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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
PRÁCE NA REKONSTRUKCI BÝVALÉ ŠKOLY POKRAČUJÍ
Pravidelně každou středu se na staveništi v bývalé škole konají kontrolní dny. Všechny práce zatím
probíhají v souladu s plánem rekonstrukce a je reálná naděje, že budou ve stanovených termínech
dokončeny. Kontrolních dnů se zúčastňují i budoucí nájemníci, na jejichž přání budou upravovány
některé detaily bytů.
ŘEDITELKA VPŠ SE ZŘEJMĚ VYHÝBÁ JEDNÁNÍ S OBČANY
Přestože byla ředitelka VPŠ již několikrát pozvána na obecní úřad k projednání stížností a připomínek
občanů, jednání na úřední půdě se zřejmě vyhýbá. Protože není v možnostech obecního úřadu přimět
Mgr. Fellnerovou ke zjednání nápravy tohoto stavu, doporučujeme všem spoluobčanům, kteří vznesly
svoje připomínky a stížnosti na činnost VPŠ v obci, aby tyto předložily obecnímu úřadu či jiným
orgánům státní správy a to v písemné formě.
KDO BUDE PROVOZOVATELEM NOVÉ RESTAURACE ?
O provozování nově budované restaurace s ubytováním projevili vážný zájem dva zájemci. Po
upřesnění nájemních podmínek a po předložení podnikatelských záměrů, bude vybrán ten, který lépe
vyhoví našim představám o provozu tohoto zařízení. To by mělo dobře sloužit jak místním občanům,
tak i návštěvníkům obce.
NA ZÁHRABSKÉ MAJÍ TOČENÉ PIVO
30. srpna byl v obecním areálu na Záhrabské zahájen provoz stánku s občerstvením. Je to další
významný krok ke zlepšení života v osadě. Pokud se tato služba osadníkům osvědčí, bude v budoucnu
provoz rozšířen o prodej nejzákladnějších potřeb pro domácnost. Paní Jitce SENFTOVÉ, která bude
stánek provozovat, přejeme v jejím podnikání mnoho zdaru. Pro úplnost dodáváme, že stánek bude
zkušebně otevírán od čtvrtka do neděle , a to od 16 .00 do 22. 00 hodin.
BRIGÁDNÍCI UDĚLALI KUS PRÁCE
Na sobotu 30. srpna byla Svatojánskou nadací svolána brigáda na přípravu slavnosti, která se bude
konat u příležitosti svěcení kaple sv. Kříže. Pracovalo se především na úpravách okolí kaple a do
pořádku se dávala i přístupová cesta. Protože ještě není zcela ujasněno, kde se bude konat bohoslužba,
připravoval se k možnému využití také prostor pod kaplí. Na slavnost má do naší obce přijet celá řada
významných osobností a je v zájmu nás všech, aby bylo vše co možná nejlépe připraveno. To si také
brigádníci vzali k srdci a za krásného sobotního dopoledne jim šla práce dobře od ruky. Vám všem,
kteří jste se příprav zúčastnili, patří vřelé poděkování.
BRZDAŘI BYLI SKVĚLÍ
Country večer s táborákem na Záhrabské byl důstojným zakončením letošních prázdnin. Vyvedl se
především díky dobrému počasí a ještě lepší přípravě. Právě se zajištěním dobrého průběhu celého
večera bývá nejvíce starostí a je jen škoda, že se přípravách podílí stále stejní lidé. U příležitosti
slavnosti byl v obecním areálu zprovozněn stánek s občerstvením, což téměř dvěma stům přítomným
návštěvníkům krásný countryvečer ještě více zpříjemnilo. Také muzikanti, kteří vydrželi s malými
přestávkami hrát a zpívat téměř 7 hodin ukázali, že jsou ve svém oboru opravdovými mistry.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
KAPLE SV. KŘÍŽE BUDE SLAVNOSTNĚ VYSVĚCENA
Po čtyřapůlletém úsilí se podařila dokončit celková obnova této významné památky a u příležitosti

svátku sv. Kříže bude opravená kaple slavnostně vysvěcena. Pro naši obec to bude další významná
událost a zúčastní se jí celá řada představitelů veřejného života.
