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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ŘÍJEN A LISTOPAD BUDOU ROZHODUJÍCÍ
Práce na přestavbě školy nabírají na obrátkách. V říjnu a v listopadu se ukáže, podaří-li se stavbu
dokončit ještě v letošním roce. Podle harmonogramu by měla být do konce roku dokončena půdní
vestavba. To však není zcela jisté u restaurace, jejíž výstavba byla zpomalena v důsledku pozdně
dodaného projektu. Otevřena zůstává přestavba prvního patra, neboť Česká spořitelna zřejmě
neposkytne úvěr v námi požadované výši.
PRODEJ BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU
prodej budovy OÚ by se měl uskutečnit během října a zájemce bude vybrán podle nejvyšší nabídky.
Nejnutnější práce začaly ve staré svatojánské škole, kterou obec hodlá zakoupit a kam bude obecní
úřad přestěhován.
OBECNÍ KNIHOVNA BUDE JINDE
V souvislosti s rekonstrukcí školní budovy bude obecní knihovna přemístěna do prvního patra domu
č. 11 ve Sv. Janě ( u paní Smrtkové). Z tohoto důvodu bude půjčování knih v říjnu pozastaveno. Po
nezbytných úpravách mohou občané navštívit novou obecní knihovnu již od listopadu, případně po
dohodě s paní Líznerovou ml. Upozorňujeme občany, že v knihovně budou k nahlédnutí nejen
všechny doposud vydané obecní zpravodaje, ale i všechny Svatojánské stránky z Berounského
deníku.
POPELNICE V PONDĚLÍ !
Počínaje říjnem budou Technické služby města Berouna zajišťovat odvoz popelnic každé pondělí.
Ostatní podmínky svozů zůstávají beze změny.
PODZIMNÍ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Letošní podzimní zasedání zastupitelstva se bude konat až v polovině listopadu. Hodnotit se bude
především naplňování programu obnovy obce. Občané budou seznámeni s postupem prací na
rekonstrukci školy, s přípravou plynofikace, se stavem financí v obecní pokladně a se záměry pro rok
1998. Přesný termín veřejného zasedání bude včas oznámen.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PROBĚHNE JEDNÁNÍ NA MINISTERSTVU
Projekt obnovy krajiny, nová naučná stezka z Hostíma přes Mramor do Sv. Jana a změna hranic
rezervace, to budou hlavní náměty jednání, které se v nejbližší době uskuteční na Ministerstvu
životního prostředí. Od setkání si slibujeme nejen odbornou, ale především finanční pomoc, neboť
realizace projektů daleko přesahuje rámec obce. Celá akce je plně v souladu s územním plánem
vypracovaným pro naši obec.
KONTEJNERY JSOU PRO VŠECHNY !!!
Kontejner, který byl koncem září přistaven na Záhrabskou, byl z větší části zaplněn stavební sutí z
rekonstruovaného domu. Toto jednání se nedá nazvat jinak než jako bezohledné, neboť na odvoz
odpadů přispěli osadníci rovným dílem a kontejner má tudíž sloužit všem. Upozorňujeme, že
podobná jednání spoluobčanů nebo chatařů budou napříště řešeny finančním postihem.
Pravděpodobně budeme muset umístit upozorňující tabulky u každého kontejneru. Po loňských
zkušenostech si naštěstí chataři na Záhrabské uvědomili, že do kontejneru nepatří listí, tráva, větve a

podobný materiál, který s určitostí nenarušuje svým skladováním životní prostředí. Dále se touto
cestou omlouváme obyvatelům Záhrabské, že byl kontejner umístěn jinde, než měl být (naproti
Hasičárně). Zavinil to provozovatel odvážecí služby, když o místě určení včas neinformoval řidiče
auta s kontejnerem.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
Odhad hodnoty kaple sv. Kříže v roce 1907
Odborník, architekt a stavitel, Josef Jelínek v Berouně odhadl sousoší i s křížem a oltářem z
červeného mramoru na 1 000 Korun, malbu na klenbě (freska!) na 800 Korun, a kapli co budovu na
3 800 Korun -tedy celkem, že má kaple sv. Kříže peněžní hodnotu 5. 600 Korun ! Náklad na opravu
kaple rozpočetl na 900 Korun !
Doslovný opis z farní kroniky zdejší "LIBER MEMORABILIVM"
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Dnešní naše poděkování patří panu Květoslavu Zíkovi a jeho spolupracovníkům za jejich podíl na
obnově naší obce. Kromě toho, co konají v rámci uzavřených smluv, provedli již celou řadu prací
nad rámec svých úvazků. Jejich zásluhou byl koncem letošního září obnoven, a to velmi zdařile,
památný kříž na rozcestí u Bubovic. O tomto křížku se detailněji dočtete v říjnové Svatojánské
stránce v BD.
