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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO se mimo svých pravidelných zasedání sešlo na jednání s vedením
Vyšší pedagogické školy. K oboustranné spokojenosti se podařilo vyřešit celou řadu otázek
souvisejících s působením VPŠ v obci. Zastupitelstvo také projednávalo otázky související s dalším
osudem školní budovy a s domem č.p. 18.
O ZNOVUPŘIPOJENÍ ZÁHRABSKÉ k naší obci se bude jednat na setkání, které svolali místní
osadníci, a na které budou pozváni zástupci Vráže i Sv. Jana. Osada Záhrabská patřila v minulosti
vždy ke Svatému Janu pod Skalou a naše obec zde vybudovala celou řadu zařízení ( veřejné studny,
veřejné osvětlení, budovu požární zbrojnice). Věříme, že myšlenka navrácení Záhrabské ke Svatému
Janu, nalezne u vrážského zastupitelstva pochopení.
ROZSÁHLÉ POVODNĚ v posledních červnových dnech se nevyhnuly ani naší obci. Obecní úřad
děkuje všem občanům, kteří přispěli svojí pomocí ke zmírnění následků této mimořádné události.
ROZVOJ OBCE
K POSÍLENÍ ELEKTRICKÉ SÍTĚ v naší obci by mělo alespoň z části dojít již v příštím roce.
Projekt však bude zpracován na modernizaci celé místní sítě. V budoucnu by tak podle našich
představ byly vrchní rozvody nízkého napětí nahrazeny kabelovým rozvodem. Podobná opatření
chce obecní úřad realizovat ve spolupráci se správcem telefonní sítě.
OPRAVU PARKOVÉ ZDI, která byla již delší čas ve velmi neutěšeném stavu, provádí firma
Obnova památek. I když se jedná pouze o nejnutnější záchranné práce na této památkově chráněné
stavbě, bude opravená zeď významným prvkem k obnově obce.Opravu tentokrát financuje nájemce
areálu kláštera.
REKONSTRUKCE BOČNÍHO VCHODU do klášterní zahrady, která spočívá v restaurování
kovaných dveří a obou zděných pilířů, je prvním významnějším příspěvkem obce a Svatojánské
nadace Vyšší pedagogické škole. Obec i nadace tak plní své závazky a tímto vstřícným krokem
zahajuje naplňování myšlenky dobré vzájemné spolupráce.
NOVOU KOVANOU BRANKOU byl také opatřen boční vchod na hřbitov. Tento vchod bude
využíván zejména návštěvníky připravované expozice v kapli sv. Maxmiliána. Od branky ke
schodišti kaple byl vybudován nový přístupový chodník, na který mají v budoucnu navazovat
obnovené cesty sousední klášterní zahrady.
HASIČSKÁ ZBROJNICE, která již delší čas slouží jen z části svému účelu, by měla být v nejbližší
době přebudována. S laskavým svolením cestovatele pana Míly Urbana, by zde měla vzniknout
expozice, jejíž dominantou se stane jeho legendární Tatra 12 , ročník 1930. Čochta, jak Míla svoji
dvouválcovou tatrovku nazývá, se tak po své celosvětové pouti natrvalo usadí ve Svatém Janě.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
BUFFALO STATE COLLEGE SINGERS je název pěveckého sboru ze Spojených států, který v
rámci svého evropského turné koncertoval také ve Svatém Janě. Kvalita tohoto koncertu předčila
všechna očekávání a posluchači, kteří tentokrát zcela zaplnili kostel, byli nadšeni. Přestože za své

vystoupení nepožadovali umělci žádný honorář, věnoval pan sbormistr Svatojánské nadaci finanční
příspěvek ve výši 80 $ na záchranu místních památek.
NOVOU KNIHU Propadliště paměti, jejímž autorem je jeden z našich předních básníků a
překladatelů, hořovický prof. Ivan Slavík, máte možnost získat prostřednictvím nadace ve
svatojánském kostele. Kniha je určena všem milovníkům historie podbrdského kraje, která je velice
zdařile zachycena z pohledu strhujících i kuriózních událostí. Seznamuje nás s významnými
osobnostmi a místy, dává nahlédnout do vývoje literatury a malířství v našem kraji. Připomínáme, že
prof. Ivan Slavík, je velkým milovníkem Sv. Jana pod Skalou. Osobně navštívil naši obec 25. června
a uvedl zde své literární pásmo.
CHRÁMOVÝ PĚVECKÝ SBOR z Buštěhradu, který doprovázel slavnostní pouťovou mši,
účinkoval v našem kostele již podruhé. Vystoupení buštěhradských lze právem zařadit mezi úspěšné
kulturní akce letošních slavností. Není bez zajímavosti, že členové souboru nepožadovali na
Svatojánské nadaci honorář a přislíbili účast i pro příští rok.
