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FOTKY:
JSOU K DISPOZICI VE SLOŽKÁCH

HOTOVÝ OBČASNÍK PŘED VYTISKNUTÍM POSLAT NA
jaja.vojtechova@seznam.cz, mobil 731 744 114

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
rád bych na Vás apeloval a požádal o poskytnutí mobilních kontaktů na Vás. Týká se těch, kteří
kontakt nedali a tak zprávy nedostávají. Při rozesílání hromadných zpráv se nedostane informace
k Vám všem a přitom to je nejjednodušší způsob jejich doručení. Zneužití se opravdu bát nemusíte,
kontakty nepředáváme a stejně o Vás „velký bratr ví vše“. Je škoda, když v případě havárie skládky
se nedostane hlášení ke všem. Rozhlas stejně nikdo ve večerních hodinách neslyší, obzvlášť
v nemovitostech s novými okny a ty máte vesměs všichni. O vývěskách a úřední desce se nezmiňuji,
protože to většina z Vás nečte.
V příštím roce dojde ke změně v četnosti vydávání občasníku a to z důvodu nedostatku materiálů a
podkladů k jeho vydání. Náklady na vydání jsou poměrně vysoké a není v zájmu doplňovat
informace pouze ze zdrojů, které nesouvisí s děním v obci. Proto nadále bude vycházet jednou až
maximálně dvakrát ročně podle množství informací.
Rád bych Vám jménem svým a celého zastupitelstva obce popřál co nejhezčí prožití nastávajících
svátků vánočních a pozval Vás na tradiční setkání na návsi 24. 12. od 1600 hod. při poslechu
vánočních koled a také pak na silvestrovský ohňostroj 31. 12. od 19 00 hod.
(Ing. Jiří Šmíd)

TÁBOR PERUC

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

DLABÁNÍ DÝNÍ
Dlabání dýní se konalo v sobotu 26. října 2019. Každá dýně byla očíslována. V místní samoobsluze
jste pak mohli hlasovat o nejhezčí dýni. Výsledky byly následující:
1. místo: Kunert David, Pilney Honza, Preisová Eliška, Saic Martin,
2. místo: Preis Roman, Barva Martin, Kunertová Monika,
3. místo: Mendová Nela, Sovová Eliška,
4. místo: Červená Maruška, Červený Lukáš, Preisová Kačka.

STEZKA ODVAHY
Stezka odvahy se konala v sobotu 2. listopadu 2019. Stezku navštívilo 83 dětí. Děti byly odměněny
hrníčkem s logem „Dušičková stezka odvahy“ a balíčkem želé bonbonů.

POSEZENÍ PRO STARŠÍ A DŘÍVE NAROZENÉ
Posezení pro starší a dříve narozené se konalo v sobotu 23. listopadu 2019. Nejprve vystoupila místní
skupina „Vrbičanské berušky“. Poté zazpíval a svými vtipy pobavil pan Pitkin. Nakonec k poslechu a
tanci zahrál harmonikář Luboš Klaban.

Víte, že ...
… koncem roku 2018 ukončila činnost pobočka České pošty.
Od druhé poloviny ledna 2019 byl ve stejných prostorách
zahájen provoz pošty Partner. Česká pošta dodala přepážku,
nábytek a výpočetní techniku. Obec zrekonstruovala provozní
prostory včetně podlah, zadní přepážky, snížení stropu
sádrokartonem a moderním osvětlením. Služby pro občany,
jak listovní i peněžní, zůstávají stejné. Současně došlo k
rozšíření provozní doby tak, aby více vyhovovala potřebám
občanům, a to od 8 do 9 hodin a od 15 do 17 hodin každý
všední den. Více jak roční zkušenost ukáže vhodnost těchto
časů. Provoz pošty Partner převzala do svých nákladů obec
včetně zaměstnanců. Vedoucí pobočky zůstala i nadále paní
Martina Zábranská. Pochází z Děčína, je absolventkou Střední
zahradnické a zemědělské školy v Děčíně-Libverdě. Ve
Vrbičanech bydlí a žije téměř 25 let. V případě absence
(dovolená, nemoc) ji zastupuje paní Monika Laposová. Téměř
roční provoz ukázal, že rozhodnutí zastupitelstva, zachovat
poštovní služby v naší obci i nadále, bylo správné a že
pobočka slouží ke spokojenosti občanů jak Vrbičan, tak i
sousedních obcí Siřejovice a Chotěšov.
(Hy)

