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Veřejné zasedání mělo slavnostní průběh
Zcela zaplněná zasedací síň na obecním úřadu provázela veřejné podzimní zasedání obecního
zastupitelstva, které se konalo 20. října a svědčila o nevšedním zájmu občanů o dění v obci. Zasedání
mělo slavnostní průběh a konalo se u příležitosti desátého výročí opětovné samostatnosti naší obce.
Poté co byly zastupitelstvem projednány připravené body programu, zhodnotil starosta obce všechno
to co se ve Svatém Janu podařilo od nástupu demokracie vykonat. Hodnotit bylo co, vždyť ne
náhodou se tato obec stala v loňském roce středočeskou vesnicí roku a v celostátním měřítku pak
obsadila vynikající třetí místo. Na zasedání se však hovořilo i o tom co se zatím udělat nepodařilo a
co je plánováno do nejbližší budoucnosti. Velmi zajímavá byla i diskuse, ve které se přítomní
seznámili s posledními aktivitami Svatojánské nadace. Většina diskusních příspěvků však odsoudila
dosavadní aktivity nově vzniklého sdružení Svatojánský občan. V průběhu slavnostního zasedání
byli odměněni ti naši spoluobčané, kteří se v posledních letech významnou měrou podíleli na obnově
a rozvoji obce.
Zastupitelstvo schválilo změnu rozpočtu
Především v souvislosti s přidělením státní dotace, kterou obec obdržela za úspěch v soutěži Vesnice
roku 99, bylo nutné přepracovat letošní rozpočet obce a schválit jeho změny. Tohoto úkolu se
zastupitelstvo zhostilo na podzimním zasedání a rozpočtové změny byly jednomyslně schváleny.
Pomoc Barboře
Opakovaným příspěvkem přispívá svatojánská obec skupině nadšenců, kteří v bývalém lomu Paraple
budují skanzen těžby a dopravy vápence. Tato pomoc se obci vyplácí, neboť mladí lidé ze sdružení
Barbora dokáží přiložit ruku k dílu i při nejrůznějších akcích v obci. Jejich činnost je v neposlední
řadě prospěšná i při propagaci Svatého Jana pod Skalou. Stejně jako v loňském roce, zaslala obec na
konto Barbory 10 tisíc korun.
Další znalecký posudek je hotov.
Již třetí znalecký posudek na prodávaný les musela nechat zpracovat obec u soudního znalce.
Nesprávné vyhotovení prvního posudku a následná změna vyhlášek, to jsou hlavní důvody tohoto
kroku, který je v případě prodeje obecního majetku nezbytný. Nyní už bude záležet jenom rychlosti
práce úředníků Správy CHKO Český kras. Poté co bude vyhotovena kupní smlouva, může obec
očekávat tolik potřebné peníze. Připomínáme, že obec prodává 10 ha lesního pozemku č. 69/21,
který se nachází v první zóně Národní přírodní rezervace Karlštejn a pro potřeby obce je tudíž
nepoužitelný.
Co brzdí výstavbu nových domků
I když návrh územního plánu počítá s výstavbou nových rodinných domků v Sedlci, musí majitel
pozemků nechat zpracovat nový plán zátopového území. Dokud tato podmínka okresního úřadu
nebude splněna, nemůže být s novou výstavbou uvažováno. Jedná se o pozemky pod areálem bývalé
drůbežárny. Mělo by zde vyrůst 6 - 8 rodinných domků.
UPOZORNĚNÍ !
Obecní úřad upozorňuje všechny občany a především osadníky ze Záhrabské, že veškeré zdejší
aktivity občanského sdružení Svatojánský občan, jsou aktivitami tohoto sdružení. Protože může tato
činnost ve svém důsledku poškozovat zájmy a jméno obce, obecní úřad Svatý Jan pod Skalou se od

těchto aktivit plně distancuje.
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ:

ZAJÍMAVOSTI
VESNICE ROKU 2000
Letošním celostátním vítězem soutěže Vesnice roku se stala obec Sloup v Moravském krasu. Tato
obec s 950 obyvateli je známá především jako významné poutní místo a proslavily ji i známé
Sloupsko-šošůvské jeskyně se světoznámou Eliščinou jeskyní. Vyhlášení výsledků Vesnice roku
2000 se uskuteční v pátek 24. listopadu právě v této obci a pozvání na slavnost obdržel i starosta naší
obce Jiří Ševčík, který v letošním ročníku soutěže zastával funkci předsedy středočeské hodnotící
komise.
POZVÁNKA NA KONCERTY
Adventní koncerty
Obecní úřad ve spolupráci se Svatojánskou nadací a Římskokatolickou farností Sv. Jan pod Skalou
pořádají dne 2.12. adventní koncerty. Od 15.30 se v refektáři Svatojánské koleje koná koncert u
příležitosti otevření adventní výstavy, se zpěvem Ireny a Vojtěcha Havlových.
Ještě tentýž den se od 17 hodin koná adventní pěvecký koncert přímo v kostele Narození sv. Jana
Křtitele. Sólisté: Hana Řípová - soprán, Lenka Farkačová - mezzosoprán, Adolf Baudyš - tenor, Jiří
Zápotocký - basbaryton, Miroslav Navrátil - el. varhany. Srdečně vás tímto všechny zveme a
předběžně Vám sdělujeme, že také letos se bude konat v kostele tradiční, velmi oblíbený vánoční
koncert, na kterém kromě koled a vánočních písní zazní i Česká mše vánoční od J.J. Ryby.
Předpokládaný termín: 23. prosince v 17.30 hodin.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Předvánoční zdobení
Prosinec se neúprosně blíží a proto Vás už nyní zveme na tradiční prosincové společenské akce,