PROGRAM SLAVNOSTI:
9.30 - Shromáždění účastníků před kostelem Sv. Jana Křtitele, společný odchod ke kapli.
10.00 - Slavnostní mše svatá v prostoru před kaplí.
11.30 - Malé občerstvení v budově Svatojánské koleje
12.30 - Slavnostní zahájení školního roku v budově Svatojánské koleje
15.00 - Koncert skupiny Spirituál Kvintet v přírodním amfiteátru pod kaplí (vstupenky v předprodeji)
V případě nepříznivého počasí se mše svatá i koncert konají v kostele Narození svatého Jana Křtitele
SPIRITUÁL POČTVRTÉ
Součástí oslav bude i koncert SPIRITUÁL KVINTETU, který se v naší obci představí už počtvrté.
Pro tradičně velký zájem o tento koncert, jsou pořadatelé nuceni přistoupit na předprodej vstupenek.
Ty však budou prodávány (vzhledem ke kapacitě kostela) pouze v omezeném počtu a budou k dostání
pouze v předprodeji u pana Káry ve Sv. Janě č.p. 3. Cena jedné vstupenky je 6O korun. Pro děti bude
také letos poskytována sleva.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PRVNÍ VĚTŠÍ ČISTIČKA V OBCI
Od září letošního roku má být zprovozněna zatím největší čistička odpadních vod v naší obci. Pro
zlepšení životního prostředí Sv. Jana to je velký přínos i přesto, že toto zařízení bude sloužit pouze
pro areál Vyšší pedagogické školy. Podobná čistička by však měla být v budoucnu vybudována také
pro spodní část obce.
LIKVIDACE SKLÁDKY
Pokud se podaří naší obci získat slíbenou daňovou výtěžnost z osady ZÁHRABSKÁ, bude část těchto
peněz použita na likvidaci černé skládky nad Vrážským hřbitovem. Dohodli se na tom zástupci obou
obcí. Pomoc při této akci přislíbili členové obnoveného spolku SOKOL Vráž.
KDY BUDOU KONTEJNERY NA ZÁHRABSKÉ ?
Vzhledem k nedostatku finančních prostředků, budou kontejnery na tříděný odpad na Záhrabskou
zakoupeny až v příštím roce. Velkoobjemový kontejner zde bude přistaven ( u bývalé hasičárny) na
závěr letošní rekreační sezóny ve dnech 26. - 28. září.
NETOPÝŘI
Výskyt netopýrů je indikátorem životního prostředí. Podle toho je ve Svatém Janě prostředí velmi
dobré, protože na půdě kostela žije největší kolonie netopýrů ve středních Čechách. půda nad kostelní
lodí představuje velký prostor, v němž se netopýři cítí v bezpečí a v letních měsících je možno vidět v
samotném hřebenu střechy shluk nejméně stovky netopýřích mláďat obletovaných jejich matkami.
Samečci žijí v tuto dobu mimo tuto kolonii. Neméně početná kolonie žije v těsném sousedství na
půdách bývalého kláštera.
ZAJÍMAVOSTI
ASTRO A NÁVŠTĚVNÍCI
V týdeníku ASTRO se počátkem července objevil článek popisující jeskyni svatého Ivana ve Svatém
Janě jako místo s velkým energetickým nábojem. Článek doporučoval návštěvníkům jeskyně prodlít
zde delší chvíli, položit ruku na "lůžko sv. Ivana" a odnést si z jeskyně domů nějaký kamínek. To vše
pro upevnění zdraví a odehnání nemocí. Na základě tohoto článku začali do Svatého Jana přicházet
návštěvníci, jejichž jediným zájmem byla právě jeskyně svatého Ivana.