PLÁN AKCÍ 2020
1. února
15. února
12. března
4. dubna
18. dubna
30. dubna
9. května
16. května
6. června
13. června
18. června
25. července
8. srpna
29. srpna
10. září
24. října
24. října
31. října
7. listopadu
21. listopadu
5. prosince

sobota
sobota
čtvrtek
sobota
sobota
čtvrtek
sobota
sobota
sobota
sobota
čtvrtek
sobota
sobota
sobota
čtvrtek
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

10. prosince
24. prosince
31. prosince

čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek

14:00
20:00
18:00
14:00
17:00
17:00
13:00
14:00
09:00
18:00

14:00
18:00
14:00
17:00
16:00
17:00
14:00
17:30
18:00
16:00
19:00

Den her
Ples obce a chovatelů exotického ptactva
Zasedání zastupitelstva
Dětský maškarní ples
Montérková zábava
Pálení čarodějnic + zábava pod altánem
Svátek matek
Den řemesel
Dětský den a den pro chlapy + taneční zábava (20:00)
Parkový kroketový turnaj IV. ročník (do 18:00)
Zasedání zastupitelstva
Tábor Peruc (do 1. srpna)
Výstava exotického ptactva (i neděle 9. srpna)
Loučení s prázdninami + taneční zábava (20:00)
Zasedání zastupitelstva
Soutěž o nejhezčí dýni
Výstava exotického ptactva (i neděle 25. října)
Dušičková stezka odvahy
Turnaj ve stolním tenisu
Posezení pro starší a dříve narozené
Zdobení stromečku
Mikulášská nadílka
Zasedání zastupitelstva
Vánoční koledy
Ohňostroj

Přehled státních svátků 2020
1. ledna
8. května
5. července
6. července
28. září
28. října
17. listopadu

středa
pátek
neděle
pondělí
pondělí
středa
úterý

Den obnovy samostatného českého státu
Den vítězství
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den upálení mistra Jana Husa
Den české státnosti
Den vzniku samostatného československého státu
Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva

Přehled ostatních svátků 2020
1. ledna
10. dubna
13. dubna
1. května
24. prosince
25. prosince
26. prosince

středa
pátek
pondělí
pátek
čtvrtek
pátek
sobota

Nový rok
Velký pátek
Velikonoční pondělí
Svátek práce
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční

Přehled významných dnů 2020
16. ledna
27. ledna
8. března
9. března

čtvrtek
pondělí
neděle
pondělí

12. března
28. března
7. dubna
5. května
10, května
15. května
10. června
18. června
21. června
27. června
8. října
11. listopadu

čtvrtek
sobota
úterý
úterý
neděle
pátek
středa
čtvrtek
neděle
sobota
čtvrtek
středa

Den památky Jana Palacha
Den památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
Mezinárodní den žen
Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi
- Březinci
Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)
Den narození Jana Ámose Komenského
Den vzdělanosti
Květnové povstání českého lidu
Den matek
Den rodin
Den památky obětí vyhlazení obce Lidice
Den hrdinů druhého odboje
Den otců
Den památky obětí komunistického režimu
Památný den sokolstva
Den válečných veteránů

ŽIVOTNÍ JUBILEA 2020
6. ledna
20. ledna
17. února
25. února
5. března
10. března
15. března
12. května
24. května
26. května
28. května

pondělí
pondělí
pondělí
úterý
čtvrtek
úterý
neděle
úterý
neděle
úterý
čtvrtek

Hynl František
Kabešová Eva
Koblížek Jaroslav
Haincová Marie
Seifert Jiří
Chalupecká Jaroslava
Traxlová Vlasta
Novák Martin
Vojtěchová Venuše
Verner Libor
Červeňáková Anna

9. června
17. června
26. června
12. července
29. července
31. července
3 srpna
7. srpna
13. srpna
15. srpna
22. srpna
6. září
8. září
25. září
25. října
21. listopadu
17. prosince

úterý
středa
pátek
neděle
středa
pátek
pondělí
pátek
čtvrtek
sobota
sobota
neděle
úterý
pátek
neděle
sobota
čtvrtek

Klupáková Jaroslava
Svobodová Dagmar
Barvová Marta
Jakubcová Eva
Hejda Stanislav
Klupák Vratislav
Vajcová Venuše
Klum Milan
Váchová Marie
Nikl Václav
Majerová Marie
Slepičková Liduše
Wentová Věnceslava
Lancošová Věra
Světinská Hana
Kunert Svatopluk
Hainc Miloslav

Pracovní kalendář na rok 2020
Rok 2020 má celkem 251 pracovních dnů, tedy 2008 pracovních hodin. S placenými svátky má rok
celkem 262 pracovních dnů, tedy 2096 pracovních hodin.

