provedení Dvořákova Stabat Mater bude pravděpodobně patřit
k největším hudebním zážitkům v historii Svatojánských koncertů. Vstupné na tento koncert je dobrovolné,
výtěžek bude věnován na opravy svatojánských památek.

Výtah z výroční zprávy společnosti
Také letos přinášíme některé informace z výroční zprávy SJS. Celá zpráva včetně finanční zprávy budou jako
v minulých letech po výroční schůzi zveřejněny na internetových stránkách obce v sekci aktuality. Také v roce
2009 společnost řádně zajistila tzv. „informační službu“ (průvodcovskou činnost) ve Svatojánském kostele.
Ta probíhala bez problémů. Naši členové celkem odpracovali na zajištění služeb v kostele 759,25 hodin, což je
o 14 hodin více, než v předchozím roce. Průvodcovství se podařilo provizorně zajistit i během rekonstrukce
kostela. Z celkového počtu měli podíly na průvodcovství tito členové: paní Machová 356 hodin, paní Rattayová
156,75 hodin, Bohumil Ševčík 147, Jan Ševčík ml. 50,5, Josef Ševčík 41,5, Jan Ševčík st. 7,5. Naše činnost byla
také letos omezena kvůli probíhajícím opravám kůru v kostele. Proto byla práce členů SJS opět citelně navýšena
o nezbytný pravidelný úklid. I přes tato omezení Farnost v kasičkách v kostele vybrala na obnovu památek
s naším přispěním přes 162 000.- Kč, což je o 35 000.- Kč méně, než v loňském roce. Z této částky dle smlouvy
připadlo SJS 28 %. Významným informačním médiem jsou internetové stránky obce. Počítadlo přístupů není na
stránkách pro závadu aktivováno, ale přístup ke statistice máme podrobný. Pouze za rok 2009 stránky Svatého
Jana pod Skalou navštívilo 57 570 lidí, což je v průměru 157 lidí denně. Dle odezvy lidé nejčastěji hledají
informace z historie, informace o koncertech a poslední vydání svatojánku.

Svatojánská společnost bilancovala uplynulý rok
O činnosti společnosti v uplynulém roce jsme psali v minulém Svatojánku. Nyní přinášíme i výsledky našeho
finančního hospodaření. I přes obavy z ekonomické krize byl rok 2009 pro Svatojánskou společnost v oblasti
finančních příjmů velmi úspěšný. Společnost se předem připravila na předpokládaný pokles prodeje i návštěvníků.
Prodejnost zboží v kostele naštěstí již zůstala přibližně na stejné úrovni roku předchozího, ale byl navýšen jeho
sortiment. Společnost také zefektivnila propagační činnost v oblasti kultury i sbírek na památky. Ostatní příjmy
společnosti (koncerty, dary, dotace) byly vyšší, než se předpokládalo. Naopak se úspěšně daří minimalizovat
výdaje společnosti. Celkové příjmy SJS v roce 2009 činily 446 021.- Kč, což je nejvíce v historii společnosti.
Celkové výdaje byly -315 427.- Kč. Na obnovu památek jsme věnovali celkem 67 475.- (vloni 280 114.- Kč).
Výdaj je oproti předchozím sezónám výrazně nižší. Farnost Beroun letos nepožádala o finanční podporu na
opravu stropu a naše finance proto budou použity v dalších letech. Hlavní akcí bylo dokončení opravy interiéru
Studánky sv. Ivana. Během opravy studánky bylo členy společnosti odpracováno celkem 93 hodin dobrovolné
práce. Předpokládáme, že i letošní rok bude i přes plánované výdaje pro společnost finančně přínosný.

Společnost se připravuje na novou sezónu
Již od loňského léta probíhají práce na přípravě nové brožury „Svatý Jan pod Skalou“. V těchto dnech
již probíhají poslední korektury hotových textů a grafik. Vydání brožury bychom se měli dočkat během měsíce
dubna či května. Můžeme už nyní prozradit, že brožura bude zaměřena výhradně na památky a historii obce.
Na 44 stranách přináší o třetinu více informací, než bylo v brožuře minulé. Naše obec tak získá novou kvalitní
publikaci s podrobným místopisným přehledem. Tím se však nová brožura již vymyká kategorii brožury pro
běžné návštěvníky obce – nahodilé turisty, kterých je většina. Pro tuto kategorii lidí bude následně (možná ještě
v tomto roce) připravena publikace další. Ta již bude stručněji, všeobecněji pojatá a koncipovaná jako turistický
průvodce. Kromě obvyklých údajů z historie obce bude obsahovat také zajímavosti z oblastí přírody a geologie.
Budou v ní i praktické tipy na výlety a zajímavosti v okolí Sv. Jana pod Skalou. Mnoho příznivců a pravidelných
návštěvníků Sv. Jana je se všeobecnou historií obce dobře seznámeno jak z našich i jiných internetových stránek,
tak z tištěných textů v různých průvodcích. Doufejme, že právě nyní vydávaná brožura s podrobnějším
a zrevidovaným podáním svatojánské historie, bude pro ně vítanou novinkou. Předchozích dvou vydání
svatojánské brožury bylo od roku 1994 prodáno 35 000 ks. Kromě vydání nové brožury a obvyklého nákupu
zboží do kostela se již nyní tisknou dva druhy turistických nálepek (Svatý Jan pod Skalou a Jeskyně sv. Ivana)
a tři plechové obrázky s historickými motivy obce (Svatý Jan – celkový pohled, detail klášterní budovy, lázeňský
park). Celkové investice SJS na nákup zboží letos přesáhnou 120 000.- Kč. Společnost tak reaguje jak
na poptávku návštěvníků, tak na stagnaci a úbytek prodeje zboží (zejména pohlednic) v předminulém roce.
Těmito kroky bude mírně rozšířena nabídka sortimentu.

PŘIPRAVUJEME:
14. března………. Výroční schůze Svatojánské společnosti – hotel Obecná škola 15 hodin
20. března………. Koncert – Antonín Dvořák – „Stabat Mater“ – (dva sbory + orchestr)
Svatojánský kostel – 16 hodin

