Zpravodaj Obecního úřadu v Hajnici
Číslo 1 / Ročník 2014 / Neprodejné

Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Hajnického občasníku
V čase adventu a vánočních svátků mi dovolte, abych Vám jménem zastupitelů obce,
pracovníků obecního úřadu i jménem svým popřál jejich pokojné a klidné prožití. Přeji Vám,
abyste je prožili v kruhu svých rodin a nejbližších přátel a také věnovali malou vzpomínku
těm, kteří již s námi ke svátečnímu stolu nemohou usednout. Dětem přeji, aby pod
stromečkem našly to, o co si Ježíškovi napsaly.
Do nového roku 2015 přeji všem hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, jak v osobním životě,
tak v životě pracovním. Zkrátka, všechno nej !!!
Petr Červený – starosta
Advent – doba příprav na Vánoce
Začíná adventní doba, která lidem připomíná, že se blíží Vánoce. O
první adventní neděli je čas zapálit první ze čtyř svící na adventním
věnci. Čtyřtýdenní adventní doba skončí se západem slunce o
Štědrém večeru. Advent tvoří čtyři neděle před Vánoci. Jednotlivé
adventní neděle se označují jako železná, bronzová, stříbrná a zlatá.
Slovo advent pochází z latinského adventu – příchod, v křesťanské
tradici se připomíná příchod Ježíše Krista.
S tímto obdobím a počátkem nového liturgického roku je v dnešní
době spojeno zdobení ulic, obchodů i domů. Lidé začínají shánět vánoční dárky, hospodyňky
se připravují na pečení vánočního cukroví a úklid před svátky. Advent, jehož barvou je
fialová, však není v původním smyslu dobou shonu a předvánoční nervozity. Naopak, je
obdobím ztišení, klidu, rozjímání. Pro věřící je časem velkého očekávání a nadějí, že Bůh
splnil svá přislíbení daná už starozákonním věřícím a poslal Ježíše Krista na svět. Během
adventu by si tedy lidé měli dát do pořádku své svědomí ve vztahu k Bohu i k druhým lidem a
šířit kolem sebe naději a radost. Dříve se dodržoval i půst. Některá muzea a zámky připravují
různé výstavy o tradicích Vánoc.
Adventní věnec symbolizuje Kristův kříž, který šíří požehnání do čtyř světových stran. Kruh
věnce je zase symbolem boží věčnosti. Čtyři svíčky představují čtyři
týdny, jež předcházejí Vánocům, jejich světlo pak samotného Krista,
který je světlem světa. Podle dnes zřejmě nejrozšířenější teorie byla
tradice adventních věnců založena v prvé polovině 19. století
německým protestantským teologem Johanem Hinrichem
Wichernem.
Historie adventu sahá až do 5. století do Itálie. Zatímco zde byl
advent chápán jako doba přípravy na oslavy narození Páně, v Galii
byl pojímán jako příprava na druhý příchod Kristův. V prvních
staletích se na Západě slavil také různý počet adventních nedělí, a to mezi čtyřmi až šesti.
Počet čtyř adventních nedělí se prosadil v 10. až 11. století. Například pravoslavná církev
dodržuje šestitýdenní advent dodnes.
zdroj: www.tyden.cz
Poděkování
Děkuji tímto všem organizátorům, ale i našim spoluobčanům, kteří se podíleli v letošním roce
na přípravě kulturních a sportovních akcí pořádaných pro širokou veřejnost z řad dospěláků,
nebo dětí. Jednalo se např.o hasičské soutěže, Hajnickej potlach, oslavu vysvěcení kostela,
dětský den, pohádkový les, strašidelný les, turnaj v nohejbale, vánoční dílny, slavnostní
rozsvícení vánočního stromu.
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Vánoční koncert
Je již tradicí, že se vánoční svátky neobejdou bez vánočního
koncertu v kostele Sv. Mikuláše. Ani letos tomu nebude jinak
a navíc budou koncerty dva. Ten zřejmě historicky první se
uskuteční dne 12. 12. 2014 od 18.00 hod. v kostele sv. Jana
Křtitele v Dolním Žďáru a zorganizoval ho spolek NaŽďar.
Vystoupí skupina H-kvintet a budou hrány koledy a vánoční
písně z Čech i ze světa v originální úpravě pro vokální kvintet.
