Listopad-prosinec
2009
Informační zpravodaj obecního úřadu Svatý Jan pod Skalou a Svatojánské společnosti

Radostné prožití
Vánočních svátků, hodně
zdraví a pohody v roce
2010 přeje všem občanům
Obecní zastupitelstvo

Hospodaření Obce v roce 2009
Letošní finančně nelehký rok, který byl zmítán ekonomickou krizí a recesí, se negativně projevil na rozpočtu
České republiky, což zákonitě způsobilo pokles příjmů do všech obecních rozpočtů, tedy i do rozpočtu naší
obce. Předpokládané daňové příjmy nebyly zcela naplněny a naopak původně plánovaná výdajová stránka
obecního rozpočtu byla překročena. Výdaje v letošním roce budou o cca 400 tisíc vyšší než příjmy. I přes
tuto zdánlivě nemilou zprávu se ale nemusíme obávat ničeho zlého. Obec v posledních deseti letech
hospodařila – až na malé výjimky – s přebytkovými rozpočty, které měly za cíl zajistit do budoucna nejen
dostatečné finanční rezervy pro doby zlé, ale i zajistit řádné splácení dlouhodobých úvěrů a úroků z úvěrů,
aniž by byla narušena stabilita obecních financí. Svým závazkům obec byla a je schopna dostát i do
budoucna. Na současný schodek obecního rozpočtu měla vliv i skutečnost, že obec v letošním roce započala
s finančně nákladnou akcí na záchranu kulturních památek – kaple sv. Maxmiliána a sousoší Panny Marie.
Tato akce je rozvržena na roky 2009 a 2010 a její celková částka představuje 2,6 milionu korun. Je
samozřejmé, že obec by tak nákladnou záchranu nemohla odstartovat, kdyby neměla smluvně zajištěnou
dotaci ze státního rozpočtu a z fondů Evropské unie. Potíž nastává při čerpání dotace – pravidla jsou přísná
a pro obce, hospodařící s relativně malými rozpočty, velmi tvrdá. Dotovaný projekt musí obec nejprve sama
zafinancovat a až po té, kdy může prokázat výdaje spojené s tímto projektem, může požádat o čerpání
finančních prostředků na svůj běžný účet. V současné době je již tato žádost zpracovávána a proplacení
vložených prostředků za rok 2009 očekáváme na sklonku měsíce února 2010.
Závěrem mého příspěvku se ještě rád zmínil o daních z nemovitostí. Nebudu vysvětlovat, co vedlo
zastupitelstvo obce k razantnímu zvýšení koeficientu pro výpočet daně, protože už to bylo (nejen) ve
Svatojánku učiněno. Dnes vám chci sdělit, co nás, majitele nemovitostí v naší obci, čeká v roce 2010:
Zákonodárci ČR letos schválili novelu zákona o daních z nemovitostí a ve snaze pomoci obecním rozpočtům,
zdvojnásobili základní sazbu daně pro všechny druhy nemovitostí. V praxi to znamená pro rok 2010 dvakrát
vyšší daň, než jaká byla v roce 2009. Na tuto skutečnost zareagovalo zastupitelstvo obce a v rámci svých
pravomocí vydalo obecně závaznou vyhlášku, kterou snížilo koeficient pro výpočet daní z nemovitostí
z hodnoty 5 na hodnotu 2. Tento nový koeficient je platný od 1. ledna 2010. Nemovitostí na území naší
obce se tedy zvyšování těchto daní netýká, naopak dojde k dvacetiprocentnímu poklesu daně oproti roku
2009. Daňoví poplatníci budou v příštím roce finančním úřadem obesláni novým daňovým výměrem.
Ing. Pavel Vokál – místostarosta obce

Soutěž Vesnice roku 2009
Naše obec obdržela ocenění za nejlépe vedenou kroniku v rámci Středočeského kraje. Za
tento pěkný výsledek jsme obdrželi dotaci 35 000 Kč na další rozvoj kronikářství, včetně zpracovávání
nejrůznějších dokumentů o současnosti i minulosti naší obce.

Výstava Medové Vánoce
Již třetím rokem byla v prostorách Obecního úřadu otevřena včelařská výstava Medové Vánoce. Výstava
se hned první víkend před Vánocemi setkala s velkou návštěvností. Lidé se zde mohou seznámit se
starými i novými technologiemi v oboru včelařství, ale také s mnoha způsoby využití včelích produktů.
Většinou jsou lidé příjemně překvapení, na co všechno se dají použít čisté včelí přírodní produkty - včelí
med, vosk, mateří kašička či propolis. Jednou z novinek letošní výstavy je videoprojekce filmů
a fotografií se včelařskou tématikou. Výstava bude otevřena ještě 23.12. (15-19h), 26.-27.12. (11-17h)
a 2. 1. (11-17h).

Malé štědrodenní zpívání
Již třetím rokem se v kapli sv. Maxmiliána uskuteční Malé štědrodenní zpívání. Srdečně Vás zveme
k poslechu Vánočních koled v podání pěveckého sboru COMODO z Loděnice. Malé štědrodenní
zpívání je pro mnohé z nás také příležitostí k setkání s přáteli a se sousedy. Do našich duší tento malý
koncert obvykle přinese opravdovou Vánoční atmosféru. Srdečně Vás všechny na tuto akci zveme.

