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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Plynofikace obce byla zahájena
Z důvodů velkého pracovního zatížení představitelů obce spojeného s probíhající plynofikací
vychází Svatojánek o měsíc později. Dlouho očekávaná plynofikace obce pokračuje navzdory
množství s tím spojených problémů velmi úspěšně. Práce byly sice zahájeny s malým zpožděním, ale
podle harmonogramu jsou zatím v předstihu. Pokládka potrubí, protlaky pod komunikacemi a
vodotečí jsou z větší části dokončeny a na nízkotlakých rozvodech zbývá dokončit řízené protlaky v
Sedlci a ve Svatém Janě. Spolu s výstavbou nízkotlakých rozvodů, kterou v plné výši financuje obec,
probíhají práce na vysokotlaké přípojce. Její součástí bude i nová regulační stanice. Celou
vysokotlakou část hradí Středočeská plynárenská a práce na ní provádí Plynostav Pardubice.
Samotná výstavba vysokotlaku nijak nezatěžuje obec, neboť stavba probíhá nad areálem bývalé
drůbežárny v Sedlci. Zde došlo k drobné občanské neukázněnosti, kdy bylo několika lidmi ze Sedlce
z obecního pozemku rozebráno vyřezané dřevo, které podle dohody s Plynostavem mělo sloužit jako
palivo pro Obecní úřad. Práce spojené s výstavbou plynovodu v obci nejsou zatím spojeny s
vážnějšími komplikacemi a nebyla nutná ani obávaná uzavírka silnice. Přesto žádáme občany o
zvýšenou dávku trpělivosti a ukázněnosti, která se zúročí ve prospěch nás všech.
Smlouva s ČSOB je uzavřena
Smlouva půjčce na 2,3 milionu korun byla uzavřena a obec tak má dobrý předpoklad úspěšně
financovat plynofikaci. Pokud se ale nepodaří získat další statní podporu, budou na několik let
značně omezeny investice do dalšího rozvoje obce. I když je samotná půjčka v dnešních poměrech
velmi výhodná, její splácení výrazně zatíží obecní rozpočet na několik dalších let. Obec se proto
obrátí o pomoc jak na ministerstvo financí, tak na ministerstvo pro místní rozvoj.
PROGRAM OBNOVY VESNICE
Svatojánský hřbitov
Poté, co se v souvislosti s uplatňováním nového hřbitovního řádu zahájilo vybírání nově stanovených
poplatků, má i svatojánská obec zájem na celkovém zlepšení stavu tohoto pietního místa. Obecní
zastupitelstvo bude proto dohlížet na to, aby veškeré finanční prostředky získané do obecní pokladny
ze hřbitovních poplatků, byly zpětně nainvestovány na údržbu a správu hřbitova. Práce spojené se
správou hřbitova zajišťovala paní Hana Radechovská, která se však z naší obce stěhuje. Nově začala
tyto práce vykonávat paní Dana Šantorová. Ta si navíc vzala na starost i hřbitovní údržbu. Její
zásluhou se tak celý hřbitov a jeho okolí mění k lepšímu doslova před očima. V dohledné době bude
započato i s opravou hřbitovních chodníků, na které obec získala státní dotaci z Programu obnovy
venkova. Práce už měly začít, ale poté co se zjistilo, že celý hřbitovní areál je pod památkovou
ochranou, muselo se čekat na vydání stanoviska památkářů. Pro úplnost uvádíme, že v létě již byla
provedena i oprava střechy hřbitovní kaple, která si vyžádala náklad téměř 100 tisíc korun, a kterou z
větší části pomohla obci financovat Svatojánská společnost.
Pomoc Barboře
Také letos zaslala naše obec 10 tisíc korun na účet společnosti Barbora, jejíž členové již po několik
let budují skanzen těžby a dopravy vápence v bývalém lomu paraple. Jejich obětavé práce si obec
nesmírně váží nejen proto, že svým dílem významně přispívají k její propagaci, ale také proto, ž
dobrovolná práce se u nás stává stále větší vzácností. Přes veškeré počáteční potíže se na Parapleti
dokázalo vybudovat dílo, které láká stále více návštěvníků a významnou měrou zvýšilo atraktivitu a

návštěvnost naší obce. Svým dílem přispělo i k obohacení zajímavostí naučné stezky, která lomem
prochází.