BLAHOPŘEJEME
Našim spoluobčanům, kteří v tomto měsíci oslaví svá životní výročí. Paní Marii Landové, která 31.
října oslaví krásné, osmdesáté narozeniny, panu Jiřímu Líznerovi, který se 14. října dožívá
šedesátpěti let a panu Pavlu Kubíčkovi, který své šedesáté narozeniny oslaví 16. října. Oslavencům
přejeme do dalších let života pevné zdraví a hodně radosti ze svých dětí a vnoučat.
Dodatečně a s malým zpožděním také blahopřejeme našemu panu starostovi Jiřímu Ševčíkovi, který
21. září oslavil své padesáté narozeniny. Navíc mu přejme, aby i nadále vytrval ve své obětavosti pro
naší obec, bez níž by pravděpodobně i náš Svatojánek přestal existovat.
POZVÁNKA NA KONCERT
Tímto vás všechny zveme na koncert Smíšeného pěveckého sboru Schola cantorum z Kladna, který
se koná v sobotu 11. října ve svatojánském kostele v 16 hodin. Jelikož se koncerty pěveckých sborů
řadí mezi nejoblíbenější a nejnavštěvovanější ze všech koncertů ve Svatém Janě pořádaných, tento
určitě nebude výjimkou. Těšme se tedy na krásné chvíle strávené poslechem libých tónů a melodií
autorů sborových písní z minulého století. Dále připravujeme recitál Ireny Budweiserové,
dominantní zpěvačky Spirituál kvintetu, která se nám poprvé představí jako sólistka v předpremiéře
svého nejnovějšího programu. Koncert se uskuteční v sobotu 1.listopadu v 16 hodin.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
Zasedání správy Svatojánské nadace se bude konat v pátek 10. října od 18 hodin v SEDLCI. Na
programu bude nejen hodnocení dosavadní činnosti, ale především nový zákon upravující činnost
nadací.
PROGRAM OBNOVY OBCE
VESNICE ROKU 97
Jak jsme vás již informovali, účastní se naše obec i v letošním ročníku soutěže VESNICE ROKU.
Na základě naší přihlášky navštívila hodnotící komise všechny naše tři osady, aby si její členové na
místě ověřili, jak u nás pokročilo naplňování Místního programu obnovy obce. Jak letos obstojíme

mezi ostatními vesnicemi ?
SETKÁNÍ STAROSTŮ
Spolek pro obnovu venkova pořádá v moravské obci MODRÁ čtyřdenní seminář zaměřený na
obnovu našich vesnic. Semináře se zúčastní všichni starostové obcí oceněných v soutěži VESNICE
ROKU. Na programu bude mimo celé řady odborných přednášek, také návštěva několika vesnic.
Zajímavé bude jistě i setkání ve VRATĚNÍNĚ, vítězné obci loňského ročníku soutěže. Ze zkušenosti
z podobných setkání víme, že jejich největším přínosem je vzájemná výměna zkušeností získaných
při řešení problémů venkova.
PRACUJE SE NEJEN NA ŠKOLE
I když nákladná rekonstrukce školy odčerpává z obecní pokladny značné množství peněz, i nadále
pokračují práce na některých drobnějších akcích. V Sedlci byla dokončena kamenná opěrka u
parkoviště a celé prostranství zde bude upraveno. V SEDLCI by se ještě v letošním roce měly
dokončit terénní úpravy v okolí autobusové zastávky.
PAMÁTNÉ MÍSTO BYLO OBNOVENO
Za přispění Svatojánské nadace bylo upraveno místo na rozcestí u BUBOVIC, kde kdysi stával
kamenný kříž. Na jeho místě byl postaven kříž litinový, který je usazen ve velkém kamenném
podstavci. Původní, částečně poškozený podstavec, který se jako zázrakem dochoval, byl osazen
vedle nového kříže tak, aby si návštěvníci tohoto místa mohli přečíst na něm vytesaný, starý latinský
nápis. Dokončení okolních úprav přislíbil Obecní úřad BUBOVICE.
NA MĚSÍC ŘÍJEN PŘIPRAVUJEME
10. října ........zasedání správy Svatojánské nadace
SEDLEC v 18 hodin
11. října ........koncert ve svatojánském kostele
(Kladenský pěvecký sbor) začátek v 16 hodin
17. října ........zasedání obecního zastupitelstva
SEDLEC v 18 hodin
1. listopadu .koncert ve svatojánském kostele
Irena BUDWEISEROVÁ