Ten druhý koncert se uskuteční dne 17. 12. 2014 od 18.00 hod.
v kostele Sv. Mikuláše v Hajnici. Do slavnostní předvánoční
nálady nás naladí pěvecký spolek Záboj ze Dvora Králové n/L, tentokrát v třicetičlenném
obsazení. I tady zazní koledy, vánoční písně, např. od J. J. Ryby.
Na oba koncerty Vás srdečně zve spolek NaŽďar a Obecní úřad Hajnice.
Střílení petard
Tak jako každým rokem i letos upozorňujeme „ohňostrůjce“ a „pyrotechniky“, aby při střílení
petard a vypouštění rachejtlí dbali zásad zvýšené bezpečnosti nejenom pro své zdraví, ale také
pro zdraví ostatních diváků a v neposlední řadě i pro bezpečnost věcí movitých i nemovitých
v okolí. A tak Vás žádám, abyste při odpalování „zaručeně bezpečné“ pyrotechniky a
„bezpečných řízených střel“ dodržovali bezpečnou vzdálenost od úložišť propanbutanu
(zdravotní středisko, HLF s.r.o., č. p. 225), ale také od kulturních památek (kostel Sv.
Mikuláše, strážní věž u kostela, roubená chalupa č .p. 6 (Otomarovi). Bezpečná vzdálenost od
výše uvedených objektů je min. 100 m.
Členové zastupitelstva pro volební období 2014 – 2018
Červený Petr - starosta – člen rady, JUDr. Snopková Tereza - místostarosta – člen rady, Flegl
Vladimír - člen rady, Novotný Robert - člen rady, Fekiačová Pavla - člen rady, Ficbauerová
Lenka, ak.mal.Václavík Daniel, Kroupa Jaroslav, Mgr.Patka Leoš, Mgr. Dvořáková Jitka,
Vojtěch Petr, Král Patrik, Sobotka Vladimír ml., Malý Otomar, Teplý Josef
Kanalizace a čistírna odpadních vod
V září letošního roku se započalo se stavbou kanalizace a centrální čističky odpadních vod. V
současné době je hotovo cca 12 až 15% prací na hlavním řadu včetně přípojek přes veřejná
prostranství. V místě čističky již stojí betonový monolit o objemu 460 m3 a budou probíhat
zkoušky těsnosti.
Samotná trasa kanalizace je budována v hloubce tří až čtyř metrů a na některých místech se
dodavatel potýká s velkým množstvím podzemních vod. Neustále se musí voda čerpat, což
zemní práce komplikuje. Věřím však, že stavební firma i tuto překážku překoná a výstavba
kanalizace bude včas a v prvotřídní kvalitě dokončena.
Obec bude hradit všechny revizní šachty a výkopové práce hlavního řadu a přípojek přes
veřejná prostranství až na hranici, nebo spíše 0,5 – 1m za hranici jednotlivých pozemků ve
vlastnictví občanů. S dalšími pracemi bude obec občanům nápomocna. Cílem pomoci je, aby
se občanům snížily výdaje za připojení na kanalizaci, a aby to pro ně bylo ekonomicky
přijatelné. I když jsme teprve na samém začátku výstavby, tak bych rád poděkoval občanům,
kterých se již výstavba dotýká za přístup k celé akci, za toleranci a pochopení, které je z
důvodu výstavby kanalizace po občanech požadováno. Vím, že jste někteří měli na jazyku
slova kritiky a někteří si je neodpustili vyslovit, přesto jsem mezi vámi našel pochopení,
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trpělivost a ochotu strpět určitou dobu jak hluk, prach nebo bláto na komunikacích,
rozbagrované zahrádky, tak třeba ztížený přístup do svých domovů. Za tuto vaši tolerantnost
všem osobně děkuji.
Petr Červený
Připravované a rozpracované akce na rok 2015
Na sklonku letošního roku již začaly práce na celkové rekonstrukci budovy zdravotního
střediska. Dojde k podřezání celé budovy, položení izolace včetně nových podlah. Budou se
dávat nové rozvody v celé budově (el. instalace, vodovod, odpady ). Bude nové sociální
zařízení. Na tyto stavební úpravy byla vysoutěžena cena cca 3 500 000,-Kč. V měsíci dubnu
2015 by mělo dojít k výměně oken a k zateplení celé budovy. Tady byla vysoutěžena cena cca
1500 000,-Kč. Akce bude hrazena z části vlastních zdrojů, zčásti z operačního programu
životního prostředí SFŽP ČR a část z EU. Bude zažádáno i o dotaci u Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje z „Programu obnovy venkova“. Následovat bude i jednání na
zajištění praktického lékaře do opravených prostor zdravotního střediska.
