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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Jedno řádné a jedno mimořádné zasedání zastupitelstva obce v měsíci březnu jsou dokladem
zvýšeného množství úkolů, které je zapotřebí v současné době v obci řešit. Snad nejdůležitějším z
nich je příprava na plynofikaci obce, se kterou souvisí i záměr rozvodu veřejného vodovodu a
geodetické zaměření trasy rozvodů. Také zadání projektu, kterým bude řešena celková podoba
historické části Svatého Jana, bylo předmětem jednání. Obecní zastupitelstvo stanovilo předběžné
podmínky pronájmu školní budovy, projednáván byl i současný stav projektu pro Program obnovy
vesnice. Také dokončení výměny oken u budovy obecního úřadu a vybudování parkoviště v Sedlci
jsou úkoly letošního plánu práce a v nejbližší době budou obě tyto akce zahájeny.
SPLNÍ JEDNÁNÍ NAŠE OČEKÁVÁNÍ?
Jak jsme vás již informovali, proběhlo začátkem března jednání se zástupci Kongregace školských
bratří. Podněty našeho obecního úřadu týkající se nutné spolupráce při naplňování Programu obnovy
vesnice, stejně tak jako některé naše výhrady k již uzavřené smlouvě s VPŠ, byly pozorně
vyslechnuty a vyjádření ke všem otázkám bylo přislíbeno do dvou měsíců. Jednalo se i o možném
pronájmu některých pozemků občanům obce. Také problematika tak ožehavého problému, jakým je
zbourání části klášterní zdi, byla na pořadu jednání. Zdá se, že i v této otázce jsme se u zástupců
kongregace setkali s pochopením.
NA POUŤ V NOVÉM
Úpravou prostranství nad klášterní zahradou a stavbou pódia bude, jakmile dovolí počasí, zahájena
jedna z plánovaných akcí obecního úřadu. Tento prostor je již delší dobu využíván při společenských
setkáních a jeho úprava je tudíž na místě. Pokud se záměr podaří realizovat, bude toto místo v
budoucnu i náležitě osvětleno a budou zde vybudovány záchodky. Celý záměr je v současné době
konzultován se Správou CHKO a s majitelem pozemku. První letošní akcí na nově upravené ploše
bude slavnostní country večer v sobotu 29. června, den před svatojánskou poutí.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
Zpracovávání projektu sídelního útvaru Svatý Jan pod Skalou, Sedlec a Hostím bude pokračovat
společně. Shodli se na tom zástupci města Berouna, obce Sv. Jan pod Skalou a Okresního úřadu
Beroun na jednání s architektem Vávrou, který tento projekt zpracovává. Samostatně však budou
zpracovány Územně hospodářské zásady pro katastrální území Hostíma a Svatého Jana. Součástí
řešeného území bude i osada Záhrabská, která je od 1.1. 1996 opět nedílnou součástí naší obce. Celý
projekt v minulém roce pozastavilo Ministerstvo hospodářství právě proto, že řešil zájmová území
obou obcí současně. Díky tomuto zdržení můžeme očekávat konečné zpracování a schválení
projektové dokumentace řešeného území až počátkem roku 1997.
SILNIČÁŘI POMOHOU
Schůzka s odpovědnými pracovníky Správy a údržby silnic, která se uskutečnila v úterý 5. března v
Sedlci, byla prvním počinem v akci úpravy a odvodnění okolí autobusové čekárny v Sedlci. Práce na
této akci budou dle příslibu zahájeny v červnu letošního roku. Zástupce této organizace jsme také
upozornili na některé další nedostatky na úseku silnice Svatý Jan - Hostím, které zde ohrožují
bezpečnost silničního provozu.
PROSTOR PRO NOVOU RODINU

Pokud se uskuteční přestavba požárního domu na Záhrabské, měla by v jeho přízemí vzniknou jedna
bytová jednotka. Stavební práce mají zahrnovat i rozvody elektřiny, topení a vody. U celého bytu
budou osazena nová plastová okna. Při rekonstrukci se počítá i s opravou oplocení obecního
pozemku, na němž se uvažuje s vybudováním dětského hřiště a některých sportovních zařízení.