PRAŽSKÉ ŽESŤOVÉ KVINTETO zakončilo svým vystoupením letošní pouťovou slavnost.
Přednesem svých básní tento koncert obohatil profesor Ivan Slavík. Jako host v tomto programu
vystoupil také varhaník, profesor Jan Kalfus.
POUTNÍ SLAVNOST je zatím největší společenskou událostí naší obce. Přípravě této akce byla ze
strany obecního úřadu věnována velká pozornost. Díky příkladné pomoci občanů a dobré spolupráci
se Svatojánskou nadací se pozvolna daří starou tradici svatojánských poutí obnovovat. Letošní pouť,
i když nebyla provázena žádnou významnější událostí, přilákala do Sv. Jana stovky lidí. Na této
skutečnosti má jistě svůj podíl i skutečnost, že Svatý Jan pod Skalou se do povědomí veřejnosti
zapsal jako významné centrum kulturního dění našeho regionu. Vždyť i letošní slavnost byla
provázena celou řadou kulturních akcí dobré úrovně.
DĚTSKÝ DEN, byl doprovázen nejen dobrým počasím, ale především velkým zájmem dětí.Velmi si
vážíme každoroční pomoci mysliveckého sdružení a účasti rodičů i dětí na přípravě této tradiční
akce. Velkou radost připravil dětem pan Míla Urban. Se svojí tatřičkou povozil malé i větší děti,
které tak měly možnost přenést se,alespoň na chvíli, do atmosféry Mílových dálných cest.
SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ bývalého učitelského ústavu ve Svatém Janě pod Skalou se uskuteční 1.
a 2. července. Svoji účast potvrdilo na 50 pánů učitelů. To je jistě úctyhodný počet, uvážíme-li,že
škola ukončila svoji činnost v roce 1942. Naše obec přivítá absolventy v neděli 2. července. Zde se
setkají na společné slavnostní mši v 8 hodin ráno. Poté bude následovat prohlídka budovy kláštera,
zahrady a obce. Od 10.30 pokračuje program slavnostním koncertem klavírního virtuóza BOAZE
SHARONA z Floridy (koncert připravila VPŠ). Po koncertu pozdraví abiturienty přednosta
okresního úřadu pan František Malý. Tato setkání nejsou ani zdaleka pouze vzpomínková, ale dávají
vzácný příklad dnešní mladé generaci. Poukazují mj. i na úroveň a společenský význam výchovy
pedagogů v učitelských ústavech v první polovině tohoto století. Poslední větší setkání abiturientů se
konalo v r.1992 a připomeneme vám jej prostřednictvím našeho místního vysílání v pátek 30. června
v 19 hodin.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Projekt, který by se měl zaměřit na veřejnou zeleň v naší obci, bude zpracován do konce srpna.V
příštím roce bude započato s jeho postupnou realizací. Na řadě míst vzniknou nové parkové úpravy s
letní i zimní tematikou.
INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, která proběhla na území CHKO, byla zaměřena zejména na
skládky a povolování kácení dřevin a likvidaci domovního odpadu. Ve všech kontrolovaných
oblastech obstála naše obec na výbornou. Do budoucna budeme věnovat větší pozornost sběru
druhotných surovin a likvidaci tříděného odpadu.

Na měsíc červenec jsou plánovány tyto akce:
30. června ......... v 16.30 podvečer v refektáři kláštera
- duchovní hudba
2. července ......... setkání abiturientů
8. července ......... setkání s osadníky na Záhrabské
20. července ......... koncert anglického pěveckého sboru
- kostel v 18.00 hodin
21. července ......... zasedání obecního zastupitelstva
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Poděkování Svatojánku si tentokrát zaslouží pan Karel Broumský ze Sedlce, který se významnou
měrou podílel na přípravách poutní slavnosti a stejně jako v loňském roce organizoval parkování
autobusů a osobních automobilů při letošní pouti.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE
SPRÁVA NADACE měla v minulém měsíci doslova plné ruce práce, když spolu s obecním úřadem
připravovala poutní slavnost a celou řadu dalších kulturních akcí. Poslední úpravy probíhaly také v
kapli sv. Kříže, která byla po mnoha letech pro veřejnost zpřístupněna.
DEN BEROUNSKÉHO REGIONU v informačním středisku České centrály cestovního ruchu v
Praze se konal 27. června. Prostřednictvím Okresního úřadu Beroun byla naší obci umožněna účast
na této akci. Obec Svatý Jan pod Skalou zde byla představena sérií fotografií, plakátů, videofilmů a
dalších propagačních materiálů.
