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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Rozpočet obce na rok 2007 schválen, místní poplatky budou dražší
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 13. 12. 2006 schválilo rozpočet obce na rok 2007. Z hlediska příjmů se nepředpokládá výrazný
odklon od minulých let, navýšení příjmů je nepatrné. Příjmy z daní bude představovat částka 1 milion korun, ostatní příjmy do rozpočtu
obce plynou z nájemného nebytových prostor, bytů a z místních poplatků. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný, tedy příjmy i výdaje
budou shodné a představují částku 1 500 000 Kč. Na straně výdajové bude hned na počátku příštího roku značný úbytek peněžních
prostředků investovaných do výměny staré poruchové čističky odpadních vod u domu č. p. 6, jejíž poruchovost je rok od roku častější a
náklady na odstranění poruch dražší. Předpokládané výdaje na tuto akci jsou 230 tisíc korun.
Další zvýšení výdajů obce v roce 2007 bude zcela jistě v oblasti odpadového hospodářství obce. Cena služeb poskytovaných obci všemi
subjekty, podílejícími se na sběru a likvidaci odpadu, který je vyprodukován v naší obci, opět stoupla. Předpokládané výdaje za likvidaci
odpadů jsou bezmála ve výši čtvrt milionu korun. Proto zastupitelstvo obce rozhodlo zvýšit poplatky obyvatel za odpady na částku 450,Kč/rok, aby alespoň částečně zmírnilo dopady na rozpočet obce. Tato záležitost je řešena obecně závaznou vyhláškou č.1/2006 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tato vyhláška nabude
účinnosti dne 1. ledna 2007. Touto vyhláškou se zároveň ruší vyhláška č. 3/2004. Termíny splatnosti obecních poplatků zůstávají
nezměněné a budou spolu s rozpisem svozu odpadů zveřejněny v příštím čísle Svatojánku a na internetu.
Ing. Pavel Vokál – místostarosta obce
Nová čistička
U hotelu Obecná škola bude nová čistička odpadních vod. Tak rozhodlo zastupitelstvo obce na svém prosincovém zasedání. Stávající ČOV
nebyla v provozu ani celých 10 roků, ale četnost poruch tohoto zařízení a náklady na jejich odstraňování byly tak vysoké, že se provoz
tohoto zařízení přestal vyplácet. Další závažná porucha čističky její osud zpečetila. V této souvislosti rozhodlo zastupitelstvo o výběru
poplatků za užívání této čistírny. O výši poplatků budou všichni uživatelé tohoto zařízení včas informováni.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Mikulášská nadílka
Tradiční Mikulášské setkání dětí i dospělých na obecním úřadě bylo letos obzvláště zdařilé a překvapivě hojně navštívené. Účast byla
dokonce taková, že převyšovala kapacitní možnosti zasedací místnosti obecního úřadu. Budeme proto zvažovat možnost pořádání této
oblíbené akce v místní restauraci. Za příjemné chvíle, které jsme mohli s našimi nejmenšími společně prožít, patří poděkování všem
hlavním aktérům, zejména paní Daně Šantorové, která byla duší celé akce.
ZAJÍMAVOSTI

Internetové stránky obce
V závěru roku byly provedeny technické změny, kterými byly upraveny svatojánské internetové stránky. Odborný softwarový zásah si
vyžádalo přes 60 html souborů, které tvoří informační kostru stránek. Podoba stránek zůstala téměř stejná, ale byly odstraněny problémy se
zdlouhavým načítáním stránek a nesprávným zobrazováním textů a grafiky. Zpřehledněna byla rovněž některá nabídková menu, která opět
usnadnila orientaci i vyhledávání. Internetové stránky se nyní načítají již během několika málo vteřin, což významně lidem usnadňuje
vyhledávání informací a pohyb na stránkách. Pro úplnost uveďme, že internetové stránky www.svatyjan.cz denně navštíví průměrně 18 lidí.
Celkový počet návštěv našich stránek počátkem prosince přesáhl 30 000. V budoucnu bude ještě zapotřebí opravit grafickou kompatibilitu
stránek s méně standardními internetovými prohlížeči.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ SPOLEČNOSTI
Nové sloupky u kaple
Začátkem prosince byly u Kaple Sv. Kříže zabetonovány nové dubové sloupky na bezpečnostní zábradlí. Dlouho připravovaná akce se z
různých důvodů neuskutečnila dříve. Na zabetonování sloupků a dovozu materiálu se podílelo 7 brigádníků. Pro suchý beton, vodu a
kamení museli brigádníci třikrát zajet traktorem do Sedlce. Již několik dní předtím se musely vyhloubit díry pro 20 sloupků. Mezi sloupky
budou v kovových patkách instalovány železa a silné latě, které by neměly způsobovat vyvracení sloupků a zároveň zajistí bezpečnost
turistů. Z původních okrasných litinových sloupků po deseti letech nezbyl téměř ani jediný bez újmy. U většiny z nich se po dosednutí
několika lidí na řetěz, natažený mezi nimi, ulomila litinová patka. Některé sloupky se dokonce celé vyvrátily a byly vandaly shozeny z
prudké stráně k potoku. V rámci brigády byly také uklizeny hromady dřevin, které byly elektrikáři natahány na cestu od kaple k Sedlci.
Betonářské práce bylo možné uskutečnit také díky letošnímu rekordně teplému podzimu. Investorem instalace nového zábradlí u kaple je
Svatojánská společnost.
Před uzávěrkou tohoto čísla jsme obdrželi zprávu, že se do Kaple Svatého Kříže kdosi vloupal a poškodil vstupní dveře. Lákadlem pro
zloděje byla patrně kasička na drobné mince, umístěná na dveřích.
Sbírka na varhany, kamenné schody a památné sochy
V závěru roku 2006 byly zahájeny účelové sbírky na opravu některých památek v obci. Vydáním tří letáčků Svatojánskou společností byly
zahájeny hned tři sbírkové akce najednou. Největší a finančně nejnáročnější bude oprava svatojánských varhan. Druhý letáček informuje o
naléhavé potřebě opravy schodiště u kaple sv. Maxmiliána. Poslední ze tří letáčků je zaměřen na dokončení restaurátorských prací na
Mariánském sousoší ve Sv. Janě. Finance, které budou shromažďovány na třech speciálních kontech obce a farnosti budou použity výhradně
k účelu zrestaurování konkrétní památky. Vydání letáčků i sbírky samotné jsou zaměřeny především pro návštěvníky obce a širší veřejnost.
V textech letáků jsou použity také nejnovější informace o těchto památkách, které byly za tímto účelem shromážděny z odborných textů,
korespondence či kronik. Takovýchto konkrétních památek, které bude potřeba v budoucnu zrestaurovat, je ve Sv. Janě několik desítek.
Vydání prvních tří letáčků má za úkol prověřit, zda jsou lidé ještě ochotni na opravy památek přispívat. O efektivitě sbírek a průběhu
restaurátorských prací vás budeme i nadále ve Svatojánku informovat. Letáčky s čísly jednotlivých kont jsou od prosince k dispozici v obci i
na internetu.

