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Informační zpravodaj obecního úřadu Svatý Jan pod Skalou a Svatojánské společnosti

Stavba vodovodu v Sedlci pokračuje
Před několika dny byly dokončeny všechny vodovodní přípojky, které byly objednány budoucími odběrateli
vody. Rovněž byla dokončena hrubá stavba domku, ve kterém bude umístěno technologické zařízení pro
úpravu vody, aby splňovala parametry pro pitnou a nezávadnou vodu. Před tím, než k instalaci zařízení
dojde, bude po několik dnů odčerpávána voda z vrtu. Po té bude proveden rozbor vody, který stanoví, jestli
došlo k odchylce oproti poslednímu měření z roku 2006. Podle výsledků rozboru bude upřesněna technologie
úpravy vody. Následovat budou terénní práce v okolí domku, který bylo nutné po zkušenostech z lednové
povodně, usadit do terénu o cca 80 cm výše oproti původnímu projektu. Celá úpravna vody bude oplocena
pletivem, které bude ohraničovat ochranné pásmo. Původní chodník ke kapli sv. Ivana bude rozšířen, aby
bylo možné k úpravně zajíždět servisním vozidlem vodohospodářů. Proti vjezdu ostatních vozidel bude
chodník opatřen dvěma sklápěcími patníky. V blízkosti dřevěného altánu bude umístěno „pítko“, které
poslouží návštěvníkům dětského hřiště a sportovního hřiště k osvěžení čerstvou pitnou vodou. (PV)

Výměna elektrického vedení ve spodní části Sv. Jana
V měsíci červenci započaly práce na výměně starého vedení nízkého napětí v místní části
Svatý Jan pod Skalou, a to od mostu u kostela až na samý konec obce, směrem k Hostímu.
Jedná se o první etapu prací. Druhá etapa bude započata co nejdříve a bude pokračovat od mostu směrem ke
hřbitovu. Staré nevzhledné sloupy budou odstraněny, veškeré vedení bude strháno ze sloupů a uloženo do
země - až na jednu výjimku, která zamrzela nejen mě, ale i mnoho obyvatel Svatého Jana. Majitelé ekocentra
Kavyl nedovolili společnosti ČEZ umístit kabelové vedení do země v uličce mezi domem č.p. 5
a ekocentrem, čímž došlo k paradoxu, že nejfrekventovanější část obce se bude „honosit“ novým betonovým
sloupem a z něj vedoucí hvězdicí kabelů, mířících k okolním domům. Nezpochybňuji právo vlastníka
pozemku nepovolit položení vedení, myslím si o tom však své... S rekonstrukcí vedení je spojena ještě jedna
nepříjemnost – s odstraněnými sloupy budou odstraněna i svítidla veřejného osvětlení. Aby se obec neocitla
ve tmě, musela být zahájena i rekonstrukce osvětlení, kterou však hradí obec plně ze svých prostředků,
protože žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení nebylo již podruhé vyhověno. V obci budou
rozmístěny nové stožárky s novými svítidly. Přívod elektřiny ke svítidlům bude proveden rovněž vedením
v zemi. Skončí také definitivně provoz kabelové televize, který byl oficiálně ukončen v roce 2009. (PV)*
* Autorizace článků ve Svatojánku: s ohledem na časté připomínky některých spoluobčanů k autorství textů, jsou zavedeny
od tohoto čísla následující zkratky, značící jednotlivé příspěvky členů redakce. Zkratka bude uvedena vždy v závorce za
textem článku. Články bez tohoto uvedení jsou společným dílem členů redakce Svatojánku. (PV) - starosta Ing. Pavel Vokál,
(JŠ) - místostarosta Jiří Ševčík st., (SJS) - Jiří Ševčík ml. předseda SJS, (BŠ) - Ing. Bohumil Ševčík - pokladník SJS. Ostatní
mimořádně zaslané příspěvky jsou podepisovány celým jménem. Pro upřesnění dodáváme, že konečnou autorizaci textů
od počátku vydávání Svatojánku vždy provádí starosta obce.

Zprávy jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Během prvního prázdninového měsíce se udála v naší obci i nedalekém okolí řada mimořádných událostí.
Hned druhý červencový den byla povolána naše jednotka Sboru dobrovolných hasičů k prvnímu ostrému
zásahu u požáru. Ve večerních hodinách se v plamenech ocitly dvě chaty mezi Bubovicemi a Jánskou. Spolu
s hasiči z okolních obcí a profesionály z Berouna se zásahu zúčastnila obě naše vozidla - Tatra 148 a Lada.
Přes veškerou snahu zasahujících jedna chata úplně shořela, druhou se podařilo zachránit.