VOLBY V ROCE 2020
Krajské volby 2020
Volby do krajských zastupitelstev České republiky v roce 2020 proběhnou pravděpodobně v říjnu
2020 současně s Volbami do senátu 2020. V krajských volbách se volí každé 4 roky a to ve 13
krajích.
ÚSTECKÝ KRAJ | VÝSLEDKY VOLEB 2016
Číslo Název
Počet mandátů
%
30
ANO 2011
20
36,36
37
Komunistická strana Čech a Moravy
13
23,64
12
Česká strana sociálně demokratická
10
18,18
2
Občanská demokratická strana
7
12,73
78
Koalice Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů 5 9,09

Informace k Táboru na Peruci 2020

Datum zahájení: 25. července 2020
Datum ukončení: 1. srpna 2020
Místo: autokemp Peruc
Základní pravidla pobytu na táboře v autokempu na Peruci:
účastníci do 18ti let musí mít dospělý doprovod,
vstup zvířat do areálu je zakázán,
návštěvy účastníků přes noc jsou povoleny pouze z pátka na sobotu 26. 7. a 27. 7. 2019.

ŠIKULOVÉ v roce 2020
Termíny schůzek:
3. ledna
pátek
17. ledna
pátek
31. ledna
pátek
14. února
pátek
28. února
pátek
13. března
pátek
27. března
pátek
10. dubna
pátek
24. dubna
pátek
8. května
pátek
22. května
pátek

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

PO PRÁZDNINÁCH:
2. října
16. října
30. října
13. listopadu
27. listopadu
11. prosince

pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

BURZY CHOVATELŮ v roce 2020
Schůzky chovatelů se konají poslední neděli v měsíci:
26. ledna
neděle
7:00 – 11:00
23. února
neděle
7:00 – 11:00
22. března
neděle
7:00 – 11:00
26. dubna
neděle
7:00 – 11:00
24. května
neděle
7:00 – 11:00
21. června
neděle
7:00 – 11:00
26. července
neděle
7:00 – 11:00
23. srpna
neděle
7:00 – 11:00
20. září
neděle
7:00 – 11:00
22. listopadu
neděle
7:00 – 11:00

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Vrbičany
konaného dne 12. 9. 2019 od 18:00
Zastupitelstvo schvaluje:
1. ověřovatele zápisu p. Valerii Tučkovou a p. Miloslavu Štýbrovou.
2. program zasedání zastupitelstva dle návrhu.
3. rozpočtové opatření č. 3 /2019 bylo předneseno, projednáno a schváleno.

4. smlouvu o provedení stavby na pozemku dle návrhu.
5. smlouvu o půjčce dle návrhu.
6. střednědobý výhled rozpočtu na roku 2020 - 2022.
7. nabídku na projektovou a inženýrskou činnost Vrbičany ČOV - intenzifikaci.
Zastupitelstvo ukládá:
1. podepsat smlouvu o provedení stavby na pozemku dle návrhu.
Zodpovídá: starosta obce
Termín: 30. 9. 2019
2. podepsat smlouvu o půjčce a zaslat finanční prostředky dle uzavřené smlouvy.
Zodpovídá: starosta obce
Termín: do 20. 9. 2019
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. zprávu z dílčí kontroly přezkoumání hospodaření za rok 2019.
V obci Vrbičany dne 20. 6. 2019
Zapsala: Ludmila Pilneyová
Ověřovatelé zápisu: Valerie Tučková, Miloslava Štýbrová
Starosta obce: Ing. Jiří Šmíd

Dětské zdravotní středisko Třebenice
Na email obce přišlo oznámení o otevřeném Dětském zdravotním středisku v Třebenicích od dubna
roku 2018.
Adresa: Sokolská 87, Třebenice, tel.: 777 276 595
Lékařka: MUDr. Ivana Turková
Sestřička: Hana Koubová
Ordinační hodiny: pondělí 08:00 – 11:30 (nemocní)
Úterý 12:30 – 14:30 (nemocní)
Středa 14:00 – 15:00 (nemocní), 15:00 – 16:00 (preventivní prohlídky starších dětí)
Čtvrtek 08:00 – 11:00 (nemocní), 12:00 – 12:30 (poradna pro zdravé kojence)
Pátek 08:00 – 12:00 (nemocní)

Lékařská pohotovostní služba
Nemocnice Litoměřice, telefon: 416 723 125
Pondělí až pátek: 17:00 – 20:00
Sobota, neděle, svátky: 10:00 – 19:00
V naléhavé situaci volejte RZP (Rychlá zdravotnická pomoc), telefon
155.

