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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA, která byla v měsíci dubnu dvě, řešila celou škálu
úkolů. Úklid obce, sběr železného šrotu, pronájem školní budovy, provoz stánku s občerstvením,
POV a pokračování rekonstrukce hřbitovní zdi, to jsou aktuální jarní témata. Pozornost se však
soustředila především na přípravu jarního veřejného zasedání a na oslavu Dne matek. Již tradičně
pořádáme obě akce v jednom termínu a jako nejvhodnější byl vybrán pátý květen. Na tomto
veřejném zasedání bude rovněž oficiálně zahájen program oslav, kterými si v rámci naší obce
připomeneme 50. výročí ukončení druhé světové války.
JEDNÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBCE a Svatojánské nadace s ředitelstvím Vyšší pedagogické školy bylo již
dlouho připravováno. Účastníci tohoto jednání se shodli na nutnosti vzájemné spolupráce a to nejen
v oblasti kulturní, ale především v naplňování Programu obnovy vesnice. Ředitelství školy si dobře
uvědomuje riziko možných dopadů na místní obyvatele, které mohou vzniknout se zamýšlenými
projekty VPŠ a Ekocentra. Chystané změny se týkají především využívání pozemků. Bylo
dohodnuto, že změny budou probíhat postupně, citlivě a takovým způsobem, aby užitek z těchto
změn měli i občané obce. Všechny projekty nutně podléhají schválení správy rezervace a
památkového ústavu a neměly by ani z tohoto hlediska nastat žádné problémy. Důležitá byla pro nás
informace o přípravě otevření mateřské a základní školy. Obě tato zařízení budou sloužit především
pro děti z nejbližšího okolí. K dobrému zapsání VPŠ v naší obci by měla přispět i dohoda o lepší
vzájemné informovanosti.
OBEC SVATÝ JAN POD SKALOU bude uvedena na seznamu dárců v Pamětním listu, který bude
vydán u příležitosti odhalení pomníku bratří Čapků. Naše obec jako jediná z berounského okresu
finančně přispěla na zbudování tohoto pomníku. Pomník bude 330 cm vysoký a bude vážit 10 tun.
Bude odhalen 29. dubna na Náměstí Míru v Praze 2, proti Vinohradskému divadlu. Otec bratří
Čapků působil ve svatojánských lázních jako vrchní lázeňský lékař a jeho synové do naší obce často
zajížděli.
POSÍLENÍ ELEKTRICKÉ SÍTĚ má být provedeno dle příslibu ředitelství Rozvodných závodů v
průběhu roku 1996. V letošním roce bude za tímto účelem zpracován projekt a po vydání příslušných
povolení bude započato s jeho realizací. V Sedlci se jedná o instalaci výkonnějšího transformátoru a
ve Svatém Janě o vybudování vysokonapěťového vedení včetně nové trafostanice v horní části obce.
Tím by se měla alespoň z části vyřešit již dlouhotrvající neutěšená situace s dodávkou elektřiny do
domácností. Celý projekt si vyžádá náklad přibližně 500 000.- korun a obec se na něm bude finančně
podílet.
MĚSTSKÝ ÚŘAD BEROUN vyhověl žádosti osadníků od "Třech chat" a tato část hostímského
katasTru bude připojena ke Svatému Janu. Jako protihodnotu přenechá naše obec městu odpovídající
výměru z katastru svatojánského.
MÍSTNÍ VYSÍLÁNÍ na kanálu č.10 (Nova), využijeme tentokrát k uvedení dokumentu, který nám
přiblíží dnes již legendární cestu pana Míly URBANA a jeho kamarádů na Aljašku. V naší kabelové
síti se objeví tento film ve dvou samostatných pořadech. První díl, který byl pouze jedenkrát vysílán
Československou televizí, uvedeme v pátek 19. května od 19 hodin. Druhá část, kterou televize
nikdy nevysílala ( dle cenzury nabádal k emigraci ), můžete na svých obrazovkách uvidět o týden
později, tedy 26. května také od 19 hodin. Oba díly tohoto zajímavého pořadu uvedeme s laskavým
svolením Míly Urbana, který se tímto omlouvá za sníženou kvalitu kopií, které jako jediné zůstaly
zachovány. Film nám přiblíží nejen zážitky účastníků této náročné expedice, ale hlavně jejich

odvahu, se kterou válčili s tehdejším režimem. Dokument bude uveden k 17. výročí slavnostního
startu Tatrovek, který se uskutečnil právě 19. května v roce 1978 na Staroměstském náměstí v Praze.
TĚLOCVIČNA V BUDOVĚ ŠKOLY jak se zdá začne opět sloužit svému účelu. O její využití se
uchází svatojánské a hostímské ženy a dívky, které by se zde scházely na cvičení. Nabízí se i
možnost pro umístění kulečníku a stolního tenisu.