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Countryvečer v závěru prázdnin
Na konci prázdnin se konal tradiční countryvečer s táborákem. Návštěvníků přišlo tentokrát o
polovinu méně, než na stejnou akci v červnu. O to příjemnější však byla atmosféra večera, které
navíc přálo i mimořádně teplé počasí. Protože se podobné akce těší stále velkému zájmu občanů,
bude obecní zastupitelstvo spolu se Svatojánskou společností uvažovat o dalším zlepšení v
prostorách amfiteátru. Kromě countryvečerů se zde pořádají také oslavy Dne dětí, pálení čarodějnic a
příležitostně i soukromé oslavy.
Výstava fotografií cestovatele Míly Urbana
Známý cestovatel Míla Urban uspořádal ke konci prázdnin výstavu nejlepších fotografií ze svých
cest. Mezi zajímavými snímky byly zájemcům představeny také dobové dokumenty z dob totality,
které dokládaly, jak trnitá byla Mílova cesta za splněním jeho snů, při které propagoval výrobky
kopřivnické Tatrovky v zahraničí. Nad veškeré útrapy spojené s vyřizováním nejrůznějších povolení
se však dokázal povznést a nekonečný boj s tehdejší byrokracií vždy nakonec úspěšně završil. Jak
ukázal na svých snímcích, svoje sny si i v oněch nelehkých dobách z větší části naplnil.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Léto ve znamení hub
Již jsme si zvykli, že ve Svatojánku bývají zaznamenány i mimořádné události, které se netýkají
přímo života našich občanů, ale odehrávají se například v naší přírodě. Letošní deštivé léto přineslo
sebou skutečně mimořádnou nadílku hub. Po dva roky bylo hub v lesích jen velmi poskrovnu. Zato
letos! Ve třetím červencovém týdnu se dostavila doslova houbová exploze. Nejstarší pamětníci se
shodují na tom, že za svůj život něco podobného ve Svatém Janě a na Záhrabské nezažili. Lesy byly
doslova plné dubových hřibů, modráků, kozáků a dalších hřibovitých hub. Hříbky rostly i vedle
asfaltových cest, mnohdy přímo na turistické cestě, dále i na místech, kde prý nikdy předtím žádné
houby nebyly nalezeny. Hub bylo tolik, že si lidé v lesích podle libosti vybírali jen houby mladé a
pěkné, nebo podle druhu. Pro tak velké množství nemělo smysl sbírat houby všechny. Tento jev však
trval pouhý týden. V podobně velkém množství začaly růst houby ještě o měsíc později, avšak ve
vzdálenějších jehličnatých lesích. Na svatojánsku se na konci prázdnin hojně objevily také četné
druhy holubinek, žampiónů, ryzců, penízovek a dalších podzimních, méně atraktivních hub. Hřiby
byly nalezeny dokonce u betonového schodiště k panelovému domu ve středu vesnice v Loděnicích.
ZAJÍMAVOSTI
Poškození majetku na Záhrabské
V závěru prázdnin došlo k dopravní kolizi v Sedlecké ulici na Záhrabské. Řidič velkého nákladního
auta se stavebním materiálem zde při průjezdu úzkou ulicí poškodil několik desítek metrů plotu a
zcela zdemoloval jednu lampu veřejného osvětlení. Vzniklou škodu na majetku vyšetřovala police.
Není to bohužel první případ. Také v minulosti v úzkých a nezpevněných uličkách Záhrabské uvízlo
několik těžkých vozidel. Před třemi lety uvízla zbloudilá tatra s pískem na lesní turistické cestě od
Záhrabské ke Sv. Janu a musela být z bahna vytažena těžkou technikou. Cesta zde byla na čas zcela
neprůchozí a zničená. Zodpovědní osadníci tehdy zničenou cestu opět vyrovnali. Žádáme majitele
nemovitostí na Záhrabské, aby ve vlastním i veřejném zájmu při koupi stavebního materiálu
upozornili dopravce na zdejší omezené podmínky. Je třeba přesně popsat cestu, místo složení
materiálu a zajistit průjezd či otočení nadměrných vozidel. Riziko poškození cizího majetku se tím
významně sníží.
NAHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI

V úterý dne 21. listopadu 1916 o 9 hodině večerní zesnul v Pánu na zámku schönbrunnském
otcovský vládce národů rakouských a vřele milovaný panovník Jeho císařské a král. Apoštolské
Veličenstvo František Josef I. Jako hromová rána působila tato smutná zpráva u všech národů naší
říše, jakmile se rozšířila. Přišla neočekávaně, neboť Jeho Veličenstvo jen málo churavěl. Dětem byla
ihned tato velmi kormutlivá zvěsť oznámena a na škole vyvěšen smuteční prapor hlásající, že již
milovaného panovníka není více. Ve čtvrtek odpoledne dne 30. listopadu byl slavně pohřben do
rodinné hrobky u Kapucínů ve Vídni. 1 a půl milionů lidí přihlíželo k průvodu tak velkolepému, ale
smutnému, aby se rozloučilo se svým vladařem. Ač byla válka, předce z daleka přišli mocnářové a
zástupcové, aby se rozloučili se zesnulým stařičkým císařem. Smuteční služby Boží za Jeho
Veličenstvo ve Sv. Janě byly konány v úterý dne 28., ve čtvrtek dne 30. listopadu v den pohřbu a v
sobotu dne 2. prosince. Při všech súčastnil se celý sbor učitelský a veškerá mládež školní, aby se
pomodlily za svého milovaného císaře. V sobotu dne 2. prosince po smuteční mši sv. sešly se dítky
ve škole, kde jim řídící učitel vyložil, co vše zesnulý panovník za svého 68 letého panování pro
dobro dítek a říše naší vykonal a k jaké slávě ji povznesl. Poukázal na Jeho lásku k dětem, jak za
živobytí svého nepřál si oslav, ale doporučoval "Vše pro dítě". Vyzval děti, aby se doma přimluvily
za nějaký dárek pro sirotky, kteroužto sbírku toho dne děti po obcích vykonaly.
PODĚKOVÁNÍ SVATOJÁNKU
Dnes děkujeme manželům Pavlovi a Haně Radechovským, kteří se z naší obce stěhují. Poděkování
jim oběma patří za všechnu mnohaletou dobrovolnou práci pro naši obec. V novém bydlišti jim
přejeme mnoho úspěchů a spokojenosti.
BLAHOPŘEJEME
Dnešní blahopřání patří manželům Pletánkovým, kterým se dne 16. srpna narodil syn Martin
Tadeáš. Malý Tadeáš je dalším vítaným přírůstkem do již velmi početné rodiny nejmladších
svatojánků.
POZVÁNKA NA KONCERTY
Zářijová pozvánka patřila již tradičně koncertu skupiny Spirituál Kvintet. Tato oblíbená skupina
hostovala ve Svatém Janě již podesáté! Toto krásné jubileum oslavila také výjimečným kulturním
zážitkem. Cenu vstupného se podařilo ponechat stejnou, jako v předchozích letech (100 Kč dospělí /
50 Kč děti 7-15 let). Pro úplnost dodejme, že koncert se konal 17. září od 16 hodin v kostele a byl
navštíven 350 posluchači.
Předposledním koncertem letošní sezóny bude říjnový koncert chrámového sboru z kostela sv.
Jiří z Vraného nad Vltavou, který u nás bude hostovat 22. října od 16 hodin. Zazní duchovní
sborové skladby starých mistrů. Vstupné na tento koncert je dobrovolné.
INFORMACE SVATOJÁNSKÉ SPOLEČNOSTI
Zhodnocení průvodcovské sezony
S koncem prázdnin byla uzavřena celotýdenní průvodcovská činnost ve Svatojánském kostele.
Sezona se nijak významně nelišila od let předešlých, kromě drobného omezení provozu na počátku
léta, spojeného s elektrifikací kostela. Byl zaznamenán úbytek návštěvníků ze zájezdů spolků,
cestovních kanceláří a škol. Celkový útlum hromadných výprav však je fenoménem v celé republice.
Nárůst můžeme zaznamenat v oblasti individuální a rodinné turistiky. Ve Sv. Janě jsme zaznamenali
o něco vyšší počet zahraničních návštěvníků, což se projevilo na poptávce po cizojazyčných textech.