Sociální služby města Lovosice
Vážené starostky a starostové měst a obcí,
rádi bychom vás informovali, že OD 1. ZÁŘÍ ROKU 2019 Sociální služby města Lovosice, p.o.,
nově zřízená příspěvková organizace města (1.7.2019), jsme ROZŠÍŘILI SVOJÍ DOSAVADNÍ
PŮSOBNOST o VŠECHNY SPÁDOVÉ OBCE MĚSTA LOVOSICE. Chceme tak poskytovat v
rámci naší organizace a v návaznosti na úspěšnou tradici Pečovatelské služby, která byla zřízena
městem Lovosice 1. 1. 2007, TERÉNNÍ PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, KTEROU NABÍZÍME

OD PO DO NE OD 7:00 DO 20:00 HOD. PRO VĚKOVÉ KATEGORIE OD 11 LET DO 85 LET A
VÍCE.
Od prosince chceme rozšířit služby bez věkového omezení.
CÍLOVÉ SKUPINY: osoby s chronickým onemocněním a osoby s kombinovaným postižením,
rodiny s dětmi- kde se narodily tři a více dětí současně, osoby s tělesným postižením, osoby se
zdravotním postižením, senioři.
Plánujeme otevřít i půjčovnu kompenzačních pomůcek.
Budeme moc rádi, pokud to můžete jakýmkoliv způsobem sdělit vašim občanům.
Předem děkuji a těším se na naší spolupráci.
S pozdravem
Mgr. Pawel Szymański
ředitel organizace
28. října 475/7, 410 02 Lovosice
www.ssmlovo.cz
reditel@ssmlovo.cz
736 113 863
VLOŽIT LETÁČEK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY, V PDF.

Přechod na DVB-T2
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
již za několik dní začne v České republice druhá vlna digitalizace spojená s přechodem na nový
vysílací standard DVB-T2.
V noci ze středy 27. na čtvrtek 28. listopadu bude ukončeno stávající vysílání ve standardu DVB-T, a
to z vysílačů Žižkov a Cukrák pokrývajících oblast Prahy a středních Čech. Od počátku roku 2020
budou na nový signál postupně přecházet i ostatní oblasti České republiky.
Nedávno jsme Vám zaslali dopis, ve kterém jsme Vám podrobnosti přechodu na signál DVB-T2
představili. Součástí dopisu byl také informační leták, který je možné sdílet s občany na jakékoliv
platformě. Nyní Vám jeho elektronickou podobu pro usnadnění zasíláme jako přílohu tohoto e-mailu.
Neváhejte se s jakýmikoli dotazy týkajícími se přechodu na DVB-T2 obrátit samozřejmě i na naše
Divácké centrum na čísle 2 6113 6113 či na e-mail info@ceskatelevize.cz. Podrobnosti jsou k
dispozici také na webu digict.cz.
S pozdravem
Česká televize
Kavčí hory
140 70 Praha 4
info@ceskatelevize.cz
www.ceskatelevize.cz
VLOŽIT LETÁČEK ČT PŘECHOD DVB-T2, V PDF.

Z nedávné minulosti naší obce
Během rekonstrukce budovy obecního úřadu, byla nalezena kniha se zápisy zasedání zastupitelstva
obce Vrbičany z období první poloviny 20. století. V tomto a v dalších dílech Vrbičanského občasníku
Vám přinášíme zajímavé ukázky z této knihy.
Vybrané zajímavosti ze zápisů přinášíme v původním znění a úpravě. Pouze jsme upravili některé
gramatické nepřesnosti.

