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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Úkoly související s blížícím se dokončením přestavby bývalé školy byly hlavní náplní únorového
jednání obecního zastupitelstva. To se také zabývalo přípravou plánu a rozpočtu pro rok 1998.
Mimořádným bodem programu bylo schválení převodu jedné ideální poloviny hřbitovní kaple do
majetku Svatojánské nadace, pro níž je tento převod doslova existenční otázkou. Termín příštího
zasedání zastupitelstva byl stanoven na 20. března.
BYTY PŘED DOKONČENÍM
Práce na výstavbě bytů pokročily během února natolik, že je reálný předpoklad jejich brzkého
dokončení. Předání stavby, která si vyžádala celkové náklady více jak 3,5 milionu korun, je
plánováno na první polovinu března. Před samotným předáním bytů nájemníkům uspořádá obec v
budově bývalé školy den otevřených dveří, kterého se kromě obyvatel obce zúčastní také zástupci
okresního úřadu a České spořitelny. Termín dne otevřených dveří bude včas oznámen.
RESTAURACE BUDE DOKONČENA S MALÝM ZPOŽDĚNÍM
Některé nutné změny v projektu na nově budovanou restauraci si vyžádaly i prodloužení termínu
jejího dokončení. Změny zaznamenala spolu se vstupní halou také chodba a jedna z provozních
místností. Je reálný předpoklad, že předání této stavby proběhne v druhé polovině března. Zatím
však není uzavřena smlouva s budoucím provozovatelem a tak zůstává otevřena otázka dokončení
prvního patra, kde mají vzniknout pokoje pro ubytování návštěvníků obce.
JEDNÁNÍ NA MINISTERSTVU
Zástupci obce jednali na Ministerstvu pro místní rozvoj o žádosti obce, se kterou jsme se na tuto
instituci obrátili v loňském roce, a která by měla přinést do obecní pokladny 1, 3 milionu korun. O
to, zda-li tuto státní pomoc na podporu bytové výstavby obdržíme, rozhodne ministerská komise v
prvním březnovém týdnu. Celá částka by pak byla použita na splátku půjčky, kterou obec získala od
České spořitelny.
ZAJÍMAVOSTI
SKANZEN V LOMU PARAPLE
O dobrovolné aktivitě skupiny BARBORA, jejíž členové už po několik let budují v bývalém lomu
Paraple skanzen těžby vápence, jsme se v našem zpravodaji několikrát zmiňovali. Cílem je
vybudování téměř 800 metrů kolejové dráhy a obnova některých prvků báňského díla. Zatím se
podařily obnovit vstupy do těžebních štol a sklad střeliva. V plánu je i vybudování muzejní expozice
Českého krasu.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
JAKÝ JE PŮVOD KŘÍŽOVÉ CESTY V NAŠEM KOSTELE
R.1927 vzbudil Bůh velikou dobroditelkyni zdejšímu chrámu Páně v paní Heleně Melicharové
(rozené hraběnce Deymové), vdově po advokátu Dr. Václavu Melicharovi. Zlaté hodinky zemřelého
muže věnovala na pozlacení kalicha a starého, umělecky cenného pacifikátu s ostatky sv. kříže. Dala
též zhotoviti pro zdejší kostel ciborium, na němž dole vyryto toto věnování: Chrámu Páně v Sv. Jane
pod Skalou věnovala Hel. Melicharová na památku Dr. Václava Melichara zde křtěného * 20.1. 1860
a pohřbeného + 13.4.1925. Ze svých černých sametových šatů dala v Růžencové výrobně zhotoviti

černý pluviál, s jiných šatů s drobnými kvítky dala ušíti bílí ornát, působící dojmem starobylosti.
Originál našeho slavného Mikuláše Alše prodala asi za 3.000 Kč a přidavši asi 400 Kč věnovala
částku 3.400 Kč na zřízení křížové cesty ve zdejším chrámu Páně. Obrazy hotoví architekt círk.
umění Jaroslav Major v Praze III., všehrdova 6. Dohotoveny a v kostele zavěšeny budou r. 1928. V
rodinných sbírkách měla též velkodušná paní krásnou slováckou výšivku ze Slovenska. Z ní dala v
Růžencové výrobně zhotoviti šatičky na milostné Pražské Jezulátko, jehož sošku dala poříditi pro
zdejší kostel, posvětiti a dotýkati zázračné sošky v Praze III. Soška se skleněnou skříňkou má býti
umístěna na oltáři sv. Kiliána. Bůh odplatiž vše této šlechetné paní, budiž též v modlitbách za
dobrodince v ní pamatováno.
Dne 4. března 1928 na II. neděli Chuadriag. vysvětil P. Vitus Hlava O.S.F. novou křížovou cestu,
kterou darovala pí. Melicharová, vdova po advokátu Dr. Melicharovi ze Srbska, rozená hraběnka
Deymová, zdejšímu kostelu. Byla Zhotovena.
