Vážení spoluobčané a přátelé naší obce.
Čerstvý sníh a svěží mrazivé počasí umocňují atmosféru letošních vánoc. V předvečer Štědrého dne
se znovu rozzářila okna svatojánského kostela a stejně jako každoročně se tichým údolím linuly tóny
známých koled a České mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Stovky návštěvníků si opět odnášelo milý
zážitek nejen ze samotného koncertu, ale i ze svátečně vyzdobené a upravené obce.
Ani si možná dost dobře neuvědomujeme, kolik lidí jsme tím vším potěšili. Kolika lidem jsme
pomohli odreagovat se od mnohdy vážných životních problémů, a kolika lidem jsme zpříjemnili
prožitek z těchto nejkrásnějších svátků v roce.
Vánoční čas je mimo jiné i jedinečnou příležitostí k poděkování. Dovolte mi proto vážení přátelé,
abych vám dnes poděkoval nejen sám za sebe, ale především za všechny ty, které jsme o letošních
vánocích dokázali společně potěšit. Děkuji nejen interpretům a organizátorům koncertu, děkuji i
našemu farnímu úřadu. Děkuji Vám všem za celoroční snahu o upravenost Vašich domů, chalup a
jejich okolí. Děkuji za vánoční výzdobu, která se u nás stává samozřejmostí, a která nechybí snad na
jediném obydleném domě. Děkuji i panu Vlastimilu Pecharovi staršímu z Prahy, který do našeho
kostela ochotně zapůjčil svůj pěkný betlém, děkuji i studentům a studentkám z Vyšší pedagogické

školy za uspořádání pěkné adventní výstavy. Děkuji ale také za pochopení, se kterým přijímáte
někdy až neúnosné návaly návštěvníků Svatého Jana. Největší dík však patří za stále se zlepšující
mezilidské vztahy, které jsou předpokladem pro další zdravý rozvoj každé vesnice. Děkuji také za
každou, byť sebemenší podporu, ale i za zdravou kritiku nelehké a dobrovolné práce obecního
zastupitelstva. Každá podobná vyjádření jsou vždy tou nejlepší pomocí a povzbuzením pro práci
další.
Vážení přátelé. Dovolte mi, abych se i já připojil k těm, kteří Vám přáli a přejí k letošním vánocům.
Přeji nám všem, abychom si i my, při každé naší návštěvě i toho nejzapadlejšího koutu naší vlasti,
odváželi podobné prožitky, jaké si odnášejí lidé od nás. Přeji všem občanům naší obce, aby se jim v
naší malebné vesnici i nadále dařilo a stále lépe žilo. Do nového roku přeji všem lidem dobré vůle
hodně zdraví, lásky a životního optimismu.
Jiří Ševčík,
starosta obce

