ČINNOST V OBLASTI
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ
Obnova kulturního života a celospolečenského významu obce je
vedle péče o památky další náplní práce členů Svatojánské
společnosti. Společnost zajišťuje průvodcovství v kostele sv.
Jana Křtitele, nově též ve Svatojánském muzeu a aktivně se
podílí na kulturním dění v obci. Od roku 1992 Společnost pořádá ve
Svatojánském kostele dnes již vyhlášené koncerty duchovní
hudby. Podařilo se obnovit tradici svatojánských poutí (poslední
červnový víkend) a doplnit je pestrým programem. Pravidelně
přispíváme do informačního zpravodaje obce. O naší činnosti
informujeme v tisku, ale také prostřednictvím internetových
stránek www.svatyjan.cz a facebookového profilu Svatý Jan pod
Skalou. Práce Svatojánské společnosti významnou měrou přispěla
k tomu, že obec Svatý Jan pod Skalou byla vyhodnocena dvěma
významnými tituly v celostátní soutěži Vesnice roku. V roce 1996
získala 1. místo ve středočeském regionu za Nejlepší kulturní
a společenský život - tzv. Modrou stuhu. V roce 1999 celkově
vyhrála jako nejlepší obec středočeského regionu a v celostátním
hodnocení soutěže Vesnice roku získala neuvěřitelné 3. místo.
Svatojánská společnost je rovněž aktivní i v oblasti ediční
a propagační. Od roku 1992 jsme vydali přes 20 druhů pohlednic,
turistické informační brožury „Svatý Jan pod Skalou”
a „Jeskyně sv. Ivana”, dále dvě knihy Jiřího Ševčíka - o zdejším
poustevníku sv. Ivanovi „Album svatoivanské” a exkluzivní
knihu „Historie osady Záhrabská“. Dalším počinem bylo
nahrání a vydání CD „Pražští pozounéři ve Sv. Janě”. V roce
2003 byla vydána historická kreslená panoramatická mapa
památek Svatého Jana pod Skalou, dále plakát Svatojánského
údolí. Společnost vydala obrázek sv. Ivana a dvě brožury ku
příleži-tostem 100. koncertu a ke slavnosti vysvěcení nové kaple
sv. Ivana v Sedlci. Posledními počiny jsou kolekce pamětních
mincí a drobných turistických upomínkových předmětů (turistické
známky, odznaky, magnetky...) Výtěžek z prodeje tohoto zboží je
věnován na opravy svatojánských památek. V roce 1999 jsme
jako první obec na okrese spustili internetové stránky Svatého
Jana pod Skalou a staráme se o vhodnou propagaci tohoto
turisticky atraktivního cíle. Toto kdysi zapomenuté místo
v současnosti navštěvuje přes 100 000 návštěvníků ročně.
V souvislosti s využitím prostoru obecní kaple sv. Maxmiliána
jsme započali mimo jiné i s pořádáním výstav. Prvním našim
počinem v této oblasti byla v roce 1999 velice úspěšná expozice
starých pohlednic a fotografií Svatého Jana pod Skalou. Dále
se také podílíme na sezónních výstavách obrazů či fotografií
v prostorách kostela. V roce 2014 bylo ve spolupráci s obcí
otevřeno místní Svatojánské muzeum v upravených prostorách
v centru obce. Společnost muzeu poskytla exponáty a historické
materiály, které za mnoho let své činnosti nashromáždila a podílí
se aktivně na provozu muzea.

