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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
PRÁZDNINOVÁ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA, byla tentokrát obohacena zcela
mimořádnou událostí. Představitelé obce byli pozváni zástupci občanů osady Záhrabská na jednání,
které se konalo v příjemném prostředí budovy bývalé hasičské zbrojnice.
Na toto setkání byli přizváni i zástupci obce Vráž. Jak vyplynulo z průběhu jednání, není převážná
většina osadníků spokojena se stávající situací a přiklání se k opětovnému připojení k obci Svatý Jan
pod Skalou. Vzhledem ke skutečnosti, že i naše obec má zájem o navrácení Záhrabské, a
zastupitelstvo obce Vráž toto navrácení schválilo, bude v tomto smyslu mezi oběma obcemi
uzavřena v nejbližší době dohoda.
MĚSTSKÝ ÚŘAD BEROUN obdržel žádost osadníků od "Třech chat" a tato část hostímského
katastru má být připojena ke Svatému Janu. Jako protihodnotu přenechá naše obec městu
odpovídající výměru z katastru svatojánského. I na tuto změnu bude s městem Berounem uzavřena
dohoda.
ROZVOJ OBCE
SETKÁNÍ S ARCHITEKTY, kteří pro naši obec zpracovávají Plán sídelního útvaru, proběhlo 15.
července. Občané se zde mohli poprvé na vlastní oči seznámit s dokončenou částí projektové
dokumentace a z úst vedoucího projektanta ing. Vávry vyslechli zasvěcený výklad týkající se dané
problematiky. V současné době jsou vydány vyhlášky, které dávají občanům možnost po dobu 30
dnů vznášet připomínky a návrhy k projektu. Projekt sám je pak připraven k nahlédnutí jak na
městském úřadu v Berouně, tak na obecním úřadu ve Svatém Janě pod Skalou. K dané otázce
obdržíte začátkem srpna samostatný dopis.
OPRAVA LESNÍ CESTY od kaple sv. Kříže směrem k Sedlci je další akcí, která by měla být
provedena svatojánskou mládeží.Tato cesta není sice vedena jako značená turistická stezka, nicméně
romantická zákoutí v okolí jezu " v Cihelně" jsou stálým magnetem pro návštěvníky Sv. Jana p.
Skalou. Na podobných akcích přislíbily pomoc děti ze skautského tábora v bývalém lomu Paraple.
DALŠÍ DOBRÁ MYŠLENKA, kterou se budeme zabývat, přišla na svět v souvislosti s chystanou
expozicí v kapli sv. Maxmiliána. Východně od této kaple by měl stát altán s lavičkami. Chvíle
odpočinku na tomto krásném a stinném místě přivítají návštěvníci expozice zvláště v horkých letních
dnech.
OPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ na Záhrabské bude první akce naší obce v této osadě. Stará
osvětlovací tělesa zde budou nahrazena sodíkovými výbojkami s nižší spotřebou a spínání bude
zajišťováno fotobuňkami. Práce na rekonstrukci započnou jakmile dojde k připojení osady ke Sv.
Janu.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
VEČER U TÁBORÁKU v předvečer poutní slavnosti byl natolik úspěšný a zajímavý, že se stal
předmětem četných diskusí a to nejen v obecním zastupitelstvu, ale i mezi lidmi, kteří na něm byli
přítomni. Byl to již třetí podobný večer a je značný zájem o častější konání podobných akcí. Bylo
dohodnuto, že další táborák s country večerem bude uspořádán v sobotu 2. září u příležitosti konce
prázdnin. Vzhledem k organizační náročnosti se na jeho přípravě bude opět podílet spolu s obcí i

Svatojánská nadace.
PO 53 LETECH od posledních maturit na učitelském ústavu ve Svatém Janě pod Skalou se sešli jeho
abiturienti, aby si připomněli svá studentská léta. Tato událost, která byla spojena s pěknou kulturní
akcí, byla aktuální připomínkou historie této školy, neboť právě v letošním roce zde má být tradice
pedagogické školy obnovena. Krásné vzpomínky účastníků setkání na jejich někdejší pobyt ve
Svatém Janě byly povzbuzením a inspirací především pro zakladatele nové školy.
ZAJÍMAVOSTI
NOVĚ OBJEVENÉ HRADIŠTĚ na katastru naší obce je podle odhadů odborníků součástí celého
komplexu hradišť v okolí Berouna. Poloha hradiště se zatím udržuje v tajnosti a bude zde probíhat
rozsáhlý archeologický průzkum. Svatý Jan pod Skalou tak získává další pozoruhodnost, která
podtrhuje význam tohoto místa již v dobách dávno minulých.