ÚPRAVĚ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ věnuje obecní úřad mimořádnou pozornost a jsou na ni
uvolňovány nemalé prostředky. V letošním roce se na řadě míst objeví květinové mísy a okrasné
keře. Součástí těchto úprav bude i prostor před školní budovou, jehož rekultivaci provede odborná
firma.
NA NOVÝ ZÁKON O ODPADECH reaguje obecní úřad zakoupením kontejnerů na tříděný odpad.
Budou pořízeny dva kontejnery na sklo a další dva pak na umělé hmoty. Doporučujeme občanům,
aby využili této možnosti likvidace těchto odpadů a aby do svých popelnic ukládali jen nezbytně
nutný domovní odpad.
I ZÁBRADLÍ U CESTY NA MRAMOR nahlodal zub času a byla nutná jeho rekonstrukce. V této
souvislosti uvažujeme i o obnovení vyhlídky, která zde kdysi byla zbudována. Z těchto míst je velmi
zajímavý pohled na hřbitovní kapli a na komplex kláštera. O odstranění porostů branících tomuto
výhledu požádáme správu rezervace.
ODSTRANĚNÍ NÁLETOVÝCH POROSTŮ v okolí kostela přispělo k lepšímu vzhledu této části
obce. Toto provzdušnění oceníme nejlépe ve vlhkých letních dnech a nemalou měrou přispěje i
stavbám v nejbližším okolí. Již před touto akcí odstranili ochranáři porosty u travertinové stěny za
studánkou. V průběhu března bylo též započato s prvními úpravami klášterní zahrady, která by měla
podle zpracovaného projektu postupně získat svoji původní podobu.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Poděkování Svatojánku patří tentokrát paní Jiřině Smrtkové a paní Marii Landové, které ač obě
mají nárok na zasloužený odpočinek, významně pomohly při úklidu obce. Jejich zásluhou jsou
odstraněny všechny pozůstatky po likvidaci náletových dřevin. Děkujeme jim také za udržování
čistoty v okolí nové autobusové čekárny.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ NADACE:
VELIKONOČNÍ ZASEDÁNÍ správy nadace proběhlo ve znamení příprav na turistickou sezónu, na
kulturní programy a v neposlední řadě na ukončení prací na kapli sv. Kříže. Značná část zasedání
byla vyplněna již zmíněným setkáním se zástupci VPŠ. Tato škola, jejíž činnost má býti zahájena v
letošním září, mnohé aktivity naší nadace vhodně doplňuje a tak bude užitečné najít pro jejich
uskutečňování společnou cestu. Ochota obou stran existuje a není tedy žádný důvod k obavám.
Prostředníkem této, věříme že dobré spolupráce, bude Obecní úřad Svatý Jan pod Skalou.
SETKÁNÍ S PŘEDNOSTOU OKRESNÍHO ÚŘADU se konalo 28. března. Zástupci obce a
Svatojánské nadace informovali pana přednostu o rozvoji obce a o činnosti nadace. Slova uznání,
kterými hodnotil nejen tolik potřebnou práci nadace, ale i odvážný krok obce v Programu obnovy
vesnice, nás velmi potěšila. Podpory, které se těmto aktivitám dostává od okresního úřadu, si velmi
vážíme a zvláště si ceníme skutečnosti, že se Svatému Janu začíná věnovat pozornost , která mu po
zásluze náleží. Na závěr setkání byl panu přednostovi předán dar od Svatojánské nadace.
ORIENTAČNÍ UKAZATELE, které budou umístěny v prostoru před klášterem, budou jistě
příjemným přínosem pro všechny, kteří přijdou navštívit naši obec. Tyto ukazatele doplní stručná
mapa s vyobrazením nejzajímavějších míst obce. U každé památky by pak měla být informace o její

historii. Tuto náročnou, ale potřebnou akci bychom chtěli zajistit do začátku letošní turistické
sezóny.
PŘEDNÁŠKA O HISTORII OBCE, o jejíž vysokou odbornou úroveň se zasloužila Dr. Anna
Matoušková, byla zajímavou a příjemnou změnou v seriálu našich kulturních programů. Posluchači
se mohli, díky vskutku autentickému prostředí refektáře kláštera, přenést do dávné minulosti Svatého
Jana pod Skalou.
KONCERTEM SMYČCOVÉHO KVARTETA posluchačů Pražské konzervatoře, byl zahájen
letošní cyklus koncertů pořádaných obecním úřadem a Svatojánskou nadací. Na tento koncert naváže
již 13. května slavnostní koncert pěveckého sboru ČKD, který bude uveden v rámci oslav 50. výročí
ukončení druhé světové války.
ZABEZPEČENÍ PROSTORU STUDÁNKY je vynuceno již několikráte se opakujícím
poškozováním a zcizováním věcí sloužících k hygienickému odběru vody. V květnu zde bude také
dokončena oprava interiéru a pramen bude vyčištěn. Dokončenu bylo také nové zábradlí před
studánkou.