Společnost za dobu svého působení uspořádala již přes 170
koncertů vážné a duchovní hudby ve svatojánském kostele.
Koncerty se staly nedílnou součástí života obce a jsou
navštěvovány posluchači ze širokého okolí. Lákavá jsou nejen
tradiční vystoupení především pěveckých sborů z celého světa, ale
hlavně ojedinělá akustika a kouzelná atmosféra nově opraveného
a velmi krásného barokního kostela sv. Jana Křtitele. Tyto všechny
prvky, které umocňují posluchačské dojmy, lákají na svatojánské
koncerty velký počet návštěvníků. Mezi nejvýznamnější koncerty
patří například pravidelná vystoupení souborů Spirituál kvintetu,
Cimbálové muziky Hradišťan, nebo krásné tradiční Vánoční
koncerty. Na koncerty jsou zvána také četná zahraniční tělesa,
která tak mají možnost shlédnout toto zajímavé místo naší země.
Mezi nejkrásnější posluchačské zážitky patřily zejména koncerty
zahraničních pěveckých sborů z Japonska, USA, nebo Brazílie,
které vedle řady evropských souborů fascinovaly posluchače
nádechem exotiky a melodiemi vzdálených kultur. Termíny
koncertů jsou včas zveřejňovány na obvyklých místech, na
internetových stránkách obce (nově také prostřednictvím google
kalendáře obce a facebooku). Velmi oblíbené je zasílání
upozornění na připravované koncerty e-mailem (na vyžádání
sjs@svatyjan.cz). V roce 2016 Svatojánská společnost oslavila
25. výročí své existence.

ČINNOST SPOLEČNOSTI V OBLASTI
PÉČE O PAMÁTKY
Ve Sv. Janě je registrováno celkem 9 státem chráněných
historických památek, které za 41 let totalitního režimu mnoho
utrpěly. V roce 1989 se všechny tyto památky nacházely
v havarijním stavu. Tak malá obec, která měla tehdy pouze 71
obyvatel (nyní 180), neměla ve svých finančních možnostech
zdevastované památky zachránit, nebo je alespoň zabezpečit před
dalším poškozováním.
Z těchto důvodů byla příznivci tohoto místa v roce 1991 založena
Svatojánská nadace, jejímž hlavním posláním bylo pomáhat
opravovat a chránit svatojánské památky. Od roku 2001
v důsledku změny zákona přebrala úlohu této nadace Svatojánská
společnost, která se i nadále aktivně podílí na obnově
svatojánských památek. Péče o památky je také hlavní náplní
činnosti společnosti v obci Svatý Jan pod Skalou. Společnost se
dále významně podílí na pořádání kulturních a společenských akcí
v této obci. Od samého počátku úzce spolupracuje s obecním
zastupitelstvem. Po dobu naší činnosti bylo naší polečností
investováno do záchrany svatojánských památek již přes
8 000 000.- Kč. Dokladem toho jsou některé památky, které se již
podařilo zachránit a opravit.

Mezi nejdůležitější akce patřila generální oprava kaple sv. Kříže
s renesančním sousoším a freskami, generální oprava exteriéru
a věže barokního kostela sv. Jana Křtitele. V několika etapách
proběhlo také technicky i finančně velmi náročné statické zajištění
kostela a generální oprava střechy. V kostele již byly s přispěním
společnosti opraveny četné památky, sochy, obrazy a byla zde
provedena elektrifikace. Do Svatého Jana byly pořízeny 3 nové
zvony na kostelní věž a další 2 do kaplí. V závěru roku 2010 se
podařilo také obnovit Mariánské sousoší a kamenné schodiště
u kaple sv. Maxmiliána. V letech 2007-13 prošel kostel náročným
statickým zajištěním a opravou stropu s freskami, zdí interiérů
i exteriéru. Součástí oprav byla výměna všech oken a dveří, práce
ve věži i jeskyni sv. Ivana. Přesto, že jsou tyto akce hrazeny z části
z dotačních fondů, Svatojánská společnost se na nich podílí
významným finančním podílem. Jednou z posledních akcí bylo
obnovení krásného barokního kříže u Bubovic a generální oprava
zvoničky a kamenného křížku v Sedlci.
Na další opravy čeká ještě bohatý mobiliář kostela, parková zeď,
kamenické prvky na kapli sv. Maxmiliána, bohatá obrazová
galerie ze zrušeného kláštera. Doufejme, že vedle mnoha
uměleckých památek se renovace dočkají i krásné a umělecky
hodnotné svatojánské varhany. Kvůli náročnosti této akce bylo
před lety založeno speciální dárcovské konto „Svatojánské
varhany”, na které lze na obnovu varhan přispívat (číslo konta
varhany: 4108496309/0800 ). Významným mezníkem byl pro tuto
obec rok 2018, kdy byl areál bývalého benediktýnského kláštera
vyhlášen Národní kulturní památkou.
Svatý Jan pod Skalou je právem mnohými návštěvníky
považován za nejkrásnější místo Středních Čech a ideálním
typem na celodenní výlet. Se vší skromností je zároveň třeba dodat,
ž
e
k tomuto „titulu” bude nezbytné ještě vykonat mnoho práce,
zejména na opravách památek a zvelebení historického centra
obce. Několikerá ocenění v soutěži „Vesnice roku“ napovídají, že
se o to, stát se skutečně nejkrásnějším místem Středních Čech,
opravdu snažíme. Jestli se chcete nějakým dílem podílet i Vy na
tomto našem snažení, můžete přispět na záchranu památek Svatého
Jana pod Skalou jakoukoli částkou na uvedené konto Svatojánské