Svatojánská společnost rychle zareagovala a vedle nového holandského průvodce v jeskyni sv. Ivana
byly pořízeny i aktualizované verze informačních textů v několika dalších jazycích. Letošní sezonu
obohatila i výstava fotografií Roberta Klause, která byla pod kůrem kostela zpřístupněna od

15. července do 17. září. Zajímavé detailní záběry z přírody Krušných hor jsou skutečně zdařilé a
staly se příjemným zpestřením pro návštěvníky Sv. Jana. Stále se zvyšující poptávku po jistých
záběrech Sv. Jana pokryje SJS vydáním 2-3 nových pohlednic pro příští sezonu. Bude vydána
panoramatická pohlednice obce od křížku a dále klasické pohlednice, složené z několika záběrů z
obce, obohacené o charakteristické záběry zdejší přírody.
Prázdninové koncerty
O letošních prázdninách se konaly tři koncerty. Významným a organizačně mimořádně náročným
byl v úvodu prázdnin koncert skupiny Hradišťan. Koncert navštívilo přes 350 posluchačů. Pro
všechny přítomné to byl skutečně výjimečný kulturní zážitek. Vedoucí souboru Jiří Pavlica, kterému
se atmosféra koncertu velmi líbila, přislíbil návštěvu Hradišťanu i v příštích letech. Před začátkem
koncertu jako malé překvapení zazpíval dívčí pěvecký sbor z USA "Texas Girls Choir". Druhý
prázdninový koncert se konal 23. července. Koncert amerického sboru "International Music Ministry
Chorale" byl opět velmi slušně navštíven a měl slušnou uměleckou úroveň. Poslední koncert se
konal 20. srpna. Na společném koncertě dvou sborů vystoupil berounský sbor Slavoš s pěveckým
sborem Juventa z německého Goslaru. Umělecká úroveň tohoto koncertu však byla nižší než
obvykle. Výkony obou amatérských sborů byly průměrné a návštěvníci koncertu odcházeli se
smíšenými pocity. Svatojánská společnost jako pořadatel úroveň pořádaných koncertů nemůže vždy
předvídat a zaručit. Naštěstí se vysloveně nezdařilé koncerty z dosavadních 93 koncertů vyskytly jen
velmi ojediněle. Dostatečným zadostiučiněním našim pravidelným posluchačům byl jubilejní
koncert Spirituál kvintetu.
Brigáda a další připravované práce
Průtrž mračen na začátku září zaplavila doslova celou svatojánskou náves vodou a bahnem z lesa,
které při větším dešti stéká z cesty od Kaple sv. Kříže. Tentokrát bylo toto množství enormní, a
bahnem byl zanesen i chodník ke kostelu. Následky byly částečně odklizeny, ale je třeba mnohé
dodělat, zejména obnovit či zkvalitnit zanesené strouhy na svod vody z cesty do lesa. Během
provádění plynofikace by měl být obnoven zasypaný kanál pod silnicí na odvod vody do potoka.
Množství bahna je také v prostorách jeskyně sv. Ivana, kde stékající průsaková voda a množství
turistů vykonaly své. Na tyto akce je svolána brigáda na den 5. listopadu. Sraz v 9 hodin na návsi.
Součástí brigády bude též odstranění křoví z cesty ke Kapli sv. Kříže a z jejího okolí. Kaple samotná
byla v létě poškozena, když její venkovní stěny pomalovali a poškrábali vandalové. Poničená místa
bude třeba vyčistit a opravit. Rovněž je v plánu odvlhčit mokré stěny (vykopat stružku a vysypat jí
kamínky), které způsobily opadání zdiva na několika místech kaple. V dohledné době bude také
přistoupeno k dalšímu jednání na obnovu zničeného zábradlí kolem kaple. Zranitelné litinové
sloupky a řetěz po dohodě s patřičnými firmami možná nahradí stylovější zábradlí z dubových
kmenů. Doufejme, že tyto práce se do jara podaří uskutečnit, aby bylo vše připraveno na novou
turist. sezonu. Svatojánská společnost též zadává vyhotovení projektu na opravu schodiště u
hřbitovní kaple.
PŘIPRAVUJEME
17. září ………. Koncert skupiny Spirituál kvintet, kostel sv. Jana Křtitele - 16 hodin
1. října ………Zasedání správy Svatojánské společnosti – OÚ – 18 hodin
22. října ………Koncert chrámového sboru z Vraného nad Vltavou, kostel sv. Jana Křtitele - 16
hodin
5. listopadu .... Brigáda na úklid jeskyně sv. Ivana a návsi – sraz brigádníků 9 hodin kostel.
5. listopadu .... Zasedání správy Svatojánské společnosti – OÚ – 17 hodin