Dále probíhal v SDH běžný pracovní režim, jako je vyproštění spadlého psa do jímky v obci Hostím
a technická pomoc při údržbě obce. Bohužel příroda zaměstnala hasiče opět. Ve třetím červencovém týdnu
přívalové deště způsobily několik kalamitních situací, mimo jiné zaplavení silnice a domu pana starosty
Vokála na konci obce. Hasiči použili svoji techniku k odčerpávání vody přes silnici.
V Sedlci naproti autobusové zastávce došlo k ucpání svodu a potrubí a k zaplavení okolních domů. Spolu
s jednotkou profesionálů HZS z Berouna byl svod částečně pročištěn a postavila se provizorní hráz přes
silnici, aby nedocházelo k dalším průsakům vody. Kuriozitou tohoto zásahu bylo i vyproštění vozidla
IVECO berounské jednotky po zapadnutí v podmáčeném terénu u zastávky. Nadále byla celá situace v obci
sledována. Další den se zaplavil sklep hotelu Obecná škola a bylo zahájeno její čerpání. Současně byly
v brzkých ranních hodinách započaty úklidové práce na odstranění provizorní hráze v Sedlci pro plné
zprůjezdnění komunikace. Nutností však bylo i úplné vyčištění zaneseného svodu a potrubí. Doufáme, že při
dalším dešti už bude dokonale plnit svoji funkci. Celé hektické období bylo na žádost pana starosty
zakončeno prořezáním a odstraněním spadlých a převislých větví porostu na rovince pod Ivankou, kde byla
naše jednotka také kontrolována nadřízenými orgány. V úplném závěru akcí byla vyčištěna silnice
od naplavenin z cesty „ Na Višňovku“ a pročištěním strouhy a potrubí u kostela v centru obce.
Velmi si ceníme a vážíme poděkování místních obyvatel, kterým jsme mohli pomoci.
Děkujeme za přízeň, jednotka SDH

Nadměrně deštivé léto způsobuje škody
Letošní rok se zdá být mimořádně deštivým. Podle celostátních statistik byl například
měsíc červenec nejdeštivějším od roku 1997 a teplotně nejchladnějším od roku 2000. Již
zima byla bohatá na sníh, a také skoro celé léto zatím probíhá ve znamení častých srážek, vydatných bouřek
a přívalových dešťů. Jedna z nejprudších bouří s krupobitím se přehnala 22. června. O měsíc později, dne
20. července u nás napršelo při noční bouři a celodenním dešti 125 mm srážek během 24 hodin. Kromě
lokální hrozby povodně, kdy se potok Kačák (letos již podruhé!) vylil ze svého koryta, podmáčená půda
v lesích způsobila několik vývratů, které poškodily majetek občanů. Prudké deště a povodně letos vydatně
zaměstnávají zejména naší obnovenou hasičskou jednotku. (SJS)

Prázdninové problémy se svozem odpadů
Při vjezdu do osady Záhrabská se opět nahromadily odpady. Bohužel, u kontejnerů jsou odloženy většinou
odpady, které tam nemají co dělat. Jedná se zejména o neoznačené tašky, pytle a krabice s různým obsahem,
pneumatiky, hrnce, ledničky a kusy nábytku, které jsou posouzeny jako nebezpečný odpad. Tento
nebezpečný odpad a neplombované pytle Technické služby neodvážejí. Pro nebezpečný odpad je totiž
vypravováno zvláštní vozidlo a za takovou likvidaci obec musí zaplatit nemalé částky. Takovýto nadstandard
si obec nemůže dovolit. Likvidaci takového odpadu hradí za své občany pouze hlavní město Praha, částečně i
jiná velká města. Pokud by to mělo fungovat i v malých městech a na vesnicích, musela by se zásadně změnit
daňová a poplatková politika.
Klasické černé pytle s logem TS (technické služby), jsou tedy ze Záhrabské vyváženy, protože za jejich
odvoz obec zaplatila při jejich zakoupení. I pořádek u kontejnerů se dá samozřejmě zařídit, ale někdo by to
musel zaplatit. Bohužel není možné, aby jednou měsíčně obec objednávala likvidaci černé skládky, kterou
okolí kontejnerů de facto je. Znovu proto upozorňujeme osadníky, že předplacené pytle na komunální odpad
je možné zakoupit na Obecním úřadě ve Sv. Janě, ostatní druhy odpadu je třeba odvézt přímo do areálu
Technických služeb v Berouně. Dále platí zákon, že při zakoupení spotřebiče či nových pneumatik, je
prodejce povinen odebrat bezplatně spotřebič starý. Týká se to zejména ledniček, praček, televizorů a pod.
Další možnost, jak zlikvidovat komunální odpad jinak, než zakoupením pytlů, je vyčkat na příjezd
velkoobjemového kontejneru (3x do roka).
Současná skládka bude ze Záhrabské odvezena 20. srpna při pravidelném společném svozu velkoobjemovým
kontejnerem (pravidelný svoz Záhrabská, Sedlec, Svatý Jan). Časy budou upřesněny na nástěnkách.