číslo účtu na obnovu Svatojánských památek:
27-5383970217/0100
číslo konta Svatojánské varhany:
4108496309/0800
O tom, že jsou vámi darované peníze používány správným
způsobem, se můžete přesvědčit buď osobní návštěvou
Svatého Jana pod Skalou, nebo na internetových stránkách

www.svatyjan.cz

či facebookových profilech:
Obec Svatý Jan pod Skalou a Svatý Jan pod Skalou
aktualizacet extù:J iøí evèík,S VATOJÁNSKÁ SPOLEÈNOST 9 /2018

SEZNAM VÝDAJŮ NA PAMÁTKY
1992 - Generální oprava fasády kostela sv. Jana Křtitele včetně
provedení statického zajištění stavby
podíl nadace 369 000 Kč, hodnota odvedeného díla - 1 044 000 Kč
1993 - 1994 - Úprava pramene sv. Ivana
podíl nadace 19 784 Kč, hodnota odvedeného díla - 64 000 Kč
1994 - Generální oprava kostelní věže
podíl nadace 477 285 Kč, (státní příspěvek 174 000.- Kč) hodnota
odvedeného díla - 700 000 Kč
- Pořízení 2 nových zvonů (120 kg Ivan a 490 kg Jan Křtitel)
podíl nadace 224 570 Kč hodnota odvedeného díla - 300 000 Kč
1994 - 1997 - Generální oprava kaple Povýšení svatého Kříže
podíl nadace 491 215 Kč hodnota odvedeného díla 2 129 000 Kč
1998 - Oprava souboru barokních mříží v jeskyni sv. Ivana
podíl nadace 20 000 Kč
- Oprava památného kříže u Bubovic
podíl nadace 10 521 Kč hodnota odvedeného díla 30 000 Kč
- Oprava kněžské hrobky na Tetíně
podíl nadace 11 900 Kč hodnota odvedeného díla 11 900 Kč
1999 - Restaurování sochy sv. Ivana z jeskynního kostela
podíl nadace 90 000 Kč
2000 - Nové chodníky před kostelem
podíl nadace 54 490 Kč hodnota odvedeného díla 54 490 Kč
1992 - 2000 - Příspěvky na opravu ostatních památek v kostele
a jeskyni - podíl nadace 226 664 Kč
2001- Příspěvek na generální opravu střechy kostela 50 000 Kč
- Podíl na sbírkách v kostele (dary na opravy památek) 83 508 Kč
2002 - Příspěvek na opravu střechy a instalaci klempířských
prvků u kaple sv. Maxmiliána 50 000 Kč
- Finanční pomoc obci Srbsko /povodně 2002/ 27 000 Kč
- Podíl na sbírkách v kostele (dary na opravy památek) 65 398 Kč
2003 - Dar na elektrifikaci kostela + hřbitovní kaple 58 490 Kč
- Podíl na sbírkách v kostele (dary na opravy památek) 89 220 Kč
2004 - Restaurování barokní sochy sv. Ivana v kostele 27 300 Kč
- První fáze restaurování Mariánského sousoší 72 000 Kč
- Oprava střechy hřbitovní kaple sv. Maxmiliána 50 000 Kč
- Podíl na sbírkách v kostele (dary na opravy památek) 73 357 Kč
2005 Hřbitovní kaple sv. Maxmiliána 30 000 Kč
- Dar na dokončení elektrifikace kostela 50 000 Kč
- Dar na výstavbu kaple v Sedlci 10 000 Kč
- Podíl na sbírkách v kostele (dary na opravy památek) 90 257 Kč
2006 - Oprava zábradlí kaple sv. Kříže 5 738.- Kč
- Podíl na sbírkách v kostele (dary na opravy památek) 97 578 Kč
2007 - Konto na opravu varhan 45 000 Kč
- Oprava schodiště u kaple sv. Maxmiliána 30 000 Kč
- Kaple sv. Ivana v Sedlci 40 000 Kč
- Zábradlí u kaple sv. Kříže - hodnota odvedeného díla 35 000 Kč
- Příspěvek na statické zajištění kostela 120 000 Kč
- Podíl na sbírkách v kostele (dary na opravy památek)105 000 Kč