Další akcí, jejíž práce by měly začít v červnu příštího roku je výměna oken a zateplení budovy
základní školy. I tady se pohybuje cena pod 2 000 000,-Kč, a i tady by měla být dotace z
operačního programu životního prostředí a EU.
A aby toho nebylo málo, tak je připravena oprava budovy obecního úřadu, která by také měla
začít v příštím roce. Termín však ještě není znám. Zde proběhne rekonstrukce celé střechy
budovy, nad zasedací místností bude zhotovena nová sedlová střecha, budou rekonstruovány
rozvody topení, zhotoveno nové sociální zařízení a i tady dojde k zateplení a výměně oken na
celé budově. I tady je počítání s dotací z operačního programu životního prostředí ze SFŽP
ČR a z EU. I u tohoto projektu by náklady neměly překročit částku 2 000 000,-Kč.
A to ještě není všechno. Měly by začít přípravné práce (projektová dokumentace ) na
výstavbu chodníků III. etapa. Jedná se o úsek v Brusnici, kde by měl chodník pokračovat až k
truhlárně pana Huška, propojení chodníkem od SEZETU na chodník před obecním úřadem. V
tomto místě je situace složitá a jediné řešení, které se nabízí je trasa přes potok, kolem galerie
p. Rydla a zpět po lávce přes potok k obecnímu úřadu. No a poslední část je pokračování
chodníku až na křižovatku Úpice - Hořičky. U tohoto projektu se rýsuje realizace 2016 –
2017. Hlavní prioritou však zůstává výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod. Bůh s
námi.
Malé ohlédnutí za rokem 2014
Prioritou roku 2014 bylo moc neutrácet, aby byly finanční prostředky na rozjezd kanalizace.
To se nám snad povedlo. Další důležitou stavbou bylo vybudování chodníků II. etapa. O
kterou lokalitu se jedná, už asi všichni víte z minulých čísel občasníku, nebo kdy už chodníky
využíváte. Opět se trochu zvýšila bezpečnost pro chodce, což je určitě v zájmu nás všech.
Cena této akce činila cca 1.000.000,- Kč a byla hrazena z vlastních zdrojů.
Kromě chodníku byl za fi. SEZET s.r.o. opraven křížek a v jeho těsné blízkosti umístěna
lavička. Další významnou akcí bylo vybudování přírodního hřiště v mateřské školce. Staré
herní prvky již z bezpečnostních důvodů nevyhovovaly dnešním potřebám a byl vydán zákaz
jejich používání. Na místo toho provedla fa. Tomovy parky celkovou rekonstrukci zahrady v
MŠ. Nové hřiště bude jistě dobře sloužit dětem a některé z instalovaných prvků budou v
každodenním obležení. U tohoto projektu se cena pohybovala cca 1 200 000,-Kč, z vlastních
zdrojů bylo uhrazeno cca 130 000,-Kč, zbytek byl uhrazen z dotace OPŽP ze SFŽP a EU,
prioritní osa „Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu“.
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Poplatek ze psa a poplatek za systém svozu komunálních odpadů
Platby v hotovosti na rok 2015 (psi a odpady) se budou přijímat od 1. 2. 2015, a to v pondělí a
ve středu od 7.00 hod. do 16.00 hod. Poplatky jsou splatné do 30. 6. 2015. Složenky nebudou
trvale bydlícím občanům rozesílány. Plátce, kteří jsou zvyklí platit poplatky převodem z účtu,
upozorňujeme na změnu čísla účtu. Před platbou si vyžádejte podklady k platbě.
SK Spartak Hajnice
Výbor, hráči a členové fotbalového klubu SK Spartaku Hajnice přejí všem
svým příznivcům a občanům příjemné a pokojné prožití vánočních svátků,
především dětem bohatou nadílku pod stromeček a do nového roku pevné
zdraví, spokojenosti, lásky a štěstí.
Robert Novotný – předseda oddílu
SDH Hajnice
Sbor dobrovolných hasičů Hajnice přeje všem občanům příjemné a klidné
prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, spokojenosti a

štěstí.