LILIJCOVÁ je název jeskyně, která byla objevena na úpatí skalní stěny pod Křížkem. Jak jsme vás
již informovali, probíhal na tomto místě průzkum celý minulý rok. Součástí jeskyně je dóm o
rozměrech 10 x 4 x 3m a je dosud největším prostorem v lilijcové jeskyni. Má bohatou krápníkovou
výzdobu, kterou tvoří až 25 cm dlouhé stalaktity, záclonky a excentrické výrůstky.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ODVOZ DOMOVNÍHO ODPADU z naší obce probíhá již od nového roku podle nových pravidel.
Obecní úřad se opětovně obrací na všechny majitele nemovitostí, aby si, pokud dosud nemají,
zakoupili popelnici. Dále naléhavě žádáme, aby byl do kontejnerů ukládán jen nezbytně nutný
odpad.
NOVÉ KONTEJNERY na sklo a plasty má od tohoto měsíce i naše obec. Oba druhy odpadů mohou
ukládat do těchto nádob občané jak ve Svatém Janě,tak v Sedlci.Jedná se o první příspěvek obce k
otázce likvidace tříděných odpadů. Zakoupení kontejnerů umožní také zrušení poslední skládky v
Sedlci. Železo je možno i nadále ukládat na vyhrazené místo poblíž kontejneru za výrobní halou.
ČERVNOVÉ POVODNĚ, které podle pamětníků přicházely do našeho údolí zcela pravidelně, již
dlouho nezpůsobily takové škody jako v letošním roce. Svůj podíl na této skutečnosti mají i mírné
zimy v posledním období, neboť ledové kry již dávno nevyčistily dno a břehy potoka a jeho
průtočnost je tak silně omezena. Povodí Vltavy, pod jehož správu údržba koryta spadá, očividně
nedělá nic pro zlepšení stavu a obecní úřad je tak postaven před nový úkol, kterým je zabezpečení
obce před podobnými povodněmi. Není to ani v nejmenším snadná úloha a nebude možné ji
realizovat v krátkém časovém období. Postupně budou zabezpečována nejvíce ohrožovaná místa jak
v Sedlci, tak ve Svatém Janě.

Na měsíc srpen jsou plánovány tyto akce:
11. srpna v 19 hodin ...... Zasedání obecního zastupitelstva
19. srpna v 18 hodin ...... Zasedání správy Svatojánské nadace
1. - 3. září, slavnost otevření Vyšší pedagogické školy
( program bude upřesněn )
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Poděkování Svatojánku si tentokrát zaslouží paní Jiřina Smrtková, která spolu s paní Lukášovou z
Hostíma zajišťuje pobyt kapucínského mnicha Františka, který u nás již druhou sezónu působí.
BLAHOPŘÁNÍ

Veronika Kubíčková je nejmladší občankou Svatého Jana pod Skalou. Narodila se 30. června 1995 v
Hořovické nemocnici. Rodičům malé Veroniky blahopřejeme.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
ZASEDÁNÍ SPRÁVY NADACE se konalo v sobotu 22. července, tentokrát v budově školy.
Hodnotila se dosavadní činnost nadace a spolupráce s obecním úřadem. Projednána byla také otázka
spoluúčasti nadace na oslavách, které proběhnou v naší obci u příležitosti zahájení činnosti Vyšší
pedagogické školy. Posledním bodem programu byla příprava koncertu skupiny Spirituál Kvintet.
ZVONIČKA A MRAMOROVÝ KŘÍŽ v Sedlci, nebyly administrativní chybou zapsány na seznamu
památek naší obce. Okresní úřad tuto chybu v minulém měsíci napravil a obec má v současné době
celkem 16 kulturních památek, z nichž je část vedena na seznamu architektonického dědictví státu.
KULTURNÍ ŽIVOT
PRÁZDNINOVÝ KONCERT anglického pěveckého sboru připravila správa nadace na čtvrtek
20.července. Tato kulturní událost přilákala do Sv. Jana téměř 150 návštěvníků, kteří
dlouhotrvajícím potleskem odměnili mladé londýnské zpěváky a muzikanty. I zde se ukázalo, že v
hudbě a zpěvu nezáleží na národnosti a že dobrý přednes dokáže oslovit každého člověka.
Významným hostem tohoto koncertu byl náměstek ministra kultury ing. Josef Svoboda.
CHRÁMOVÝ SBOR z Dolních Bojanovic, který ve Sv. Janě předvedl své umění při slavnostním
svěcení nových zvonů, by měl doprovázet slavnostní mši u příležitosti otevření Vyšší pedagogické
školy.
SPIRITUÁL KVINTET, jehož koncert je připraven na 16.září, bude účinkovat ve Sv. Janě již
podruhé. Z organizačních důvodů přistupujeme poprvé k předprodeji vstupenek na tento koncert.
Loňská zkušenost nás k tomuto kroku opravňuje, neboť návštěvnost převyšovala kapacitu kostela.
Vstupenky v ceně 50 korun budou v předprodeji ve Svatém Janě v č.p. 3 u pana Káry.
