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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE bylo tentokráte zaměřeno na přípravu rozpočtu a s tím
související plán pro rok 1996. Celkové příjmy obecní pokladny by měly podle předpokladů v
letošním roce dosáhnout přibližně 1,5 milionu korun, což je v přepočtu na jednoho obyvatele více
jak 15 tisíc korun. Nejnákladnější plánovanou akcí pro rok 1996 bude přestavba požárního domu na
Záhrabské, kde se náklady odhadují na 400 tisíc korun. Z dalších větších výdajů se počítá se 150
tisíc na projekt Programu obnovy vesnice (POV ) a dalších 150 tisíc korun na projekty související s
plynofikací a s veřejným vodovodem. Drobnější akce jakými jsou například vybudování parkoviště a
úprava okolí čekárny v Sedlci, dokončení výměny oken u budovy obecního úřadu a zadání projektu,
který by vyřešil úpravy centrální části obce nejsou sice finančně náročné, ale přistupuje k nim ještě
celá řada jiných výdajů potřebných k chodu obce. Jsou to například provoz a údržba veřejného
osvětlení, likvidace odpadů, dotace na autobusovou dopravu, údržba a zvelebování obce, provoz
kabelové TV, režie obecního úřadu a pod. Zastupitelstvo nezapomnělo ani na kulturní akce, které
každoročně obohacují život v obci a vyčlenilo z rozpočtu pro tento účel 50 tisíc korun. S podrobným
obsahem rozpočtu pro letošní rok budou občané seznámeni na jarním zasedání obecního
zastupitelstva.
K celkovému objemu financí, které očekáváme v obecní pokladně na stránce příjmové, lze ještě
počítat se státními příspěvky od jednotlivých ministerstev. Očekáváme příspěvek na POV z
Ministerstva hospodářství a příspěvek na plynofikaci obce z Ministerstva životního prostředí. Dále
požádáme Ministerstvo zemědělství o příspěvek na veřejný vodovod. Pokud se podaří vytvořit
předpoklady pro zahájení obou akcí, budou práce na nich zahájeny bez ohledu na tyto státní
příspěvky. Z počátku by měly být hrazeny z půjčky od České spořitelny.
BUDE 1. SVATOJÁNSKÁ VÝSTAVA ?
Obecní úřad připravuje ve spolupráci se všemi občany a přáteli Svatého Jana pod Skalou první
svatojánskou výstavu. Obracíme se na vás na všechny se žádostí o pomoc při zajišťování této akce.
Vystavovány by měly být současné i dobové fotografie, pohlednice, kresby a obrazy, propagační
materiály, kroniky, knihy a další zajímavosti se svatojánskou tematikou, případně od svatojánských
autorů. Máte-li podobné materiály a jste-li ochotni je pro připravovanou výstavu zapůjčit, obraťte se
laskavě na Michala Šedivého ve Sv. Janě č.p. 28, který bude proti potvrzení exponáty shromažďovat.
Za vaši ochotu předem děkujeme. Výstava by se měla uskutečnit v měsíci červnu letošního roku. Po
skončení výstavy budou zapůjčené exponáty navráceny.
POPLATKY ZA KABELOVOU TELEVIZI
Každý účastník naší kabelové TV musí uhradit měsíční poplatek ve výši 30 korun. Tento poplatek se
bude platit jednorázově za každý kalendářní rok ve výši 360 korun a měl by být zaplacen, stejně jako
ostatní poplatky, nejpozději do 31. května. Prostředky získané z poplatků budou použity na nutnou
údržbu tohoto zařízení.
NAJDE SE PRO BUDOVU ŠKOLY KONEČNĚ VYUŽITÍ ?
Jak jsme vás už informovali, byla a jsou vedena jednání o možném pronájmu školní budovy ve
Svatém Janě. V budově by mělo v budoucnu vzniknout centrum pro předcházení návykových chorob
u školní mládeže, v němž mají být školeni žáci a pedagogové základních škol. Svatý Jan pod Skalou
by se tak stal zřejmě prvním místem v republice, ve kterém by se realizovala tato tolik potřebná
aktivita. Pokud se záměr podaří uskutečnit, bude zapotřebí provést zásadní rekonstrukci celé školní
budovy tak, aby plně vyhovovala chystanému projektu. O dalším postupu v této věci bude
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PŮVODNÍ HRANICE KATASTRU OBCE BUDOU OBNOVENY
Po připojení Záhrabské ke Sv. Janu, které vstoupilo v platnost 1. 1. 1996, objednal obecní úřad
zpracování tzv. geometrického plánu, na jehož základě provede katastrální úřad změnu hranic
katastrálních území Vráže a Sv. Jana. Podobný geometrický plán nebyl bohužel zatím objednán
loděnickým obecním úřadem pro osadu Jánská a do dnešního dne patří území Jánské do
svatojánského katastru. V této věci bude v nejbližší době vyvoláno s Obecním úřadem Loděnice
jednání.