Výměna kněží v naší farnosti
K 1. červenci proběhla v Berounské farnosti výměna kněží. Po sedmiletém působení v naší farnosti odchází
P. Cyril Kubánek. Když k nám přicházel ze Smečna, mělo to být provizorně pouze na rok, ale v rámci
pravidelných výměn a „kolotoče“ kněží v diecézi bylo ono provizorium ukončeno až letos.
P. Cyril odchází na své nové působiště do farnosti Zlonice. I nadále však bude působit na soukromém
gymnáziu v Kladně jako pedagog a zástupce ředitele. Místo P. Cyrila byl do naší farnosti dosazen novokněz
P. Radim Cigánek, který se zároveň stane kaplanem ve Sv. Janě pod Skalou. Ať tedy pro něj i pro nás je jeho
působení v naší farnosti požehnáním a přínosem. (SJS)

Návštěvníci z celého světa
Svatojánský kostel s jeskyní svatého Ivana je stále více navštěvovaným místem. Přicházejí sem nejen
domácí, ale i zahraniční návštěvníci. O tom svědčí Kniha návštěv. Je zajímavé si tuto kniho prohlédnout.
Najdeme zde zápisy, v nichž lidé obdivují krásu kostela a jeskyně, které vyjadřují poděkování návštěvníků za
to, že směli toto místo shlédnout. Najdeme tam i zápis, v němž stojí „Bůh chraň toto svaté místo a všechny
dobrodince, kteří o něj pečují.“ Nebo „Děkujeme Bohu, že jsme směli navštívit toto svaté místo.“ Píší sem
lidé nejen z okolních států – Slovenska, Německa, Polska, ale přichází sem hodně lidí z Holandska, Británie,
Ukrajiny, Ruska, Španělska, Francie, ale také z Portugalska, Finska a Běloruska. Ze statistiky zápisů za rok
2010 a 11 vyplývá, že z evropských návštěvníků zapsaných v Knize návštěv vedou s pěti zápisy Rusové.
Z mimoevropských pak Američané se stejným počtem záznamů. Z amerického kontinentu zde můžeme najít
ještě Kanadu a Mexiko. Z Afriky jsou zde zastoupeny Namibie, Rwanda, Etiopie a Keňa. Více je zastoupena
ještě Asie – Japonsko, Čína, Korea, Filipíny, Turecko, Thajsko, Arménie a Afghánistán. A nechybí ani pátý
kontinent – jeden zápis v nové návštěvní knize kostela je z Austrálie. (BŠ)

Oprava interiéru kostela se nejspíše protáhne a prodraží
Na přelomu červa a července bylo v celé polovině kostela vystavěno technicky náročné lešení. Jeho stavba
trvala celý měsíc. S prvními průzkumnými pracemi bylo dle očekávání zjištěno, že pod současným bílým
nátěrem se skrývají barokní fresky. Protože se jedná o rozsáhlé malby prakticky v celé části stropu, musely
být další práce na rekonstrukci kostela pozastaveny.