Andrea Žáková – starostka SDH
Mladí hašiči SDH Hajnice
Stává se již pomalu tradicí, že se na závěr roku můžete v Hajnickém občasníku seznámit s
výsledky činnosti Mladých hasičů SDH Hajnice.
Soutěžní sezonu pod širým nebem jsme zahájili účastí na Podzvičinském záchranáři, kde jsme
si vyzkoušeli poskytování první pomoci v různých situacích. Soutěž skvěle připravili
kamarádi z Miletína s figuranty z Českého červeného kříže. V domácí soutěži O pohár
starosty obce Hajnice skončilo naše mladší družstvo 4., starší obsadilo 2. místo.
Náš hlavní cíl uspět v celostátní hře Plamen se nám podařil jen zčásti, v Okresním kole jsme
obsadili s mladším družstvem 5. místo. Staršímu družstvu chyběl většinu přípravy Patrik
Linhart, který se připravoval s Českou dorosteneckou reprezentací na Mistrovství světa
dorostu a juniorů ve Svitavách. Družstvo jsme doplnili závodníky z Bílé Třemešné, ale
nedostatek společné přípravy se projevil na výsledcích, družstvo obsadilo 6. místo.
V letošním roce jsme se více soustředili na seriál soutěží o přeborníka okresu Trutnov v běhu
na 60m překážek. Titul přeborníka vybojoval v kategorii přípravka Jakub Dufek a na druhém
místě skončila Adriana Martinová, oba k nám dojíždí ze Dvora Králové. V kategorii mladší
dívky a mladší chlapci se naši závodníci mezi desítku nejlepších nedostali.
Dařilo se nám ve starších kategoriích, mezi děvčaty obsadila Barbora Packová 2.místo,
Natálie Langerová skončila 7. a Adéla Budinská 9. Starším chlapcům kraloval Patrik Linhart,
který vybojoval titul Přeborníka okresu.
V letošním roce se do našeho kolektivu opět zařadilo několik dětí předškolního věku, kterým
se věnuje v přípravce naše vedoucí Ing. Martina Borůvková, jedna z mnoha, kteří v dětském
věku byli našimi členy. Stále máme dveře otevřené pro další děti se zájmem o hasičinu.
Další informace o naší činnosti a výsledky ze soutěží najdete na našich webových stránkách
www.mhhajnice.cz
Chtěl bych na závěr poděkovat Ing. Martině Borůvkové, Václavu Dvořákovi a naší nové
posile Lence Effenberkové, kteří věnují svůj volný čas práci s hasičskou mládeží. Vřelý dík
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patří také rodičům, kteří se nezištně starají o naše žaludky na soutěžích, nebo pomáhají s
dopravou dětí na soutěže.
Poděkování patří také našemu SDH, obci Hajnice a sponzorům za finanční a materiální
pomoc při zajištění naší činnosti.
Rád bych se také zmínil o činnosti celého sboru. V květnu jsme uspořádali den otevřených
dveří u příležitosti svátku patrona hasičů sv. Floriána, uspořádali dvě soutěže dětí a soutěž
dospělých Memoriál Miroslava Voženílka ml.
Také členové výjezdové jednotky nezaháleli. V letošním roce absolvovali již 58 výjezdů
požárům, dopravním nehodám, technickým a jiným zásahům. Mimo tuto činnost vybudovali
na nové hasičské zbrojnici druhou sirénu pro lepší slyšitelnost při vyhlašování poplachů.
Udělali jsme také potřebné úpravy elektroinstalace pro plánovanou instalaci odsávání
kouřových zplodin z výjezdových vozidel.
Pro místní základní a mateřskou školu a tábor ve Velkém Vřešťově jsme uspořádali hasičské
odpoledne.
Seznámil jsem Vás s letošními aktivitami našeho sboru, tak mi zbývá závěrem už jen to
příjemné:
SDH Hajnice Vás srdečně zve na
tradiční hasičský ples
23. ledna 2015 od 20 hod. do motorestu Výšinka
K tanci a poslechu bude hrát PLASTIK FIFL Květoslava Flegla
Připravená je bohatá tombola odvoz zajištěn
Na závěr bych chtěl jménem celého SDH Hajnice i jménem svým popřát Vám i Vašim
rodinám pohodové prožití Vánočních svátků a vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a vzájemné
lásky do nového roku 2015
Jaroslav Borůvka vedoucí MH
Základní škola a Mateřská škola Hajnice
Mateřská škola
Ve školním roce 2014/2015 jsme přijali 46 dětí. I nadále pracujeme podle ŠVP „S Kordulkou
a Vítkem proletíme celý svět“.