První patro budovy zůstane i nadále pro potřeby obce a sloužit by mělo především občanům a
chatařům této osady. Konat se zde mohou nejrůznější kulturní a společenské akce, případně výjezdní
zasedání obecního zastupitelstva.
NA POMOC PŘIŠLI I CHATAŘI
Brigáda na Záhrabské, která byla svolána obecním úřadem za účelem odstranění náletových porostů
u přístupové cesty do této osady, byla, jak už je na Záhrabské obvyklé, mimořádně vydařená. Sešlo
se celkem 14 brigádníků a práce se nezalekli ani někteří chataři. Nás samozřejmě těší takový zájem o
veřejně prospěšné práce a nezbývá než se těšit na to, že nebude ochabovat. Na Záhrabské si lidé asi
více než kde jinde uvědomují, že tyto práce dělají především pro sebe. Patří jim za to dík, neboť není
vždy v silách obce podobné akce zajišťovat jiným způsobem než-li brigádně. Je jenom škoda, že
dobrá nálada, která brigádu provázela, byla pokažena zprávou o dalších vykradených chatách v této
osadě.
BUDE O ČEM JEDNAT
30. dubna se na Záhrabské uskuteční setkání osadníků se zástupci obce. Toto setkání bude prvním
svého druhu po více jak desetiletém odloučení osady od Sv. Jana pod Skalou. Měly by se zde řešit
otázky daní z nemovitostí, likvidace odpadů, opravy cest a veřejného osvětlení. Po zkušenostech s
letošní zimou bude jistě důležitá i otázka přípravy na zimu příští. Po setkání bude následovat pálení
čarodějnic.
ZAJÍMAVOSTI
PRVNÍ CD Z NAŠEHO KOSTELA
Koncertní mistr, kytarista Jan ŽÁČEK, bude v průběhu května v našem kostele natáčet svůj nový
CD disk. Tento umělec přislíbil, že kromě příspěvku Svatojánské nadaci bude s Irenou
BUDVEISEROVOU, nám již dobře známou zpěvačkou ze skupiny Spirituál kvintet, bude ve
Svatém Janě ještě v letošním roce koncertovat.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Stále častěji nacházíme na nejrůznějších místech v naší obci černé skládky. Příčiny spatřujeme
především v nekulturnosti těch lidí, kterým je naprosto lhostejné, kam odpady ze svých domácností
složí a pojmy chráněné území nebo národní rezervace, jsou jim naprosto cizí. Další příčinou tohoto
stavu je příliš drahé skládkování a značná odlehlost nové skládky ve Stašově. Ke vzniku černých
skládek přispívá i skutečnost, že v okolních obcích nemají občané možnost ukládat odpad do
kontejnerů a tak snaha těch několika mála obcí, které kontejnery pro svoje potřeby vlastní, vyznívá
občas naprázdno. Nejsou ojedinělé případy, že někteří jedinci z okolních obcí používají naše
kontejnery a v případě, že jsou naplněny, složí prostě odpad, kde se jim zlíbí. Náš obecní úřad bude
proto prostřednictvím okresního úřadu žádat všechny obce v okolí, aby si kontejnery pro ukládání
odpadů zajistily, neboť každá obec je ze zákona odpovědna za likvidaci odpadů, které mají původ na
jejím území.
NA MĚSÍC DUBEN PŘIPRAVUJEME
5. dubna .........Zasedání obecního zastupitelstva
Sedlec v 18 hodin
26. dubna .......Zasedání obecního zastupitelstva
Sedlec v 18 hodin
27. dubna .......Sběr železného šrotu, úklid obce
30. dubna .......Setkání zástupců obce s občany na Záhrabské

a "PÁLENÍ ČARODĚJNIC" začátek v 18 hodin
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Za mimořádné úsilí děkuje Svatojánek tentokrát panu architektu Antonínu Buchtovi, který ve svém
volném čase pomohl při přípravě projektu přestavby požárního domu na Záhrabské. Na základě
projektu může obec získat státní příspěvek na rekonstrukci tohoto domu až do výše 320 tisíc korun.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
ZASEDÁNÍ SPRÁVY NADACE
Bezprostředně po skončení prvního letošního koncertu se sešla ve svatojánské škole správa nadace.