Veřejné osvětlení a problémy s posypem
Problém, který odrazuje firmy, které by měly zajišťovat zimní údržbu komunikací na Záhrabské:
Zaparkovaná auta v ulicích. Ta brání technice v průjezdu a silně komplikují práci obsluhy. Z tohoto
důvodu tyto firmy odmítají uzavřít smlouvy s obcí. V případě nutnosti bude situace řešena jednorázovou
objednávkou. Na poslední chvíli byl do osady dovezen posypový štěrk. V listopadu bylo také opraveno
veřejné osvětlení v Záhrabské. Do neosvětlených částí některých ulic byla přidána čtyři nová světla.

Pozvánka na koncerty
Také letos se bude konat pravidelný a oblíbený vánoční koncert. Koncert berounského
pěveckého sboru Slavoš se sólisty z Národního divadla v Praze se uskuteční 23. prosince
od 19 hodin ve svatojánském kostele. Tradice Vánočních koncertů trvá již 18 let.
Berounský Slavoš jsme zde poprvé přivítali na Vánoce v roce 1993. Tehdy ještě ani nevycházel
Svatojánek a výtěžek z koncertu plynul na opravu věže kostela.

Blahopřejeme
Dnešní blahopřání patří manželům Julii a Štěpánovi
Rattayovým ze Sedlce, kterým se dne 13. prosince
narodila dcera Maria Rebeka.

Poděkování Svatojánku
Dnešní poděkování patří osadníkům ze Záhrabské, kteří se starají o úklid několika hromad
posypového materiálu pod přístřešky u silnice a o posyp přístupové cesty do osady.

Dnes Vám přinášíme zajímavý text z počátku 20. století. Text pochází z dobového reklamního letáku na
minerální vodu „Ivanku“:

Křišťálový pramen Sv.-Ivanský lázní sv.-janských pod Skalou požívá od nepaměti pověsti pramene
zázračného. Vodě jeho od jakživa připisoval lid moc léčivou, jakož i dle pověsti mnoho zázraku se tu
stalo. O prameni tom rozepisuje se již Schaller ve svém popise království českého (roku 1785 vydaného)
jako o zvláštní pozoruhodnosti vlasti naší a chválí jeho léčivou moc. V sedmnáctém století těšil se
pramen z takové slávy, že i císař Matyáš s manželkou svou Annou ku pramenu a kostelu zdejšímu na den
sv. Anny r. 1613 putovali. Ke konci 18. století, po zrušení kláštera, poklesly druhdy slavné poutě
k sv. Ivanu, avšak pověst pramene sv.-ivanského neochabovala, ano, vodě jeho věnována pozornost
i v kruzích lékařských, tak že nemocní s dnou a pakostnicí i ochrnutými údy sem přicházeli, aby se jim
dostalo vyléčení aneb aspoň úlevy v bolestech. To asi bylo příčinou, že pramen byl i vědecky
prozkoumán, a český lékař a spisovatel Antonín Jungmann (bratr slavného Josefa Jungmanna) napsal
o něm do Musejníka: "U Sv. Ivana pod Skalou jest pramen silný; má v sobě sůl trpkou a zemi alkaličnou
a tvoří kapáním krápníky." Že důvěra k vodě sv.-ivanské nebyla bez podstaty, dokazují četné pověsti
o zázračném pozdravení chorých, jakož i četné berly, jež tu zanechali chromí, kteří se vodou touto léčili
a bez berlí odejíti mohli, ač dříve ani na nohy postaviti se nemohli. Dle spisu Jana Ev. Korejse byly tam
tyto berly ještě r. 1897, avšak při poslední opravě výklenku, v němž pramen sv.-ivanský vyvěrá, odneseny
a na své místo se již nevrátily. Voda pramene sv.-ivanského, která podle zkoušek c.k. ústavu pro zkoušení
potravin prosta jest jakýchkoliv škodlivých bakterií a organických přimísenin, jest podle lučebního
rozboru c.k. ministerstvem autorisovaného chemického, mikroskopického i bakteriologického
výzkumného ústavu v Praze, jehož přednostou jest
MUDr. Kouba, čistou vodou alkalickou, obsahující
značné množství kyseliny uhličité (363 dílů), a těší se
zvláště nyní, od té doby, co užito jí bylo pro lázně
Sv.-janské pod Skalou, pozornosti nejširšího okolí
a četných hostí lázeňských, neboť shledána výborným
dietickým nápojem, kterýž na lidský organism výborně
působí. Tyto účinky poznány byly i mnohými lékaři
a správa lázní často byla žádána, aby vodu tuto
v obchod uvedla, hlavně i za tím účelem, aby tato
znamenitá česká voda čelila těm různým stolním
vodám německým, za něž se u nás takové sumy
vyházejí, jimiž se jen posice našich nepřátel posiluje.
To pohnulo správu lázní, že započala vodu rozesílati,
i obrací se k českým p.t. pánům lékárníkům,
droguistům, kupcům, kavárníkum, hostinským
a hlavně vyrabitelům sodovky s prosbou, aby
svatoivanské stolní vodě aspoň pro počátek takovou
pozornost věnovali, jakou věnují vodám německým.
To mohou učiniti tím spíše, ježto stanovena jest cena
ve velkém velmi mírně, a jest proto značný zisk při
jejím prodeji zabezpečen. Jména p.t. pánů prodavačů
budou v místních časopisech uveřejňována, vůbec
bude správa lázní o vydatnou reklamu pečovati. Ceny
a podmínky dodávací uvedenv jsou v části insertní.

