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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
PŘÍPRAVA ROZPOČTU
Každoročním a nelehkým úkolem, přípravou a schválením rozpočtu se zabývá zastupitelstvo obce.
Ani letos tomu nemůže být jinak i když podmínky pro tento úkol jsou stále složitější. Celá situace je
vážně komplikována zatím nestanoveným začátkem plynofikace obce. Sestavení rozpočtu je ve své
podstatě plán akcí, které by se měly v daném roce realizovat a musí respektovat předpokládané
příjmy a stálé výdaje obecní pokladny. Dále je nutné uvažovat i s nabízenými státními dotacemi,
které však obec nemusí obdržet. Jistou komplikací je i možné vracení přeplatků daní jejichž plátci
jsou fyzické osoby.
POPTÁVKA PŘEVYŠUJE NABÍDKU.
Už pět zájemců se zatím přihlásilo o byty, které by měly vzniknout v půdních prostorách školy a pro
něž předběžné podmínky pronájmu stanoví obecní vyhláška. Tato vyhláška také stanoví, že zájemci
o byty mohou zasílat obecnímu úřadu přihlášky do 10. března t.r. Studie, která řeší využití tohoto
prostoru však nabízí možnost vybudování pouze čtyř menších, nebo třech větších bytů.
Zastupitelstvo proto v nejbližší době svolá mimořádnou schůzku, na kterou budou přizváni také
projektanti. Zde by se mělo rozhodnout jaká varianta přestavby bude vybrána. Po zpracování
projektové dokumentace požádá obec Ministerstvo pro místní rozvoj o příslušné dotace.
MINISTERSTVO NÁS NEZKLAMALO !
Když už se obecní zastupitelstvo vzdávalo posledních nadějí na slibovanou finanční výpomoc na
vybudování nové bytové jednotky v bývalé požární zbrojnici na Záhrabské, oznámilo nám
Ministerstvo pro místní rozvoj, že dotaci obdržíme. O celou tuto částku tak může být posílen letošní
rozpočet obce. Na plánovanou výstavbu nových obecních bytů v bývalé škole bude o stejné dotace
žádat obecní úřad i letos.
JAK ZAREAGUJE STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ ?
Dopisem požádal obecní úřad ředitele Rozvodného závodu Beroun o naléhavé řešení, které by mělo
odstranit havarijní stav rozvodné sítě nízkého napětí ve Sv. Janě. Pana ředitele jsme upozornili na
stále narůstající počet stížností občanů a na velké výkyvy napětí v síti, které jsou častou příčinou
poruch spotřebičů. Dočkáme se řešení ?
OPĚT DŮM č.18
Pokud si manželé SCHUMOVI neodkoupí do konce srpna letošního roku jimi užívanou polovinu
domu č. 18 ve Svatém Janě pod Skalou, nabídne obecní úřad tuto část domu ( i obsazenou ) jinému
zájemci. K tomuto konečnému rozhodnutí dospělo zastupitelstvo obce poté, kdy byla vyčerpána
všechna možná, a ze strany obce vstřícná, řešení tohoto vleklého problému.
ZAJÍMAVOSTI
JAKÝ MÁ V SOUČASNÉ DOBĚ NAŠE OBEC POČET OBYVATEL ?
Celkový počet obyvatel naší obce se stále udržuje pod číslem 100 a v současné době zde žije celkem
89 trvale hlášených osob. Největší podíl představuje Svatý Jan s 54 obyvateli, Na druhém místě je
Sedlec s 23 a následuje Záhrabská s 12 obyvateli. Skutečný počet občanů, kteří u nás trvale žijí je
však téměř o 20 vyšší. Tito lidé jsou však většinou z obavy o ztrátu svých bytů k trvalému pobytu
hlášeni jinde. Potěšitelná je skutečnost, že počet obyvatel obce má mírně vzestupnou tendenci a
zájem o trvalé bydlení je značný.

BUDOU NOVÉ TELEFONY
Telecom přislíbil další rozšíření telefonní sítě ve Sv. Janě i v Sedlci. Konečně by tak měli být
uspokojeni všichni ti, kteří na tuto službu už dlouho čekají. Celá akce by měla proběhnout v prvním
pololetí tohoto roku. Ve stejném období bude zprovozněna také nová telefonní síť na Záhrabské.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
PRVNÍ SETKÁNÍ SE STAROSTOU
Setkání se uskutečnilo 31.ledna v bývalé škole a bez nadsázky jej můžeme zařadit mezi společenské
akce obce. O toto především diskusní setkání byl nevšední zájem. Ten byl zřejmě vyvolán
zamýšlenou rekonstrukcí bývalé školní budovy a především možností výstavby nových bytů v
půdních prostorách školy. Občané se měli možnost seznámit nejen se studií, která byla pro tento účel
zpracována, ale také s návrhem na plynofikaci obce. V úvodu setkání přiblížil starosta rozvoj obce
od r. 1990. Jak vyplynulo z uváděných údajů, nemá rozsah tohoto rozvoje ve srovnatelných obcích
našeho okresu obdobu. Celkový rozsah prací, které byly v tomto období vykonány se přibližuje
částce sedmi milionů korun. Z toho čtyři miliony byly použity na obnovu místních památek ( v
tomto údaji není zahrnuta částka vynaložená na probíhající opravu bývalého kláštera).