Začátek školního roku jsme zahájili plaveckým výcvikem,
kterého se účastnilo 15 dětí. I nadále pokračuje spolupráce
s paní keramičkou, děti si každý měsíc odnáší pěkný
výrobek. Na podzim se v naší mateřské škole dvakrát hrálo
divadlo. Konec září jsme
obohatili o krásný výlet
do Tonga, který si děti
velice užily a jistě se
tam
vrátíme.
Jako
tradičně na začátku října proběhla drakiáda s rodiči na
Vaňkově kopci. Podzimní tématiku jsme navodili i
v průběhu Jablíčkového dne. Den duchů dětem přinesl
spoustu zábavy, děti vydlabávaly dýně, kterými ozdobily
mateřskou školu. V listopadu proběhlo spaní v MŠ, na které se děti velmi těšily. Jejich tajná
přání se jistě splní díky vypouštění balónů štěstí. Na počátku prosince přijela do mateřské
školy pracovnice ze Severu s ekologickou pohádkou a povídala si s dětmi o třídění odpadu.
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Nakonec si děti vyrobily i andílka z kolíčku. S pátým prosincem k nám přišel Mikuláš a my
ho přivítali v kostýmech čertů, andělů a Mikulášů.
Doufáme, že i letos navštíví mateřskou školu Ježíšek a nadělí dětem mnoho dárků. Kalendářní
rok 2014 zakončíme vánoční besídkou v hasičské zbrojnici, která se nám jistě vydaří.
Věříme, že sledujete naše akce na webových stránkách, kde je ke shlédnutí i bohatá
fotogalerie www.zshajnice.cz
Základní škola
V letošním školním roce jsme přivítali v 1. ročníku 14
prvňáčků, kteří byli nejprve slavnostně uvítáni na
obecním úřadě. Ve škole už na ně čekali starší spolužáci,
kteří byli přivítáni v upravených prostorách školy.
V letošním školním roce jsou žáci rozděleni do tří tříd.
Samostatně 1.ročník,
2. ročník, 3. a 4.
ročník je spojen
v nově vybudované
třídě, která v předchozích letech sloužila jako školní
družina. Školní družina je letos v 1. patře, kde byl dříve
kabinet a sborovna.
Naši málotřídní školu nyní
navštěvuje 39 žáků.
Všichni žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího
programu „ Neučíme se pro školu, ale pro život“. Cílem
naší školy je udržovat rodinnou atmosféru, vést děti ke kamarádskému soužití a poradit si
navzájem.
Škola se pravidelně zapojuje do různých projektů. I v tomto školním roce jsme se zapojili do
celoročního programu „Ovoce do škol,“ který bezplatně zajišťuje dvakrát měsíčně zdravou
svačinku ve formě ovoce nebo zeleniny. Nadále si žáci mohou zakoupit dotované mléko,
které jim zpestří školní dopolední svačinu.
Od října se žáci zapojují do činnosti v etických
dílnách, kde se učí pracovat v kolektivu,
poslouchat, rozumět kamarádům a řešit krizové
situace. Jako každý školní rok je našim žákům
nabízena dostatečná nabídka zájmových kroužků,
o které byl k našemu potěšení nemalý zájem.
Např. Šikulky, Hra na flétnu, Angličtina hravě a
Lukostřelba.
Aktivně jsme začali školní rok již opravdu v září,
ve kterém jsme stihli besedu o dentální hygieně a
tradiční cvičení v přírodě. Říjen nám přinesl besedu o dravcích, projektový den
„ Jablíčka“ a všem známou tradiční drakiádu, kterou jsme si společně užili, i když téměř
nefoukal vítr. Barevné podzimní dny jsme využili k posezení s autorkou dětských knih.