OSLAVY OTEVŘENÍ VYŠŠÍ PEDAGOGICKÉ ŠKOLY proběhnou ve dnech 1.-3. září. Podle
předběžných informací, které nám poskytlo ředitelství této školy, se oslav zúčastní celá řada
významných státních a církevních představitelů.Pozvání obdržel i prezident Václav Havel a kardinál
Miloslav Vlk. Na těchto oslavách nebudou chybět ani hosté ze zahraničí. Oslavy, které pomáhá
zajišťovat spolu s obcí i Svatojánská nadace, budou doprovázeny celou řadou kulturních akcí jak v
samotném areálu kláštera a zahrady,tak ve svatojánském kostele. Program oslav bude veřejnosti včas
oznámen.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
Naše obec vstupuje do druhého roku programu obnovy a již dnes můžeme konstatovat, že
naplňování této myšlenky se daří. Změny, kterými obec prošla a stále prochází, jsou na první pohled
viditelné a jsou vnímány nejen návštěvníky Svatého Jana, ale především samotnými obyvateli obce.
Tyto změny stále znatelněji kontrastují s celkovým stavem obce před rokem 1989 a to nejen v
samotné upravenosti veřejných prostranství, ale i v trvale se zlepšujícím stavu objektů. I v oblasti
občanské vybavenosti se uskutečňují první kroky a co je nejdůležitější, zlepšení pociťují i samotné
domácnosti. Chystaný projekt počítá s dalším zlepšováním současného stavu a uvažuje se o zavedení
plynu a o veřejném vodovodu. Těmito kroky by se naše obec posunula mezi obce vskutku moderní.
Podle provedeného demografického průzkumu, má Sv.Jan velkou šanci na znovuzabydlení, neboť do
r. 2010 se zde má postupně zvyšovat počet obyvatel. Je to potěšitelné, zvláště když si uvědomíme, že
podle stejných průzkumů má např. sousední Hostím v tomto směru zcela opačný trend. Tyto
průzkumy však vycházejí ze současných možností bydlení a věříme, že plánovaná výstavba nových
rodinných domků a další využití stávajícího fondu přinese i v této oblasti své ovoce.

HISTORIE NAŠÍ OBCE
KULT sv. IVANA - pokračování
Mezitím stále vzrůstala přitažlivost míst spojených se sv.Ivanem, bezpochyby proto,že
znovuobjevený světec přilákal mnoho významných osobností. Zcela mimořádný význam pro kult a
jeho strážce měly návštěvy panovníka či příslušníků císařského dvora, jako např. v roce 1612
přítomnost císaře Matyáše s chotí Annou.
Bohatí poutníci spojovali většinou návštěvu Ivanovy poustevny s obdarováním kostela, což
přitažlivost poutního místa také posilovalo. Snad největší úsilí o zařazení sv. Ivana mezi světce
vyvinul Matouš Sobek z Bilenberka. Tento opat kláštera ve Sv. Janu p. Skalou a pozdější pražský
arcibiskup udělal pro vyzdvižení jeho kultu skutečně mnoho, počínaje velkorysou stavební aktivitou
a např. podnícením vzniku veršované skladby o poustevníku Ivanovi od jezuity Bedřicha Bridela
konče. Přestože v protireformačním tažení po roce 1620 posloužila svatoivanská legenda jako vítaný
důkaz starobylosti přijímání pod jednou a přestože klášter ve Sv. Janu p. Skalou za podpory
katolických teologů pro popularizaci "svého" světce učinil co bylo možné, přesto byl Ivan stále více
zastiňován jiným světcem - sv. Janem Nepomuckým. Zápas o sv. Ivana však pokračoval dále. Svědčí
o tom např.dochovaná rukopisná práce Královská poušť od krále Chorvatského sv. Ivana ... aneb
Historie...o kostelu a klášteru sv. Jana pod Skalou a na Ostrově z roku 1717, sepsaná z podnětu
Emiliana Koterovského, či práce velkého propagátora svatoivanského kultu a badatele nad dějinami
kláštera ve Sv. Janu pod Skalou Eugenia Prudíka, Řiditel putujíh ctitelův k hrobu a jeskyni sv.Ivana,
či spis Florilegium Ivaneum z roku 1775, s bohatými ilustracemi, bezpochyby připravený k tisku.
Skutečnost, že Ivanův kult nebyl nikdy zoficializován, nezatlačila tohoto světce do takového pozadí,
aby byl zcela zapomenut. Ani v době, kdy se svatoivanské legendy zmocnil kritický dějezpyt a
zpochybnil ji, nepřestávali vždy 25. června přicházet do Sv. Jana p. Skalou poutníci. Ani poté, co
Dobrovský odmítl legendu jako pošetilé napodobení legendy o sv. Jiljí, neztratila místa spjatá s
Ivanem své kouzlo.
dr. Anna Matoušková
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