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Naše celá obec a svatojánské farní společenství děkuje P. Karlu Dvorskému, panu faráři z Tetína,
za jeho dlouholetou a obětavou činnost ve Svatém Janě pod Skalou. P. Dvorský byl ke dni 1. února
1997 uvolněn pražským arcibiskupem kardinálem Miloslavem Vlkem z kněžské
služby v naší farnosti. K osobnosti tohoto kněze se vrátíme v příštím vydání Svatojánské stránky v
Berounském deníku.
PROGRAM OBNOVY OBCE
GENEREL PRO PLYNOFIKACI OBCE JE ZPRACOVÁN
Koncem měsíce ledna obdržel náš obecní úřad zpracovaný generel pro plynofikaci obce. Tento
dokument poslouží jednak pro potřeby Středočeské plynárenské, ale také pro vydání územního
rozhodnutí. Jak z tohoto předběžného projektu vyplývá, bude obec na plynovod napojena v areálu
bývalé drůbežárny v Sedlci. V generelu je samozřejmě uvažováno o komplexní plynofikaci, tedy se
stávající ale i uvažovanou zástavbou. Obec za tento předběžný projekt obec zaplatila více jak 30 000
korun.
MODRÁ STUHA NEBYLA STÁLE PŘEDÁNA
Vyznamenání, které obec obdržela v soutěži "Vesnice roku 96" , tzv. Modrá stuha, nebyla zástupcům
obce dosud předána. Důvodem je pomalá ruční výroba těchto stuh. Podle informací zástupců Spolku
pro obnovu venkova je konečný termín předání stanoven na 20. únor 1997. Slavnostní vyhlášení
vítězů soutěže Vesnice roku 1996 se uskuteční v obci VRATĚNÍN na rakousko moravském pomezí
a zúčastní se ho i ministr pro místní rozvoj Ing. Jaromír Schneider. Právě obec VRATĚNÍN se stala
absolutním vítězem loňského ročníku této celostátní soutěže.
BUDE ZAPOČATO S PŘESTAVBOU ŠKOLY
Po anketě vyhlášené obecním úřadem se ukázalo, že valná většina občanů souhlasí se záměrem
zastupitelstva obce, který předpokládá víceúčelové využití bývalé školní budovy. Proto bude zadáno
vypracování projektu a bezprostředně po jeho dokončení by mělo být započato s realizací této tolik
potřebné přestavby. Kromě nové restaurace v přízemí, budou v podkroví vybudovány tři až čtyři
bytové jednotky. Část suterénu má sloužit jako keramická dílna a klub pro mládež.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
Když dne 31. ledna 1922 byli očekáváni svatebčané do zdejšího kostela k oddavkám, stalo se jim na

cestě, na silnici od Kozolup k Bubovicům u tzv. Křížku neštěstí. Koně u kočáru, ve kterém jel
ženich, p. Otto Straka, z Prahy - Holešovic, hostinský, se na kluzké cestě splašili, ženich vyskočil z
kočáru, aby se zachránil, narazil však pádem na telefonní tyč u cesty a zabil se, utrpěv otřesení
mozku. - Nevěstě nestalo se ničeho. Nevěsta se jmenovala Růžena Kohlíčková z Kozolup č.p. 35.
Doslovný opis z farní kroniky zdejší "LIBER MEMORABILIVM"
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
VÝROČNÍ ZASEDÁNÍ SPRÁVY NADACE
V sobotu 15. února 1997 se od 15 hodin sejdou v budově obecního úřadu členové Svatojánské
nadace na svém výročním zasedání. Stalo se už samozřejmostí, že na podobná setkání jsou zváni
nejrůznější hosté ale i novináři. Nadace má za sebou za dobu svého působení v obci (od r. 1992)
úctyhodný kus práce a právě výsledky její činnosti budou na výročním zasedání hodnoceny. V
programu nebude chybět ani zpráva o hospodaření za uplynulý rok. Mezi pozvanými budou i
zástupci firmy, která v současné době zpracovává souhrnný projekt na záchranu svatojánských
památek.
JAKÉ JSOU PLÁNY PRO LETOŠNÍ ROK ?
O tom, co bude další akcí nadace, se rozhodne až na výročním zasedání. Dnes už je ale jisté, že se
Svatojánská nadace bude i letos podílet na pořádání celé řady koncertů, že bude spoluorganizátorkou
tradičních oslav a že se i letos budou členové nadace snažit o maximální zpřístupnění památek pro
veřejnost. Důležitou a jistě významnou akcí by se mělo stát slavnostní otevření rekonstruované kaple
sv. Kříže. Jedním ze stěžejních úkolů pro Svatojánskou nadaci bude dokončení projektu na záchranu
místních památek.
KONCERTY V NAŠEM KOSTELE BUDOU I LETOS
Doposud se ve svatojánském kostele uskutečnilo 29 koncertů a mnohé z nich měly vynikající
uměleckou úroveň. Na tuto tradici bude navázáno i v letošním roce a obec spolu se Svatojánskou
nadací už soustřeďuje nabídky, které často přicházejí ze zahraničí. Informace o připravovaných
koncertech budeme zveřejňovat podobným způsobem jako v minulých letech.
NA MĚSÍC ÚNOR PŘIPRAVUJEME
4. února ......zasedání zastupitelstva obce
SEDLEC v 18 hodin
15. února ......výroční zasedání Svatojánské nadace
SEDLEC v 15 hodin
28. února ......zasedání zastupitelstva obce
SEDLEC v 18 hodin