Svatojánská společnost hodnotí uplynulý rok
Podobně, jako v minulých letech, také letos zpětně hodnotíme uplynulou průvodcovskou sezónu v kostele
a jeskyni sv. Ivana. Bylo uspořádáno šest koncertů, z toho koncert Spirituál kvintetu proběhl v přírodním
amfiteátru. Velkým počinem bylo obnovení stálé expozice historických fotografií a pohlednic v kapli
sv. Maxmiliána. Byl dokončen několik let trvající překlad jednoho z nejstarších klášterních rukopisů
z historie obce. Také jsme započali s výrobou kopií ukradených andílků z kostela a zahájili na ně sbírku.
Nejviditelnějším krokem bylo dokončení opravy studánky sv. Ivana. Opravu další části stropu kostela letos
financovala společně s přiděleným grantem farnost. Přesto by se bez finančních sbírek a bez pomoci naší
společnosti oprava nemohla uskutečnit. Největší pomocí pro obec bylo zprostředkování sponzorského daru
400 000 Kč na obnovu Mariánského sousoší a schodiště u kaple sv. Maxmiliána. Přesná čísla z hospodaření
společnosti budeme znát až po účetní uzávěrce a po inventuře. Přesto již nyní lze vyčíslit, že přímé investice
do obnovy památek letos nebyly oproti minulým letům vysoké a činily „pouze“ 67 475.- Kč. Další finance je
potřeba šetřit na dokončení opravy druhé poloviny stropu kostela, která by se v závislosti na přidělených
dotacích mohla uskutečnit v příštím roce.

Co nás čeká v roce 2010?
Hned v prvních jarních měsících bude vydána nová brožura „Svatý Jan pod Skalou“. Na přípravě třetí
reedice komerčně úspěšné brožury se již několik měsíců pracuje. Kompletně budou předělané nejen texty, ale
brožura bude poprvé vybavena barevnými fotografiemi, „staronovým“ přebalem a řadou historických
„novinek“ a upřesnění. Jedná se opět o všeobecnou informační brožuru se zřetelem na historii obce i na
turisty. Připomínáme, že prodejem této brožury Společnost získává pravděpodobně největší část příspěvků
na obnovu Svatojánských památek. Dále již očekáváme vydání tzv. turistických nálepek a starých
plechových obrázků - pohlednic. Jedná se o celorepublikové akce sběratelského charakteru, které velmi
přidají na turistické atraktivnosti naší obce. V oblasti obnovy památek jsme vázáni na grantové možnosti a na
rozhodnutí majitelů památkových objektů – především farnosti. Zatím není jisté, zda se bude pokračovat
s opravou stropu kostela už v roce 2010, nebo později.

Kříž nad Hostímem
V roce 2004 byl Svatojánskou společností obnoven dřevěný kříž při silnici z Hostíma do Berouna. Tento čin
se setkal s velmi pozitivním ohlasem veřejnosti. O několik let později byly podél kříže vysázeny dokonce
okrasné lípy. Jedna z nich bohužel zahynula. Dalším obnoveným místem byl v roce 1998 křížek na rozcestí
u Bubovic. Svatojánská společnost by ráda v této činnosti pokračovala. V současnosti zvažujeme obnovení
dalšího křížku při turistické pěší cestě z Hostíma do Srbska. Společnosti byl nabídnut vhodný kříž. Nyní
budeme jednat s majiteli pozemku a podnikneme další kroky k obnovení tohoto památného místa. Obdobná
místa mají v naší civilizaci nejen duchovní rozměr, ale za uplynulá staletí se stala typickým krajinotvorným
prvkem našeho venkova.

Oprava kněžského hrobu ve Sv. Janě
Na Svatojánském hřbitově se u samotné vchodové brány nachází starý hrob někdejšího Svatojánského kněze.
Jedná se o hrob pro Svatý Jan zasloužilého člověka a dnes o něj pečují pouze náhodní lidé. Náhrobek je na
významném místě u vchodu, je celkem umělecky vyvedený a byla by škoda ho nechat rozpadnout. Z toho
důvodu byla Svatojánská společnost požádána některými občany, abychom přispěli na opravu hrobu. Naše
společnost již v minulosti přispěla na opravu kněžské hrobky na Tetíně a tak k tomuto ušlechtilému
a finančně ne příliš náročnému záměru opět dala souhlas. S opravou bude započato v jarních měsících.

PŘIPRAVUJEME:
6. února ………. Zasedání Svatojánské společnosti – Obecní úřad 16 hodin