kterými jsou zejména koncerty, mikulášská nadílka a oslava konce roku. Ty budou letos doplněny
zajímavou akcí pro ženy. 5. prosince pořádá obecní úřad akci s názvem Zdobení perníčků. Podobné
akce jsou pořádány již několik let v některých obcích našeho okresu a setkávají se s nevšedním
zájmem, zejména mladých maminek. Připravené medové perníčky nejrůznějších tvarů, si každá
účastnice sama ozdobí cukrovou polevou a může si je odnést domů. Tam mohou posloužit nejen jako
dobrá pochoutka ale nabízí se k použití na vánoční výzdobu. Po zvládnutí základů zdobení si možná
některá z žen troufne i na perníkovou chaloupku. Akce, na kterou zveme všechny ženy a děti začíná
v 16. 30 hodin na obecním úřadu. Od 18 hodin se pak děti mohou těšit na příchod Mikuláše se svým
doprovodem.
Oslava konce roku
Také letos bude uspořádána oslava Silvestra v naší nové restauraci, Ta bude spojena s půlnočním
přípitkem a s vystřelováním světlic či petard. U společné zábavy se v restauraci obecná škola mohou
sejít všichni ti, kteří si včas zamluví rezervaci.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Další pokus o plynofikaci
V pořadí již několikátou žádost o plynofikaci naší obce zaslal obecní úřad na Středočeskou
plynárenskou. V prosinci bude zasedat vedení této společnosti a mělo by rozhodovat o dalším
postupu plynofikace v našem kraji. V této souvislosti bude u nás v nejbližší době proveden nový
průzkum, který by měl aktualizovat zájem občanů o tento druh vytápění. Spolu s anketními lístky
obdrží každá domácnost informaci o současných nákladech na jednotlivé druhy vytápění.
Přednáška
Obecní úřad připravuje pro občany obce zajímavou přednášku, která by měla přiblížit současný trend
ekologického vytápění budov. Spolu s tímto tématem bude přednáška zaměřena i na možné úspory
energií, které nabízejí nové technologie používané při zateplování objektů. Přednáška by se měla
konat v sále restaurace a termín jejího konání včas oznámíme.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
Jeskyně nad Kačákem
Když J. Kafka o této jeskyni napsal, že v ní docela nic nenašel, jistě ho ani nenapadlo, že právě tato
jeskyně má celý poklad nástrojů člověka z doby ledové a to spodní stupeň tak zvaného aurignacienu
(dle Aurignac, města ve Francii) a dnes byl by víc než rád překvapen, že Národní Museum dostane
odtud tak mnoho toho, co odjinud ještě do těchto sbírek nikdy nepřicházelo, ba: že je toho mnohem a
mnohem víc, než se dalo vůbec kdy čekati. Bylo to jednou v podletí, kdy jsem tuhle jeskyni zahlédl z
protější roviny. A hned druhý den jsme tam šli oba. A hle bylo patrno, že "zde někdo v té jeskyni už
byl". Ale kdo a co tam hledal? Vždyť na povrchu se válely střepy z doby knovízské, ležela tam sobí
kost! Že by hledal tady někdo poklad? Anebo pátrali po skrýši zlodějů? Ale tohle všechno ne! až v
"Archivu pro přírodovědecký výzkum Čech" jsem se dočetl, že dal si kopat J.Kafka, ten pilný Kafka!
Začínali jsme se ženou tedy tuhle jeskyni pomaloučku: jen tak sondu! ale pak bylo nutno otevřít ji
docela pravidelně a začít s vykopávkou velkého slohu. A tu "Pražská železářská" dala svolení a lidi.
Nemohu tady zapomenout pánů: vrchního ředitele Brože, místoředitele Hoflicka a Dr. Černého, kteří
mi vyšli ve všem vstříc. A tak kromě neolitických kultur jakož i bronzových přišli jsme tu na to
největší: na pravý český paleolit v jeskyni! Na vrstvu netknutou a dokonce tu, která překvapila!
Když jsem žádal "Prager Eisen" o povolení, ještě mne ani nenapadlo, že najdu ten paleolit! Šel jsem
tehdy jen za kulturami mladšími a za "kostmi z doby ledové": už to by bylo docela stačilo! Ale
najednou našel jsem prvý nástroj z černého kvarcieru a za chvíli na to dřevěné uhlíky z ohniště! Už
bylo tedy jisto, že je tu sídliště člověka z doby ledové! Starý Babor měl podobný nástroj z jeskyně
Koda a z moustérieu t.j. ze střední doby paleolitické, ale zapomněl při tom, že právě Absolon už
tohle pro střední Evropu vyvrátil docela! a že tato industrie patří období, kterému se říká aurignacien
spodní . A tak jsme postupně našli tady celý "paleolitický atelier" s mnoha nástroji kamennými, ještě