ZIMA ZTĚŽUJE ŽIVOT OBYVATELŮM ZÁHRABSKÉ
Průběh letošní zimy je zatím mimořádně nepříznivý a toto roční období snad nejvíce potrápilo
občany Záhrabské. Na zdejších komunikacích se už v listopadu vytvořila ledová vrstva, která
mnohdy znemožňovala nejen jízdu autem, ale i chůzi. Pro ledový povrch sem nebylo často možno
zajet ani s posypem. Právě tato okolnost si vyžaduje vybudování přístřešků na posypový materiál
alespoň v nejobtížnějších úsecích přístupové cesty do této osady. Podobné opatření bude přijato i na
místní komunikaci v Sedlci.
NOVÁ PRODEJNA S OBČERSTVENÍM
Podle předběžných informací, které máme od ředitelství Vyšší pedagogické školy, by měli mít
návštěvníci naší obce další možnost občerstvení. V přízemí budovy VPŠ bude i pro veřejnost
otevřena nová prodejna s občerstvením, která bude vybavena i několika místy k posezení. Prodejna
by měla sloužit nejen studentkám, ale i místním obyvatelům, neboť zde budou k dostání i základní
potraviny a potřeby pro domácnost. Turisté si v prodejně budou moci zakoupit svatojánskou
keramiku a nejrůznější suvenýry, pohledy a propagační materiály Svatojánské nadace. Pokud budou
práce na rekonstrukci kláštera zdárně pokračovat, můžeme se na otevření prodejny těšit už o letošní
pouti.
NA ÚZEMÍ OBCE VZNIKÁ SKANZEN
V bývalém lomu Paraple už delší dobu pracuje skupina mladých lidí, kteří se sdružují ve společnosti
BARBORA. Po získání všech potřebných povolení, zde začali tito mladí lidé obnovovat stará báňská
díla a nutno konstatovat, že se jim práce daří. Cílem jejich snažení by mělo být vybudování jakéhosi
skanzenu, který by dokázal lidem přiblížit technologii těžby a dopravu vápence v tomto lomu.
Připomeňme, že lomem Paraple prochází stovky turistů, neboť střed lomu protíná naučná stezka.
Přejeme členům společnosti, aby se jim jejich dílo podařilo.
KONEČNĚ VEŘEJNÝ TELEFONNÍ AUTOMAT
Jednání na Telecomu v Berouně ohledně zavedení telefonu na Záhrabskou a zřízení veřejných
telefonních automatů v naší obci proběhlo v polovině měsíce ledna. Dle příslibu odpovědných
pracovníků této organizace by se měl veřejný telefonní automat objevit ve Svatém Janě v nejbližší
době. Bude umístěn ve spodní části obce poblíž mostu (před domem paní Landové). Použití tohoto
automatu bude možné pouze na telefonní karty, které bude možno zakoupit přímo v obci.
DOČKÁ SE ZÁHRABSKÁ TELEFONU ?
K položení telefonního kabelu na Záhrabskou by mělo dojít už na jaře a do konce tohoto roku by
měla i tato osada mít spojení se světem. Podle informací, které jsme získali, je však nutné, aby
všichni zájemci o telefonní přípojku podali v co možná nejkratší době přihlášky u Telecomu v
Berouně. Žádosti podané prostřednictvím Obecního úřadu Vráž nemá Telecom v evidenci.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Žádáme naléhavě všechny občany, aby odpadové sklo a umělé hmoty ukládali výhradně do
kontejnerů určených pro tyto druhy odpadů. Odvoz netříděného odpadu z velkých kontejnerů je
příliš nákladný a pokud nebudou i nadále respektována pravidla třídění odpadů, bude obecní úřad
nucen ukončit dotace odvozu odpadů z domácností.