Navštívili jsme také interaktivní výstavu v Broumově, kde si naši žáci mohli vystavené
exponáty vyzkoušet a objevit dosud nepoznané na vlastní kůži. Ani letos jsme si nenechali ujít
také již tradiční akci, a to spaní ve škole, které bylo letos s tématikou „Z pohádky do
pohádky“. Barvy podzimního listí nás natolik očarovaly, že jsme neodolali jejich dalšího
využití a celý den jsme se s nimi radovali na projektovém dni „Listování“. Podzimní čas se
překulil a pomalu se přiblížil dětmi oblíbený advent a všichni jsme se s radostí vrhli na
vánoční výzdobu školy. Mimo jiné se žáci podíleli na výrobě místního Betlému, který můžete
obdivovat naproti OÚ Hajnice. V předvánočním shonu jsme také ve škole přivítali pracovníky
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Střediska ekologické výchovy z Horního Maršova, kteří pro žáky připravili zábavnou besedu
o ekologii spojenou s vyráběním vánočních ozdob ze
zbytků
běžného
materiálu.
Po
nastávajících
prázdninách se žáci
mohou těšit již dnes na
plánovaný
kurz
bruslení,
který
proběhne na zimním
stadionu v Trutnově. V druhé polovině ledna bude zápis
do 1. ročníku.
Poslední prosincové školní týdny se žáci intenzivně připravují na vánoční besídku, kterou se
budou snažit potěšit své blízké a završí tak i kalendářní rok 2014.
Přejeme všem hezké Vánoce!
Mgr. Martina Švorcová, ředitelka ZŠ a MŠ
Sváteční fejeton
Tak snad už máte doma všichni vygruntováno, zameteno, vyluxováno, vypráno, vyžehleno a
umytá okna včetně vymeteného komína. Sedíte na židli, v jedné ruce ještě mokrý hadr, ve
druhé hadici od luxu a tupě zíráte do pravého rohu na zapomenutou pavučinu.
Včerejší a dnešní útok Hypernovy či Billy jste až na pár šrámů docela zvládli. Odnesly to jen
tlumiče vašeho přetíženého auta. Ale zase máte doma všude nastrkáno takové množství jídla,
že teď jen zoufale krčíte rameny a naříkáte, co s tím proboha vším budete dělat. Ve dřezu je
20kg salátu, ve vaně plavou ploutve a jehličí a smolu ze smrčku máte všude, kam se jen
podíváte, a tak si v duchu říkáte, který šílenec vymyslel nosit si do uklizeného bytu nějakej
„bordel“ z lesa.
Františky a purpuru jste letos především ze zdravotních důvodů vynechali, protože loni se
následně ozvalo tak silné astma, že jste kašlali ještě na Nový rok. Při lití olova jste si vypálili
do nohy nepěkný cejch, při házení střevíce to zase odneslo okno do zahrady i s tou
neprůstřelnou folií. Takže letos se chystáte už jen na to třesení bezem a dát ovocnému
stromoví od večeře kosti. Ráno ještě budete přemýšlet, jestli jste přeci jen neměli napéct těch
12 druhů cukroví, aby vás tetky nepomluvily. Ale co, ať si trhnou nohou, rumové kuličky
budou stačit, přeci se z těch Vánoc nezblázníte. Neblázněte, užívejte si !!!!!
Stačí normální úklid jako každý týden, okna by v mrazu myl jen cvok a pokud jde o jídlo …
Vánoce jsou svátky střídmosti a očekávání … Takhle byste akorát mohli očekávat, kdy vás
zase chytne žlučník a Štědrý večer strávit na lůžku v jednom z nemocničních zařízeních.
Vánoce jsou svátkem KLIDU, vzpomínek na ty, co tu s námi nejsou, ale hlavně velký dík
všem těm, co tu s námi jsou, protože život je dar. Tak neblázněte a zastavte se aspoň na těch
pár hodin a vnímejte ten klid, tu vůni jehličí, smoly a cukroví. Zaryjte si do paměti ty
rozzářené dětské oči pod stromečkem a buďte šťastní.
Na Vánocích je krásné také to, že si v nich každý může najít to své. Ať už věříte ve zrození
nového bůžka slunce, věříte v čarovnou moc jmelí, či obdivujete tu magickou kouzelnou noc,
kdy je možné nahlížet do budoucnosti. Či jste přijali „staronovou“ podobu Vánoc, jako
narození Ježíška a nebo tu úplně nejnovější – červenobílého starce s Coca Colou. Je to úplně
jedno, prožijte je tak, jak si sami nejlépe přejete.
Autorem fejetonu Martin Holický
Upraveno OÚ
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