ZAPOMENUTÝ ŽENICH
V sobotu 9. srpna se konala ve svatojánském kostele svatba. Ačkoli ani jeden ze snoubenců nebyl ze

zdejší farnosti, vybrali si snoubenci pro svatební obřad právě toto místo. Ženich Luděk je z Berouna a
nevěsta Pavlína z Prahy. Svatba se však poněkud protáhla, poněvadž nevěsta neměla kytici. Se svým
nastávajícím se předem dohodla, že až vystoupí před kostelem z auta, podá jí ženich kytici. Ten ji
však zapomněl doma a tak se celý obřad posunul o půl hodiny. Ještě že ženich nebyl z Náchoda nebo
z Ostravy.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
Oprava kaple v roce 1915
Dne 19. července 1915 bylo konečně započato s opravami nutnými na kapli sv. Kříže - právě po
uplynutí 50 let od poslední větší opravy téže kaple v roce 1865. Avšak kostel farní byl loňského roku
(1914) jen provisorně opraven ( hlavně střecha), ačkoli jest v zásobě přes 10 000 Korun na vnitřní
opravu farního kostela zdejšího povoleno, kterážto oprava nebude se asi konati dříve - než až bude po
válce! ? - Oprava kaple sv. Kříže dokončena byla 18.srpna 1915 nákladem : celkem 2.340 Korun !
Doslovný opis z farní kroniky zdejší "LIBER MEMORABILIVM"
(pozn. Toto byla také poslední větší oprava ,od které uplynulo 82 let !)
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Zářijové poděkování patří tentokráte obyvatelům Záhrabské, kteří se podíleli na přípravách táboráku a
na zprovoznění stánku s občerstvením. Je potěšitelné, že někteří osadníci se také přímo podílejí na
brigádách ve Svatém Janě, a jiní zase spolupracují s obyvateli obce Vráž na přípravě různých
společenských akcí, zejména pro děti.
PROGRAM OBNOVY OBCE
SOUTĚŽ "VESNICE ROKU 97"
Místní program obnovy obce je postupně naplňován a všichni můžeme pozorovat jak se lépe či hůře s
jeho jednotlivými body vypořádáváme. V letošním roce musela celá řada drobnějších akcí ustoupit ,
protože je upřednostňována rozsáhlá rekonstrukce školy. Přesto jsme se i letos odhodlali přihlásit naši
obec do soutěže "VESNICE ROKU 97". Stejně jako v loňském roce, přijedou do Sv. Jana zástupci
Spolku pro obnovu venkova, aby si na místě ověřili skutečnosti, které jsme uvedli do formuláře
přihlášky. Protože právě na měsíce září a říjen jsou plánovány návštěvy hodnotících komisí, obracíme
se na všechny občany naší obce, aby v této době více jak kdy jindy, dbali na úpravu svých domků a
jejich okolí. Současně žádáme o pomoc při úpravách a udržování čistoty veřejných prostranství. Za
pochopení a případnou pomoc všem děkujeme.
NA MĚSÍC ZÁŘÍ PŘIPRAVUJEME
5. září .......zasedání zastupitelstva obce
SEDLEC v 18 hodin
6. září .......zasedání správy Nadace
SEDLEC v 18 hodin
14. září .......slavnost svěcení kaple sv. Kříže
viz. program na stránce 2.
14. září .......KONCERT - Spirituál Kvintet
začátek 15 . 00 hodin

Pozvánka na koncert
- Neděle 14. září v 15 hod. - Spirituál kvintet (vstupenky pouze v předprodeji u p. Káry, Sv. Jan č.p.
3) . Současně Vás chceme upozornit na připravované dva koncerty. Říjnový koncert je zatím ve stavu
vyjednávání, a jeho termín i program bude uveřejněn v příštím Svatojánku. Zato na sobotu 1.
listopadu připravujeme recitál Ireny Budwaiserové, sólistky ze Spirituál Kvintetu. Její krásný hlas
zazní za doprovodu varhan a trumpety. Na pořadu bude světová předpremiéra nového programu.

Začátek bude v 16 hodin. Případné změny v časech či termínech budou včas oznámeny na obvyklých
místech , v příštím Svatojánku a v říjnovém vydání Svatojánské stránky.