CO PŘIPRAVUJEME PRO ROK 1996
V letošním roce se můžeme těšit mj. na besedu se Zdeňkem Svěrákem, na koncerty Spirituál
kvintetu a chrámového pěveckého sboru z Buštěhradu. Do Sv. Jana také zavítá několik zahraničních
pěveckých souborů a pozváni budou i studenti pražského gymnázia Na Zatlance, kteří si u nás už
získali jméno. Pokud dojde k dohodě, uvítáme u nás známou country skupinu Schovanky. Závěr
roku bude uzavřen tradičním vánočním koncertem.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Je tentokráte určeno panu Petru Mittigovi ml., který obětavě pečuje o školní budovu. Pan Mittig
vytrvale odstraňuje neblahé následky, jenž na budově zanechala podnikatelská činnost minulého
nájemníka. Kromě toho zajišťuje domovnictví a spolu s panem Kubíčkem i údržbu okolí bývalé
školy.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
Poté co Ministerstvo hospodářství vyjádřilo svůj nesouhlas se společným projektem, který měl
současně se Svatým Janem řešit i Hostím, došlo ke zpoždění na projektu zpracovávaném pro naši
obec. Podle příslibu vedoucího architekta, budou práce na projektu pokračovat tak, aby mohl být
ukončen do konce června. Samostatný projekt nechá obecní úřad zpracovat na území tzv. památkové
části obce. Projekt by měl řešit v tomto území vzhled budov, povrchové úpravy komunikací,
zbourání části klášterní zdi a nevhodných staveb, nové veřejné osvětlení, parkovací plochy,
odvodnění a veřejnou zeleň. Po vypracování tohoto projektu bude pak obec postupně jednotlivé jeho
prvky podle finančních možností realizovat. Vedení Agropodniku Beroun umožnilo naší obci dvě
zásadní věci, které velmi usnadní projekt plynofikace a veřejného vodovodu. Obec může podle
dohody s Agropodnikem využít stávající plynové regulační stanice v areálu bývalé drůbežárny, která
bude pro naše účely pouze upravena. Pokud normě vyhoví čerpací zkoušky, můžeme využít i
stávající studnu, která byla Agropodnikem vybudována v souvislostí s modernizací někdejšího
provozu chovu drůbeže. Podle výsledku čerpacích zkoušek, které právě probíhají, budeme jednat
také se zástupci Kongregace školských bratří, o možném využití vodního zdroje v klášterní zahradě.
Pokud bude zaručena vydatnost pramene, a dojde-li k dohodě, mohl by být tento zdroj využíván i pro
obyvatele Svatého Jana.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
SPRÁVA SVATOJÁNSKÉ NADACE se sešla na svém zasedání 27. ledna, aby projednala a
připravila plán práce na rok 1996. Jak vyplynulo z průběhu jednání, nejsou úkoly nadace ani pro
letošní rok snadné a jejich splnění bude i tentokrát záležet na finančních možnostech. Začít by se
mělo hned na jaře s opravou interiéru kaple sv. Kříže. V jarních měsících budou také zahájeny
záchranné práce na soše sv. Ivana, která je součástí Mariánského sousoší. Je naplánována i celá řada
kulturních akcí a předběžně se hovořilo také o přípravách poutní slavnosti, která by tentokrát měla
být spojena se slavností znovuvysvěcení kaple sv. Kříže. Ve výhledu je počítáno s vydáváním
dalších propagačních materiálů a nových pohlednic.
Na programu zasedání byla také finanční zpráva o hospodařením nadace v uplynulém roce. S touto
zprávou se můžete blíže seznámit i vy, neboť bude zveřejněna ve vývěsní skříňce nadace u
svatojánského kostela. Hodnoceno bylo i loňské setkání s podnikateli a příhodnou půdu našla
myšlenka pořádat podobná setkání každoročně. Diskutován byl termín výroční veřejné schůze, na
kterou bude již tradičně pozváno zastupitelstvo obce. Termín výroční schůze byl stanoven na 24.
února na 16. hodinu a bude se konat ve velké zasedací síni obecního úřadu.
Lednové zasedání bylo obohaceno také přijmutím pěti nových členů Svatojánské nadace. Podle
jejich vyjádření se chtějí účinně zapojit do práce nadace a svým dílem přispět její bohulibé činnosti
při obnově památek obce.
NA MĚSÍC ÚNOR PŘIPRAVUJEME

23. února od 18 hodin v Sedlci-zasedání zastupitelstva obce
24. února od 16 hodin v Sedlci-výroční zasedání správy Svatojánské nadace
ZAJÍMAVOSTI
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
NA MĚSÍC LEDEN PŘIPRAVUJEME