Nyní probíhají jednání stavební firmy s církví, památkáři a restaurátory, jak dále v této věci postupovat. Jisté
je, že odkrytí a restaurování fresek bude časově i finančně náročné a není zatím jasné, jak bude moci církev
jako investor vzniklou situaci řešit. Řešením jsou zatím dvě varianty. První z nich, kterou prosazují všichni
zúčastnění kromě zástupce památkářů, předpokládá odkrytí a zdokumentování všech fresek, z nichž jen
vybrané budou moci být zrestaurovány a ostatní budou po zdokumentování pečlivě zakryty. Druhá varianta
předpokládá sejmutí pouze malířského nátěru, ale ne až ke freskám, pouze na vrstvu starší malířské hlinky.
Fresky by tím sice méně utrpěly, ale nebyly by zdokumentovány a oprava stropu kostela by změnou
technologie nebyla kompaktní a kvalitně provedená. Firma odmítla na tento postup navrhovaný památkáři
poskytnou záruku na práci. Již nyní můžeme prozradit, že jednou z obnovených fresek by mohla být postava
anděla strážného z původního výjevu ze života sv. Ivana. Jedná se o fresky z roku 1711, které nejspíše
pochází opět z ruky J. V. Spitzera, podobně, jako fresky v klášteře a kapli Sv. Kříže. Vzniklá situace je
bohužel závislá na finančních prostředcích. Jisté je, že původní rozpočet je již nyní navýšen o odkrytí fresek
mravenčí metodou zvanou „okladívkování“, kdy za 1 den restaurátor odkryje maximálně 1m2 fresky. Toto
navýšení již činí 280 000 Kč. V současnosti probíhají jednání o získání peněz na zaplacení těchto víceprací,
které v souvislosti s odkrytím fresek vznikly. Po zdokumentování by měly být odkryté fresky opět odborně
zakryty, protože obnovení fresek na celém stropě je finančně nerealizovatelné a pohybuje se v řádu desítek
milionů korun. Případné zrestaurování částí fresek se opět bude odvíjet jak od kvality a umístění objevených
obrazců, tak i od naší schopnosti obnovu fresek zaplatit. 1 m2 základního obnovení již odkryté fresky stojí
orientačně 5800 Kč. Nástropní fresky ze země vypadají malé, ale ve 20m výšce mají fresky ve skutečnosti
rozlohu desítek čtverečních metrů. Pravděpodobně se bude z větší části jednat o fragmenty, protože strop
kostela byl hrubě vyspravován v roce 1859, kdy byly poškozené části stropu otlučeny a zbytky fresek byly
zabíleny. Protože byly práce na stropě pozastaveny, pokračuje se s opravou říms a na výrobě nových oken.
V souvislosti s opravou kostela upozorňujeme návštěvníky, že kostel a jeskyně jsou o letošních prázdninách
přístupny turistům pouze o víkendech. Za vzniklá nedopatření se návštěvníkům omlouváme. (SJS)

Svatojánská pouť - letos provizorně, za rok již slavnostněji a „v novém“
Letošní poutní slavnost proběhla poněkud netradičně. Společenské akce letos poprvé proběhly pod
organizačním dohledem Hasičského sboru a byly i díky počasí vydařené. Poutní mše byla s ohledem na již
probíhající stavbu lešení v kostele přesunuta nejprve do amfiteátru, pro deštivé počasí nakonec do jeskynního
kostela Panny Marie. Bohoslužba v renesančním jeskynním kostele tak nakonec měla pro přibližně stovku
přítomných poutníků velmi nevšední atmosféru. Tuto krásnou mši následně doplnily i tradiční „pouťové
koláčky“, které osobně upekli naši velcí příznivci Jan Cibulka spolu s Saleziánem P. Janem. Pokud vše
proběhne dle předpokladů, příští pouť by již měla proběhnout poněkud ve slavnostnějším duchu. Celý strop
kostela již bude opraven a vymalován, pokud to finanční situace dovolí, tak včetně říms, svislých stěn a na
kostele budou vyměněna i poslední dvě okna. Tím by měly být dokončeny poslední zednické a malířské
práce na kostele a v dalších letech nás čeká již „pouze bezprašná“ obnova barokního mobiliáře kostela.
O příští Svatojánské pouti by také dle předpokladu měli být slavnostně navráceni „ukradení andílci“ z
náhrobku sv. Ivana. Stane se tak při příležitosti 300 letého výročí zhotovení tohoto náhrobku. Kopie pěti
andílků jsou již vyřezány a po zhotovení posledního kusu bude následovat jejich křídování, zlacení a barvení.
Kopie andílků jsou velmi autentické a podle dochovaných fotografií je pro Svatojánskou společnost
zhotovuje umělecký řezbář pan Jiří Kobr z Hostíma. (SJS)