pak i kostěnými, rozbitými čelistmi medvěda jeskynního a hyeny, rozbitou lebkou medvědí, právě
tak jako s oběma kameny, mezi nimiž bylo ohniště s velkým kamenem říčním to oblázkem který
lebku rozbíjel. Bylo třeba mnoho se ptát, neboť šla tu otázka za otázkou, bylo třeba mnoho se učit,
neboť vniknul jsem najednou tam, kde z českých lidí ještě nikdo nebyl a v čem se vyznal jedině
Absolon, který také sám tímto nálezem v Čechách byl radostně překvapen a dal mi celou svoji
obrovskou knihovnu a to jedinečnou na celém světě k disposici se všemi svými sbírkami a
zkušenostmi! Vždyť i v Čechách bylo poprvé nalezeno to, co on přebíral ze svých i ze starých sběrů
z moravské jeskyně "Šipka" zvané, a snad z rakouské "Gudenushöhle" atd. Dnes bude ovšem
Jeskyně nad Kačákem pýchou českých sbírek paleolitických, neboť je to asi poslední jeskyně, kde se
dalo něco najít!
Časopis Speleo, č 9. - popis výzkumů provedených v jeskyni nad silnicí k Hostímu.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
OHRADNÍ TRESTANECKÁ ZEĎ V POHYBU
Obecní úřad podal odvolání na Ministerstvo kultury ve věci rozhodnutí Okresního úřadu Beroun,
které bylo vydáno na základě žádosti ředitelky VOŠP Mgr. Fellnerové. Protože je toto rozhodnutí
orgánu státní správy v příkrém rozporu s návrhem územního plánu obce, proběhlo na žádost
obecního úřadu místní šetření. Protože považujeme za nutné seznámit občany s výsledky tohoto
šetření, uveřejňujeme zápis.
Protokol z jednání, které bylo spojené s místním šetřením ve věci klášterní zdi ve Svatém Janu pod
Skalou dne 16. 9. 2000
Přítomni:
PÚSČ Praha, ing. arch. Jan Žižka
VPOŠ, ředitelka Jana Fellnerová, Rostislav Fellner
Obec Svatý Jan p. Skalou, ing. Pavel Vokál, Pavel Radechovský, Michal Šedivý
OkÚ Beroun referát kultury, Zuzana Holečková
Česká delegace Kongregace bratří křesťanských škol, P. Kellnar
Dne 28. 8. 2000 OkÚ Beroun, odd. kultury vydal, na základě žádosti paní ředitelky Fellnerové,
rozhodnutí k úpravě klášterní zdi, která je evidovaná v Ústředním seznamu nemovitých kulturních
památek a nachází se jako celek v areálu benediktinského kláštera ve Svatém Janu pod Skalou, který
je také evidován v ÚS nemovitých kulturních památek pod reg. č. 383.
Část klášterní zdi přistavěné v 50. letech a dosud nezakreslené na snímku pozemkové mapy se
nachází na pozemku obce parc. č. 928/1. Obec Svatý Jan pod Skalou podala dne 27. 9. 2000 k výše
uvedenému rozhodnutí odvolání s tím, že nesouhlasí s úpravou této části zdi(tj. snížení), ale žádá její
odstranění. S tímto řešením Vyšší pedagogická škola nesouhlasí a zástupce vlastníka taktéž.
OZNÁMENÍ
Po dlouhé nemoci zemřel ve věku 82 let na Tetíně dlouholetý farář svatojánské farnosti P. Karel
Dvorský. Pohřeb se koná v pátek 24. listopadu v 15 hodin na Tetíně.
PŘIPRAVUJEME:
2. prosince … adventní koncerty - VOPŠ - 15.30 hod,
- kostel začátek v 17 hodin
5. prosince … zdobení perníčků - obecní úřad od 16.30 hodin
Mikulášská nadílka - obecní úřad od 18 hodin

16. prosince … zasedání správy Svatojánské nadace
obecní úřad od 17 hodin
23. prosince …vánoční koncert - kostel, začátek v 17.30 hodin
31. prosince ….oslava Silvestra - restaurace , začátek v 19 hodin

