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Vážení spoluobčané,
Právě končící rok předznamenává nástup nového tisíciletí a pro nás všechny nástup druhého
desetiletí života v nově ustavené demokratické společnosti. V této pro mnohé z nás do roku 1990
nepoznané demokracii jsme navíc mohli oněch deset roků žít a pracovat v opět osamostatněné
vesnici. V té vesnici, kterou minulý režim naprosto necitlivým způsobem zdevastoval, vylidnil a
rozpoltil, aby následně její jednotlivé části přiřadil k jiným okolním obcím.

Demokracie byla skutečně pro valnou většinu z nás velkou neznámou. Bylo a stále je zapotřebí se jí
znovu a znovu učit poznávat. Setrvat v počátečním nadšení ze života ve svobodě se s nástupem
volného trhu a přitvrzujícího se konkurenčního prostředí stávalo pro mnohé stále obtížnější. Stoupaly
sice příjmy obyvatel, ale současně se zvyšovala pracovní náročnost i životní náklady. I tyto
skutečnosti měly podíl na nárůstu kriminality, která život každé demokracie provází. Současně ale
bylo a je možné pozorovat až neuvěřitelné proměny našeho okolí, které všestranně přispěly ke
zvýšení naší životní úrovně a celkové pohody. Život ve svobodné společnosti také "odboural"
hranice mezi státy a nastupujícím generacím se otevřely cesty do celého světa.
Ani my v naší obci jsme celých deset let nežili ve vzduchoprázdnu a všechny tyto okolnosti zvolna
měnily především naše názory a stanoviska na vývoj, kterým by svatojánské údolí mělo projít.
Zmiňovaný konkurenční boj zavládl i mezi jednotlivými vesnicemi a snaha jejich představitelů byla
orientována zejména na získávání dotací z prostředků, které stát uvolňoval na obnovu poškozeného
venkova. Bylo to mnohdy velmi obtížné, ale pouze s pomocí státu si bylo možné představit, že
předsevzetí zastupitelstev malých obcí bude možné naplnit.
I my, občané Svatého Jana pod Skalou můžeme být vděční za pomoc, která do toho údolí v
posledních deseti letech přišla ze státní pokladny. Z pohledu obnovy obce by však nebylo moudré
rozdělovat tyto prostředky na více či méně potřebné. Vždyť v katastrofálním stavu bylo téměř
všechno na co jen se člověk podíval. Ať už byly peníze určeny na obnovu památkových objektů, na
infrastrukturu či na vybudování tolik potřebných bytů, rozhodně přispěly ke zlepšení celkového
obrazu obce.
I sebevíce peněz by však nestačilo, kdyby nebylo jejich využití provázeno lidským úsilím a snahou.
V naší obci se lidé ochotní pracovat našli a s jejich pomocí se dařilo měnit tvář malebné vesničky
doslova před očima. K lepšímu se bezesporu změnily i mezilidské vztahy a nebývalý nárůst
zaznamenala úroveň kulturního a společenského života. Skutečnost, že se Svatý Jan pod Skalou
podvakrát za toto období zařadil mezi úspěšné vesnice roku to jen potvrzuje a jen škarohlídi a věční
nespokojenci tvrdí opak.
Vážení spoluobčané. Dovoluji si Vám všem poděkovat za všechno, co jste pro naši obec v minulosti
vykonali. Dovoluji si Vám poděkovat za porozumění a podporu, se kterou jste pomáhali a pomáháte
jednotlivým obecním zastupitelstvům při jejich nelehké práci. Děkuji také všem svatojánským
příznivcům a dobrodincům. Věřím, že v nás bude život ve svobodné demokratické společnosti i
nadále upevňovat pocit sounáležitosti a společné odpovědnosti k věcem veřejným. Jen tak bude mít
naše snažení opravdový smysl a jen tak se nám bude v naší obci dobře žít.
Přeji Vám všem požehnané Vánoční svátky, které by v nás ve všech měli umocnit touhu po větší
pokoře a lásce. V novém roce 2001 přeji všem hojnost klidu, duševní pohody a pevného zdraví.
Nechť Vás v tomto prvním roce nového milénia provází radost a dostatek víry ve stále lepší
budoucnost. Společně nám všem přeji, aby pro nás bylo příští desetiletí přinejmenším tak úspěšné
jako ono, kterým jsme uzavřeli končící tisíciletí.