Nevydařené koncerty
Letošní koncerty ve svatojánském kostele bohužel nebyly vydařené. Jak koncert Hradišťanu, tak recitál Ireny
Budweiserové byly navštíveny jen minimálně, a byly pro pořadatele prodělečné. I přes obvyklý a osvědčený
systém reklamy a informovanosti bylo evidentní, že přelom května a června nebyl příliš vhodný. Našim
koncertům totiž konkurovalo mnoho dalších kulturních akcí, kterých je v tuto dobu nejvíce v roce. Bohužel,
před půlroční uzávěrkou kostela jsme nemohli volit termíny jiné. (SJS)

PŘIPRAVUJEME:
27. srpna ………. Oslava 100. let Svatojánských hasičů 13:00 - 23:30 viz. pozvánka
3. září ……….... Zasedání Svatojánské společnosti - OÚ - 18 hodin

100 let od založení Sboru dobrovolných hasičů
ve Sv. Janě pod Skalou
V letošním roce si připomínáme stoleté jubileum od založení Sboru dobrovolných hasičů ve Sv. Janě pod Skalou.
K nahlédnutí do historie sboru nám posloužila dochovaná hasičská pamětní kniha, psaná mezi lety1931-1946. Z poválečného
období máme k dispozici už jen útržkovité zprávy v obecní kronice a vyprávění pamětníků. Úvodem je třeba uvést, že
myšlenka dobrovolného hasičstva byla v první polovině 20. století všeobecně velmi populární a byla podporována
i z nejvyšších míst, zcela konkrétně i osobností prvního prezidenta T. G. Masaryka, velkého příznivce všech hasičů. Hasiči
bývali ve své době v očích obyvatel ve veliké vážnosti. Také představenstvo našeho sboru bylo obvykle tvořeno
nejvýznamnějšími obyvateli obce (pan starosta, pan řídící, pan továrník, pan hostinský, pan obchodník... ). Kromě hasičské
činnosti a protipožární prevence byli hasiči velmi aktivní i v oblasti kulturní. K nejpopulárnějším akcím hasičů patřily
každoroční hasičské plesy a veselice a příležitostná vystoupení hasičského divadelního kroužku. Takto hasiči získávali
finance na nákup výzbroje. Výjimečnou akcí v historii našeho sboru se stalo vskutku velkolepé hasičské cvičení v roce 1931,
kdy bylo za účasti všech okolních sborů a hasičského představenstva oslaveno dvacetileté výročí trvání sboru. Svatojánským
hasičům byla tehdy slavnostně předána nová motorová stříkačka, která byla ihned předvedena veřejnosti.
Nyní si nahlédnutím do kronik připomeňme, jak na tom bylo naše dobrovolné hasičstvo před sto lety, tedy v době
založení spolku ve Sv. Janě - Sedlci. Nejstarší zmínka pochází z roku 1908, kdy se obecní zastupitelstvo v Hostími usneslo,
aby patřičné peníze, získané ve prospěch zařízení hasičského sboru ve Sv. Janě, byly rovným dílem rozděleny mezi
jednotlivé spojené osady obce (Hostím - Svatý Jan - Sedlec), protože na založení samostatné jednotky ve Sv. Janě tehdy
nebylo „ani pomyšlení“. Z peněz měly být zakoupeny výhradně hasičské potřeby. První přípravná schůze hasičů se konala na
podnět budoucího místostarosty sboru bratra Václava Horešovského dne 11. prosince 1910 za účasti 28 členů. Bylo
usneseno, že hasičský sbor bude zřízen pro osady Sv. Jan - Sedlec. Starostou sboru byl zvolen Eduard Koreis, řídící učitel ve
Sv. Janě. Ustavující schůze sboru se konala 5. února 1911 v Sedlci. Na schůzi bylo zvoleno představenstvo sboru, byl
přednesen návrh stanov a mimo jiné byly stanoveny povinné měsíční členské příspěvky ve výši 20 haléřů. 27. února 1911 se
konal první ples zakládajícího sboru v hostinci „Pod Mramorem“ ve Sv. Janě. Plesy se konaly střídavě ve Sv. Janě
a v hostinci v Sedlci. Podobně na střídačku se konaly i schůze hasičů, aby ani jedna osada nebyla znevýhodněna. Stanovy
sboru byly schváleny ústředním místodržitelstvím 1. července 1911 a s tímto datem také začal sbor oficiálně existovat:
„Na následující první valné hromadě bylo jednomyslně rozhodnuto zakoupit od „Ústřední prodejny“ čtyřkolou stříkačku bez
per a přikoupit mimo normál 100m konopných hadic dvojtkaných na 14cm. Dále zakoupen byl výzbroj: 12 přileb, 12 opasků,
2 horny, 3 povelky, 12 píšťalek, 4 náramky (velitele, podvelitele, náčelníka a trubače) vše za cenu 2072 Kč, splatné buď
hotově po řádném dodání a vyzkoušení stroje aneb na splátky do 10-12 roků. (...) stroj ponese nápis: Sv. Jan - Sedlec 1911.“
Stará ruční stříkačka, majetek velkostatku, byla umístěna tamtéž (v bývalém klášteře) a ta nová byla umístěna na statku
v Sedlci. Spolková místnost byla ustanovena v hostinci p. Malého „Pod Mramorem“ ve Sv. Janě. Vedle toho byla v hostinci
umístěna spolková pokladnička s nápisem: „Ve prospěch sboru dobrovol. hasičů ve Sv. Janě - Sedlci.“ Protože pro čtyřkolou
stříkačku nebyla zaručena přípřež (koně), byla v roce 1912 vyměněna za stříkačku dvoukolou. Téhož roku byla pořízena
sborová knihovna a svatojánští hasiči také poprvé cvičili na veřejném cvičení v Loděnicích společně se sborem Hostímským.
Za první světové války nemohl sbor vykazovat žádnou činnost, protože všichni bratři byli odvedeni do války, ze které
se jich 5 již nevrátilo. V roce 1926 byl při sboru založen „dramatický kroužek“, který každoročně obstarával obvykle
3 - 4 představení - jak pro dospělé, tak pro děti. Tento divadelní spolek při hasičském sboru se také staral o Mikulášské
a Silvestrovské zábavy, či o pravidelné masopustní „maškarní merendy“. V roce 1927 byl otevřen hasičský sklad v Sedlci.
Kromě zábavy hasiči samozřejmě vždy především naplňovali svá poslání. A tak v pamětní knize každý rok najdeme několik
záznamů o zásahových akcích všeho druhu. Od nezbytné povodňové pohotovosti, čištění studen, kropení návsi a zalévání
motorovou stříkačkou, až po hašení několika požárů. Kromě toho se také účastnili mnoha cvičení a hasičských slavností
u nás i v okolí. Při každé větší slavnosti sboru bylo pamatováno na zemřelé členy, kterým byla na místním hřbitově vzdána
čest. V době před II. světovou válkou také nacházíme v kronice první zprávy o hasičích ošetřovatelích - tzv. „samaritánech“.