Byly posouzeny dva projekty vypracované za účelem obnovy fresky v kapli sv. Kříže a byla vybrána
nabídka akad. malíře Tomáše Záhoře, která zaručuje nižší cenu a kratší termín opravy. Na programu
zasedání nadace byla také příprava letošní bohaté koncertní činnosti a pomoc při zajišťování poutní
slavnosti, která tento rok připadá na 30. červen.
OPRAVA NÁSTROPNÍ FRESKY
V kapli sv. Kříže je v současné době prováděna oprava interiéru. Součástí opravy je i restaurování
fresky mistra SPITZERA, která je však silně poškozena a její oprava bude prováděna na etapy. První
etapa restaurátorských prací by měla být zahájena v květnu a dokončena do svatojánské pouti, druhá
pak do září letošního roku. Náklady spojené s restaurováním fresky jsou odhadovány na 165 000
korun a správa Svatojánské nadace hledá pro tuto náročnou akci sponzora. Opravou interiéru bude
zakončena více jak tříletá akce, kterou se Svatojánské nadaci podařilo zachránit jednu z významných
místních památek, jejíž historie se datuje letopočtem 16O2. Pro zajímavost uvádíme, že poslední
větší opravy této kaple proběhly v letech 1876 a 1926.
PRVNÍ KONCERT V LETOŠNÍM ROCE
Děti ze základní umělecké školy z Prahy 8 se svými rodiči připravily příjemný zážitek všem
posluchačům, kteří v sobotu 23. března přišli do ještě prochladlého svatojánského kostela. Pěvecký
sbor mladších dětí byl v některých skladbách provázen sborem rodičů a výkony obou sborů byly
násobeny hudbou smyčcového orchestru mladých muzikantů. Čistým sopránem okouzlila
posluchače sólistka sboru, osmnáctiletá zpěvačka A. Taubelová. Před koncertem se všichni
účinkující sešli ve svatojánské škole, kde pro ně správa nadace připravila teplý čaj a malé pohoštění,
které pro tento účel věnovala karlštejnská cukrárna paní Vostřákové.
JAKÁ BUDE LETOS POUŤ?
Jakkoli předčasné se zdálo hovořit v lednu či únoru o přípravě letošní svatojánské poutní slavnosti,
zkušenosti nám ukázaly, že podobné akce je zapotřebí připravovat skutečně s velkým předstihem. O
tom, že přípravy na tuto akci jsou nesmírně organizačně náročné, nemusíme jistě nikoho
přesvědčovat. Každá pomocná ruka je v těchto aktivitách vítána stejně tak, jako každý nový a dobrý
námět, který by naši pouť programově obohatil. Berounská šestka, oblíbená dechová hudba, doplní
zábavný program sobotního odpoledne, na které volně naváže hlavním bod sobotního zábavného
programu. Bud jím, pokud počasí dovolí, opět country večer u táboráku, na kterém by měly
posluchače bavit tentokrát dvě kapely. Církevní obřady budou provázeny chrámovým pěveckým
sborem z Pasek nad Jizerou, který bude ve Svatém Janě hostovat poprvé.
POMOC Z BAVORSKA
Deset starších lavic do našeho kostela jsme obdrželi darem od farního úřadu z Bavorské Železné
Rudy. Po nutných úpravách budou tyto lavice nainstalovány. Původní barokní lavice, které v našem
kostele byly osazeny, jsou v současné době v jednom kostele na Hořovicku a protože jsou pevně
zabudovány, nelze je získat zpět. Jsme proto vděčni i za tuto prozatímní výpomoc z bavorské strany.