Na měsíc květen jsou plánovány tyto akce:
30. dubna - předvečer Svátku práce, koncert belgického pěveckého
souboru - kostel 16 hodin (pořádá VPŠ)
30. dubna - pálení čarodějnic - Sedlec v 19 hodin (mládež)
- přátelské posezení občanů obce - škola v 19 hodin
5. května - slavnostní veřejné zasedání obecního zastupitelstva spojené s oslavou Dne Matek - Sedlec
v 18 hodin
13. května - slavnostní koncert pěveckého souboru ČKD Praha
k 50. výročí ukončení války - kostel v 18 hodin
13. května - zasedání správy Svatojánské nadace - Škola 20 hodin
19. května - zasedání obecního zastupitelstva
HISTORIE NAŠÍ OBCE - pokračování
LEGENDA SVATOIVANSKÁ
Sv.Jan p.Skalou vešel do obecného podvědomí jako sídlo legendárního "prvního v Čechách
poustevníka"sv.Ivana. O životě tohoto poněkud problematického světce nás informují legendy. Ještě
v minulém století existovaly tři rukopisné verze svatoivanské legendy.
1)rukopis pražského klementina (dnes nezvěstný)- jako památku vzniklou po husitských válkách ho
vydal G.Dobner v Monumenta historica Boemiae.
2)rukopis kláštera ve Sv. Janě pod Skalou - po zrušení kláštera se dostal do knihovny
benediktinského kláštera v Broumově. Jeho český překlad vydal v r. 1860 V.V.Tomek v Pam.
arch.IV. (rukopis dnes nezvěstný).
3)rukopis svatovítské kapitulní knihovny z r. 1469.
Broumovský rukopis, pořízený v 2.pol.15.stol., podává svatoivanskou legendu v následujícím
dějovém půdorysu:
Svatý Ivan rodem z Uher, z královského rodu, byl spřízněn se sv. Štěpánem. Již v mládí poznal, že
smyslem jeho života může být pouze služba Bohu. Zřekl se světa, vzdal se svých nároků na knížectví
a odešel na jakousi poušť v Uhrách, kde strávil deset let. Jeho bratři se ho pokusili přivést zpět k
vladařské povinnosti, Ivana nalezli, dokonce s ním mluvili, aniž ho ovšem poznali. Aby již nebyl
rodinou odvracen od svého rozhodnutí, opustil Ivan Uhry. Zabloudil do Čech a dostal se k
Loděnickému potoku. Šel po jeho proudu, až se ocitnul na místě zarostlém hustým křovím a
obstoupeném vysokými skalami.V jedné ze skal objevil Ivan prostornou jeskyni a pramen křišťálové
vody. Zde se usadil. Brzy však poznal, že v tomto místě sídlí mnoho démonů a ďáblů. Ivana stále
rušili v jeho motlitbách i když s nimi usilovně bojoval pomocí důtek spletených z tenkého proutí.

Nakonec se rozhodl , že raději jeskyni opustí. Při odchodu, kdy již byl na rovince nad skalou, zjevil
se mu sv.Jan Křtitel. Předal poustevníkovi kříž k zahánění zlých ďáblů, vyzval ho , aby nadále zůstal
na svém místě a oznámil mu, že se brzy setká s knížetem Bořivojem. Tomu měl poustevník
přetlumočit Boží příkaz, aby po Ivanově smrti zasvětil jeskyni v kostel ke cti P. Marie a sv.Kříže,
přičemž patronem kostela se měl stát sv. Jan Křtitel. Ivan překonal s darovaným křížem obtěžování
ďáblů. Utkal se i z nejmocnějším z nich. Strašlivému démonovi vhodil do tlamy kříž, ďábel vyletěl
stropem jeskyně a navěky po sobě zanechal ve skále otvor. Ivan konečně získal potřebný klid k
náležité službě Bohu. Živil se bylinami a mlékem ochočené laně.
dr. Anna Matoušková
(pokračování)
SVATOJÁNEK bude od tohoto vydání vydáván již ve 100 výtiscích. Stále narůstající zájem o tento
zpravodaj svědčí o jeho oblibě a nás tato skutečnost pochopitelně těší.Je naší snahou informovat vás
co možná nejobjektivněji a samozřejmě o všech chystaných akcích také včas. Pokud má někdo ve
vašem okolí zájem o tento zpravodaj, stačí, aby na obecní úřad zaslal korespondenční lístek se svojí
adresou. Vzhledem ke skutečnosti, že Svatojánek dostáváte zdarma, zajišťujeme jeho dodání pouze v
Hostímě, Záhrabské, Sedlci a ve Sv. Janě. Uvítáme i vaše náměty a připomínky (i kritické) a to nejen
k obsahové stránce Svatojánku, ale i k práci Obecního úřadu Svatý Jan pod Skalou.