V roce 1937 vznikla odnož Svatojánského požárního sboru na Záhrabské. Ta se brzy vzmohla a za pár měsíců byla
vyššími orgány uznána jako samostatná požární jednotka. Na její podporu se v místních hostincích pořádaly taneční zábavy
a merendy (např. „Annenská taneční zábava“ v restauraci U Soukupů na Záhrabské). Není bez zajímavosti, že každý rok se
v obci konala velkolepá oslava narozenin prezidenta osvoboditele T. G. Masaryka, na níž se s velikou úctou podílelo veškeré
obyvatelstvo pod vedením místních hasičů. Hasiči byli nastoupeni v slavnostních stejnokrojích a měli na starosti jak čestnou
„hasičskou vatru“ u pamětní desky padlým vojínům v Sedlci, tak kulturní vložky a přednášky ve vyzdobených sálech
hostinců v Sedlci „U Radů“, nebo ve Sv. Janě u pana Čermáka na „Ivance“. Vzpomínkou na prezidenta Masaryka, dokonce i
jeho jménem, záznamy v hasičské pamětní knize končí.
Hasičský sbor oficiálně více či méně fungoval až do roku 1995, kdy byl v důsledku změny zákona obcí oficiálně
zrušen. Období největšího rozkvětu svatojánského hasičského sboru zaznamenáváme mezi lety 1930-40. V letech 1946-95
aktivita sboru postupně upadala a omezila se zpočátku na činnost divadelní a společenskou, po uzavření všech zdejších
hostinců v 60. letech už jen na příležitostná požární cvičení a každoroční prohlídky všech komínů v rámci protipožární
prevence (staré komíny byly nejčastější příčinou požáru). V 60. letech byla v akci „Z“ zásadně přestavěna požární zbrojnice
ve Sv. Janě, kdy byla přistavěna celá její přední část. Po roce 1970 došlo k malému oživení, když byla v zájmu požární
ochrany zdejší specializované policejní školy navázána spolupráce s Ministerstvem vnitra, od kterého hasiči dostali
převodem nové zásahové vozidlo GAZ. Tehdy bylo také částečně modernizováno hasičské vybavení. Byla pořízena
přenosná motorová stříkačka PS8 a pravidelně probíhala požární cvičení se zaměřením na ochranu policejní školy. Tato
požární cvičení se stříkačkou probíhala obvykle v parku či na březích Kačáku a vždy bývala velkou podívanou zejména pro
děti. Ale i tyto akce nakonec postupně uvadaly a v posledním desetiletí před zrušením sboru se hrstka zbylých hasičů zmohla
již pouze na pravidelnou inventuru a kontrolu stavu výzbroje ve skladu ve Sv. Janě a v již trvale uzamčené hasičárně na
Záhrabské. V roce 1999 obec starou požární zbrojnici přestavěla a zřídila v ní malé hasičské muzeum, kam byla přemístěna
také historická stříkačka ze Záhrabské. Muzeum však bylo otevíráno pouze při slavnostních příležitostech. V roce 2010 byla
jednotka Sboru dobrovolných hasičů ve Sv. Janě obnovena a v současnosti je nejen velmi aktivní, ale zároveň i velmi
vytížená. Obec hasičům poskytla potřebné zázemí a od hasičského sboru ze Sloupu v Moravském krasu zakoupila staronový
hasící vůz Tatra T 148. Převodem od Policie ČR náš sbor získal také zásahový terénní vůz Lada Niva. Hasiči se integrovali
do okresního systému protipožární ochrany a aktivně se účastní hasičských akcí a školení. Podle množství vykonané práce za
uplynulý rok je zřejmé, že jednotka Sboru dobrovolných hasičů je i v dnešní době v obci velmi potřebná a užitečná.