ROK 1932
Zápisy jsme ponechali v původním znění. Pouze jsme upravili některé gramatické nepřesnosti.
V měsíci lednu zasedalo obecní zastupitelstvo třikrát, 11. 23. a 30. Mimo jiné schválilo prohloubit
obecní studnu v režii obce, zakoupit asi 50 m3 šutru ke spravení cesty od silnice ke dvoru,
rodičovskému sdružení věnovat 200 Kč na zařízení loutkového divadla, strážníkovi dát formou 14
dní služné 160 Kč. Jednohlasně vyslovuje důvěru a dík panu ing majoru Junkovi za jeho obětavou
práci při stavbě nové školní budovy a vyslovuje politování nad neslušným jednáním Josefa Sailera,
člena místní školní rady, vůči panu ing Junkovi. Zároveň zastupitelstvo žádá pana ing Junka, by i
nadále byl nápomocen radou i jeho bohatými zkušenostmi při stavbě nové školy.
Na stížnost starosty zavést šetření vůči strážníkovi Burdovi za výpady, které měl vůči starostovi.
Dovolená šesti denní zákonná bude mu vyplacena a po jejím skončení, nebude-li šetření řádně
skončené, dá se jemu podle smlouvy výpověď. Po dobu dovolené bude mít zástupce strážníka 15 Kč
denně.
Bylo schváleno pojistit novou školní budovu u Plaňanské záložní pojišťovny dle předložené nabídky.
Obecní volby proběhly 27. září 1931, kdy z 252 voličů se voleb zúčastnilo 249 (pozn. Za první
republiky byla účast v demokratických volbách ze zákona povinná) a ze čtyř kandidujících stran
získala sociální demokracie 8 mandátů, republikáni 4 zástupce. Jednotná fronta dělnická při 18
hlasech vyšla naprázdno. 31. ledna se konala volba nového starosty, kterým byl zvolen pan Josef
Leník. Dále byli zvoleni zapisovatel, pokladník a komise finanční, stavební, hřbitovní a sociální.
Velkostatkem byla provedena přestavba hostince na zájezdní hostinec se sálem a jevištěm pro místní
ochotníky. Správcem hostince se stal Josef Šmíd. Majiteli panského hostince bylo nařízeno, aby
zamezil výtoku močůvky ze dvora do obecního rybníku, protože rozrušuje betonové zdivo.
28. srpna byla slavnostně otevřena nová dvoutřídní školní budova. Po písemném souhlasu kanceláře
presidenta, nazvána Masarykova. Kovový nápis zhotovila fa. Stožický z Libochovic. Dřevěné lavice
se dvěma sedadly vyrobil místní truhlář pan Josef Vaněk za 240 Kč/kus. Kamna do tříd dodala fa.
Vinš z Roztok. V listopadu otevřel holičství pan Karel Cerhan v domě místního trafikanta Rudolfa
Jiráska. (Místní pamětníci pamatují toto holičství ještě v sousedním domě č. p. 29.)
Celý rok byl velmi suchý a teplý. Teploty v létě dosahovaly až 47°C, v říjnu ještě 36 a v listopadu až
15°C. Místní studny nestačily zásobovat pitnou vodou. Pro napájení dobytka se vozila voda z Ohře z
Brozan.
Byly zavedeny obecní poplatky a zvýšeny dávky. Za vyhotovení vysvědčení, potvrzení, osvědčení i
duplikátů - 5 Kč. Za povolení nahlížet, případně opatřit opisy ze spisů, listin plánů apod. - 5 Kč. Za
písemné informace - 5 Kč. Za povolení dobrovolných dražeb - 20 Kč. Za komisionelní řízení – 10 20 Kč. Za rovnání sporu mezi stranami - 10 Kč. Dávka z 1litru piva z 8 na 20 haléřů, z 1 litru lihovin
ze 40 na 80 haléřů a obecní přirážka k dani činžovní ze 134% na 200%.
Zavedla se dávka z průvodního dobytčího lístku za hovězí a koně 2 Kč/kus, z vepřového a kozy 1
Kč/kus a z jednoho vrhu podsvinčat 2 Kč. Na žádost drnomistra Jaroslava Edra z Trávčic byl
schválen paušální poplatek za popisné číslo 1,50 Kč. Byla podána žádost Okresnímu úřadu, aby

zakročil vůči firmě Miroslav Straka Roudnice, která podle nařízení cejchovního úřadu provádí
cejchování vah a závaží, oproti běžným 40 Kč, neúměrně zvyšuje ceny.
Byla zavedena roční dávka z motorových vozidel, jejichž stálé stanoviště je v obci a to z motorových
kol a automobilů osobních za prvních 5 HP po 2 Kč, 6 - 10 HP po 4 Kč, 11 - 15 HP po 8 Kč, 16 - 24
HP po 10 Kč a 25 a vice po 13 Kč. Nákladní automobily mají sazby jako osobní snížené o 30 %. Z
nařízení Okresního úřadu schválila se výměna značek omezující rychlost v obci z 15 na 35 km/hod.
(Hy)