NOVÉ RAZÍTKO nechala zhotovit Svatojánská nadace.Tímto razítkem, na kterém je vyobrazen
legendární symbol naší obce, poustevník Ivan, mohou návštěvníci Svatého Jana označit pohlednice a
turistické knížky.
VĚŽNÍ HODINY, které byly v rámci opravy věže kostela vybaveny novými ciferníky, jsou po delší
odmlce opět v provozu. Vyžadují však denní obsluhu a správa nadace uvažuje o úpravě hodinového
stroje na automatické natahování.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
SETKÁNÍ OBČANŮ S PROJEKTANTY se uskuteční 18. července 1995 ve školní budově.
Připravena bude celá řada dokumentů týkajících se připravovaného plánu sídelního útvaru Sv. Jan,
Sedlec a Hostím. Na toto setkání obdrží všichni majitelé nemovitostí v této lokalitě, pozvání.
FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK ve výši 130 tisíc korun, obdržela pro letošní rok naše obec na program
obnovy. Peníze jsou ministerstvem určeny na obnovu komunikací a veřejných prostranství.
SETKÁNÍ STAROSTŮ, které se uskutečnilo začátkem června v Modré u Velehradu v okrese
Uherské Hradiště, bylo zaměřeno právě na Program obnovy vesnice. Obce Modrá i Velehrad jsou již
tři roky zapojeny do POV a za tuto dobu se zde podařilo vykonat velký kus práce. Obě obce mají
dokončeny inženýrské sítě a v současné době zde probíhají práce na úpravách komunikací a
veřejných prostranstvích. Všechny práce probíhají pod dohledem architektů a jsou prováděny ve
většině případů odbornými firmami. Pro nás bylo toto setkání důležité především proto, že jsme se
mohli na vlastní oči přesvědčit, že program obnovy není něčím utopickým, ale že ho lze realizovat i
v našich podmínkách. Doposud jsme byli seznamováni s tímto programem pouze v zahraničí, kde
jsou podmínky naplňování tohoto programu přece jen jiné. Základ úspěchu POV je však všude
stejný. Tímto základem je přístup obyvatel obcí a jejich ochota podílet se na rozvoji a modernizaci

místa jejich trvalého bydliště. To bude beze zbytku platit i pro obec naši.
HISTORIE NAŠÍ OBCE - pokračování
KULT sv. IVANA
Sv.Ivan je bezesporu jednou z nejproblematičtějších postav mezi českými zemskými světci, ostatně i
jeho samotné zařazení mezi ně není jednoznačné. Vývoj kultu sv. Ivana má mnoho zajímavých
momentů a tvoří nedílnou součást vývoje křesťanství a církve u nás. Četnost diskutabilních míst ve
svatoivanské legendě, uchovávané v benediktinském prostředí, kde dominující úlohu sehrával kult
sv. Jan Křtitele, zabránila tomu, aby sv. Ivan proniknul mezi zemské světce tak jednoznačně, jako
tomu bylo u ostatních. Kult sv. Ivana mohl být vyzdvižen pouze za určitých specifických podmínek.
Vhodná doba k znovuoživení zájmu o poustevníka Ivana nastala na rozhraní 16. a 17. stol., v době
trvajících náboženských sporů mezi katolíky a protestanty, kdy se smír mezi oběma tábory hledal i v
nastolení nového světce, přijatelného pro obě strany. První silnější podnět k soustředění pozornosti
na eremitu ze Sv. Jana pod Skalou zavdala Hájkova Kronika česká. I když Hájek ve svém podání
mnoho momentů starších verzí legendy pozměnil, jádro zachoval. Rozšířením obecního povědomí o
prvním poustevníkovi v Čechách, připravil Hájek půdu pro budování vlastního kultu. První skutečný
krok k postupnému oživování a dotváření svatoivanského kultu učinil kanovník pražské kapituly
Šimon Fagellus-Bouček, který do svého básnického díla, oslavujícího zemské světce, zařadil též
rozsáhlou pasáž o sv. Ivanovi. V době Rudolfa II. se z rostoucího zájmu o domácí světce začalo
stávat politikum - prostředek sloužící k boji proti nekatolíkům. Silný impuls získalo budování
svatoivanského kultu v roce 1589, kdy byly znovu objeveny ostatky sv. Ivana. Následné
organizování mohutných poutí do Sv. Jana pod Skalou sehrálo v životě předbělohorských
katolických Čech, podobně jako poutě do Staré Boleslavi, velice významnou úlohu.
dr. Anna Matoušková