2008 - Příspěvek na opravy interiéru kostela 200 000 Kč
- Oprava schodiště u kaple sv. Maxmiliána 35 000 Kč
- Kaple sv. Ivana Sedlec - bezbariérový chodní k 25 000 Kč
- Oprava stud. sv. Ivana - hodnota odvedeného dí la 35 000 Kč
- Podíl na sbírkách v kostele (dary na opravy památek)141 000 Kč
2009 - vyřezání kopií ukradených andílků 50 000 Kč
- Oprava plastiky Maria s Kristem 31 000.- Podíl na sbírkách v kostele (dary na opravy památek)116 000 Kč
2010 - vyřezání kopií ukradených andílků 50 000 Kč
- Oprava kněžského hrobu 28 500 Kč
- Podíl na sbírkách v kostele (dary na opravy památek)125 000 Kč
2011 - vyřezání Kopií ukradených andílků 60 000 Kč
- Příspěvek na opravu stropu kostela 110 000.- Kč
- Podíl na sbírkách v kostele (dary na opravy památek)120 000 Kč
2012 - vyřezání Kopií ukradených andílků 25 000 Kč
- Příspěvek na opravy oken a dveří kostela 83 794 Kč
- Freska pod kůrem a ostatní - 10 614.- Podíl na sbírkách v kostele (dary na opravy památek)178 650 Kč
2013 - Příspěvek na opravu věž (interiéry + okna) a oprava
náhrobku sv. Ivana 59 648 Kč
- příprava zázemí pro Svatojánské Muzeum 70 000 Kč
- Podíl na sbírkách v kostele (dary na opravy památek)194 046 Kč
2014 - Příspěvek na opravu jeskyně a kartuše nad vchodem
do kostela 130 000 Kč
- Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého a kaplí 31 000 Kč
- Podíl na sbírkách v kostele (dary na opravy památek) 312 189 Kč
2015 - Nové Elektronické zabezpečení kostela 25 000 Kč
- Podíl na sbírkách v kostele (dary na opravy památek)151 585 Kč
2016 - příspěvek obci na vrata u kaple sv. Maxmiliána 40 000 Kč,
- Podíl na sbírkách v kostele (dary na opravy památek)181 368 Kč
2017 - Oprava stropu jeskynního kostela 163 480 Kč
- Nové věžní hodiny 76 000 Kč
- Obnovení barokního kříže u Bubovic 94 985 Kč
- Kamenný křížek v Sedlci 59 895 Kč
- Nový kříž na Svatojánské skále - věnováno členy SJS zdarma
- Oprava omítek u studánky sv. Ivana 68 381 Kč
- Úprava okolí studánky sv. Ivana - příspěvek 75 000 Kč.
- Podíl na sbírkách v kostele (dary na opravy památek)166 926 Kč
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