Doslovný opis z farní kroniky zdejší "LIBER MEMORABILIVM"
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
SETKÁNÍ S OSADNÍKY
Další z pravidelných setkání zástupců obce s osadníky na Záhrabské je připraveno na pátek 3. dubna.
Bude se konat ve společenské místnosti bývalé požární zbrojnice u příležitosti otevření místní
restaurace a začátek je plánován na 18 hodinu. Na programu budou především informace o životě a
rozvoji obce. Na setkání vás všechny srdečně zveme.
DOKONČENÍ BYTŮ A NOVÉ RESTAURACE OSLAVÍME
Jarní veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v sobotu 18. dubna v 18. hodin a jeho
součástí bude i slavnost u příležitosti dokončení výstavby bytů a restaurace. Účastníci zasedání
budou mít možnost prohlédnout si nově vybudovanou restauraci a ostatní zrekonstruované prostory
budovy bývalé školy.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
SKLÁDKA STAVEBNÍCH SUTÍ
Okresní úřad již poněkolikáté prodloužil termín, do kterého je možno ukládat v bývalém lomu
Paraple stavební sutě. Podle vyjádření pracovníků Referátu životního prostředí okresního úřadu, by
toto prodloužení mělo být poslední a skládka by měla v letošním roce ukončit provoz. Poté bude celá
plocha úložiště zalesněna.
KONTEJNERY V OBCI PLNÍ SVŮJ ÚČEL
Občané si již zvykli na ukládání odpadů z domácností do kontejnerů, které obec pro tento účel
zakoupila. Osvědčilo se i třídění odpadů, - kontejnery na sklo a umělé hmoty jsou mnohokrát do roka
zcela naplněny. Svůj dluh v tomto směru má obec na Záhrabské, kde nádoby na tříděný odpad stále
chybí.
ÚKLID OKOLÍ ŠKOLY
Především odvoz železného šrotu a úklid staveniště, to budou hlavní úkoly brigády, kterou svolá
obecní úřad ještě před předáním samotné stavby. Na pomoc by měla přijít také mechanizace ze
Zemědělského družstva Mořina. Každou pomocnou ruku na této akci vítáme.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Paní Jaroslavě Líznerové děkujeme za znovuzřízení naší obecní knihovny. Knihovna, která musela
být v důsledku rekonstrukce školy přemístěna na obecní úřad, může zásluhou paní Líznerové i
nadále sloužit veřejnosti.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE

SPRÁVA NADACE MĚLA VÝROČNÍ ZASEDÁNÍ
Výroční zasedání správy Svatojánské nadace se konalo v sobotu 14. února v zasedací síni obecního
úřadu ve Sv. Janě. Kromě členů nadace se setkání zúčastnil i pracovník Památkového ústavu
Středních Čech p. Burket a správce naší farnosti P. Michael Špilar. Výroční zpráva, kterou přednesl
předseda svědčila o tom, že myšlenka nadace je stále aktuální. Přínos výsledků práce nadace vyznívá
dobře nejen pro samotnou obec, ale má význam celospolečenský. To byl také důvod kladného
vyjádření přítomných k další působnosti tohoto fondu v budoucích letech. K tomu je ale zapotřebí
naplnit podmínku nového zákona o nadacích, která stanoví minimální výši základního jmění
každého fondu. Proto byl s povděkem přijat návrh obce na převod jedné ideální poloviny hřbitovní
kaple do majetku Svatojánské nadace.
PROGRAM OBNOVY OBCE
ŽÁDOSTI O STÁTNÍ PŘÍSPĚVKY
V rámci Programu obnovy venkova a v souladu s Místním programem obnovy, požádala naše obec o
státní příspěvky na dvě potřebné akce. První plánovanou akcí je přestavba části nevyužívané požární
zbrojnice ve Sv. Janě, kde by měly být vybudovány veřejné záchodky. Rozpočet na tuto akci je
odhadován na 200 tisíc korun. Druhý příspěvek ve výši 100 tisíc korun očekáváme na vybudování
terasy před novou restaurací. Připomínáme, že z Programu obnovy venkova obdržela naše obec v
minulých letech téměř jeden milion korun.
SVATÝ JAN NAD MALŠÍ - Vesnice roku 1997
Vítězem loňského ročníku soutěže Vesnice roku se stala malá jihočeská vesnička Sv. Jan nad Malší.
Bohatý kulturní a společenský život, obnovené památky, nové fasády domů a celkový vzhled obce,
to všechno předurčilo tuto příhraniční obec k úspěchu, ke kterému se po několik minulých let
propracovávala. Blahopřejeme.
NA MĚSÍC BŘEZEN PŘIPRAVUJEME
Den otevřených dveří v bývalé svatojánské škole ( termín bude včas oznámen )
20. března ........zasedání obecního zastupitelstva - obecní úřad, začátek v 18 hodin
3. dubna ..........setkání s osadníky - Záhrabská, začátek v 18 hodin