Johnovna
Do sběrného místa Johnovna byl umístěn kontejner na kovové obaly (nápoje, konzervy, apod.), ne na
obaly od nebezpečných látek (barvy, laky, apod.). Tuto službu můžete využívat v otevírací době
sběrného dvora (viz kalendář).

Sběrný dvůr bude v roce 2020 otevřen:
Od soboty 29. února 2020 do úterý 24. března 2020: soboty lichý týden od 10:00 do 11:00 a každou
středu od 16:00 do 17:00.
Od středy 25. března 2020 do úterý 20. října 2020: soboty lichý týden od 10:00 do 11:00 a každou
středu od 17:00 do 18:00.
Od středy 21. října 2020 do neděle 22. listopadu 2020: soboty lichý týden od 10:00 do 11:00 a každou
středu od 16:00 do 17:00.

OZNÁMENÍ
ZVEME VÁS NA VÁNOČNÍ KOLEDY
KDY? 24. PROSINCE OD 16:00
KDE? NA NÁVSI OBCE.
ZVEME VÁS NA OHŇOSTROJ
KDY? 31. PROSINCE OD 19:00
KDE? NA NÁVSI OBCE.

Vánoční přání
Nebe a na něm v tisících hvězdičky, z oblohy přilétá anděl maličký. Na malém obláčku přináší Ti
přáníčko, přeje Ti lásku zdraví a štěstíčko. Ať všechno, o čem se Ti kdy snilo, o Vánocích se vyplnilo.
Krásné Vánoce!
Zvonky na stromku tichounce zvoní, cukroví po bytě slaďoučce voní, za chvíli u stolu rodinná
večeře, Ježíšek už skoro klepe nám na dveře.
Co to cinká, co to voní? Kouzlo Vánoc jako vloni! Salát, řízky, vínečko, ať přibereš kilečko. Krásné
Vánoce!
Krásný pozdrav sněžných vloček, hodně dárků pod stromeček, radost a klid na Vánoce, štěstí zdraví v
novém roce.
Z oblohy sypou se hvězdičky, slyšet jsou koledy z dáli. Zvěstuje andílek maličký, ať splní se vše, co
jste si přáli.
Koledy už znějí z dálky, zvěstují nám krásné svátky. Svátky plné tajných přání, setkání a pousmání.
Na Vánoce každý z nás do dětství se vrací rád. Krásné Vánoce.
Chci ti popřát ze srdce, co nejkrásnější Vánoce, bohatého Ježíška, a dobrou mňamku do bříška.Celý
příští nový rok pak kopu zdraví a lásky žok.
Co to cinká, co to voní, kouzlo Vánoc jako loni. Ticha chvíle k zastavení, závan štěstí, nad něž není.
Šupinku pro štěstí, schovej si do dlaní, radost ti přinese, smutek prý zahání. K vánoční pohodě,
rozkroj si jablíčko, přeji ti ze srdce zdraví a štěstíčko.
Už brzy vůně cukroví každičký kout provoní a rozezní se koledy – tak přeji hodně pohody!
Letí Ježíšek s nadílkou, vrtí při tom prdýlkou. Žízeň prý má jako trám, letí rovnou k vám. Pokud
čekáš nadílku, nech za oknem lahvinku.
Ahoj, tady Ježíšek. Celý rok tě pozoruji, a tak dobře vím, že nekradeš, nepodvádíš, nelžeš a
netuneluješ. Tak už mě neštvi a konečně se to nauč. Já ti pořád dárky nosit nebudu. Hezké Vánoce!
Ať láska světu vládne, a nejen dnešní den, ať všechno špatné padne, a život je krásný sen. Šťastné a
veselé Vánoce.
Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak
vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem.
Rolničky zvoní, sáně již pádí, každému Ježíšek, dáreček shání. Právě teď přišel, ten kouzelný čas,
alespoň na dálku pozdravit vás. Štěstí zdraví vinšujeme vám, bohatou nadílku a pohody sál.