Ze vzpomínek starých hasičů se dochovalo i několik zajímavostí, které zde pro zpestření také uvedeme. Svatojánští
hasiči se například mohou pochlubit tím, že jejich auto, které stávalo ve Svatojánské zbrojnici, je navždy zachyceno ve
slavném oskarovém snímku Jiřího Menzela „Ostře sledované vlaky“ (1966). Když filmový štáb natáčel tento film v
Loděnicích, jeho tvůrci do filmu sháněli staré auto pro osádku SS-manů. Jako nejvíce věrohodné bylo vybráno právě auto
svatojánských hasičů, které je i ve filmu řízené bratrem hasičem panem Jindřichem Landou. Auto je zde zachyceno například
hned v 4:19 minutě filmu, kdy projíždí s německými vojáky kolem Loděnického kostela.
Počátkem šedesátých let oslavoval svatojánský „požárnický sbor“, jak se hasičům v té době pokrokově začalo říkat,
padesáté výročí od svého založení. Bylo to spojeno se slavnostními projevy, vyznamenáním zasloužilých členů a se
vzpomínáním na staré dobré časy. Mladí členové sboru se však rozhodli, že překvapí své starší spolubratry kulturní vložkou.
Složili písničku, která trefně popisovala tehdejší vybudování nové požární zbrojnice. Zpívala se na nápěv písně „Když jsem
já šel tou putimskou branou“ a ihned se stala v obci velmi populární.

HYMNA SVATOJÁNSKÝCH HASIČŮ
Když jsem já šel od Hostíma k Jánu
viděl jsem tam starou hasičárnu
ze vrat auto koukalo
smutně na mně houkalo.

Slyšeli to požárníci staří
jak se jejich autu špatně daří
na Ivanku pádili
dlouho se tam radili.

Málo místa je pro mně za vraty
v létě v zimě táhne mi na paty
ať se na mně stříkačka
ve dne v noci nemačká.

Pak už na nic dlouho nečekali
v „akci Zet“ hned do práce se dali
tak vyrostla zbrojnice
chlouba celé vesnice.

Pokaždé když Landa se mnou jezdí
vidím se i s hasičema ve zdi
moje brzdy churaví
nikdo je neopraví.
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