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Vážení občané, poplatek za svoz a li-
kvidaci odpadů zůstává stejný jako 
v předchozích letech, tj. 600 Kč za fy-
zickou osobu, která má v obci trvalý
pobyt, fyzickou osobu, která má ve
vlastnictví stavbu určenou k individu-
ální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není hlášena k pobytu žád-
ná fyzická osoba. Od nového roku ten-
to poplatek bude vybírán na Poště
Partner v hotovosti. Poplatek můžete
zaplatit také bezhotovostně na ban-
kovní účet 123125081/0300 s variabil-
ním symbolem čísla domu do
30.9.2021.

V této době pandemie mi přišla na mysl
docela aktuální otázka. Zamysleli jste se
někdy nad tím, co by se stalo, kdyby ne-
bylo Vánoc? Stalo by se vůbec něco ve
vašem životě? Však stačí poslouchat va-
rovná slova prof. Jaroslava Felgra či šé-
fa lékařské komory MUDr. Milana
Kubka, kteří doporučují být letos kvůli
pandemii bez Vánoc. Možná, že i někte-
ří z vás by byli rádi, kdyby Vánoce o-
pravdu nebyly, vždyť byste byli zbaveni
různých starostí útrat, které 
s Vánocemi máte. Jenže já hovořím 
o Vánocích z duchovního pohledu, kdy
slavíme narozeniny Ježíše a máme před
očima Betlém.

Asi se mnou budete souhlasit, že
Vánoce jsou bez rozdílu vyznání či bez
vyznání nejkrásnější dobou v roce.
Kolik to krásy a kouzla je spojeno 

s touto dobou! Jen si poslechněte ty
překrásné písně, koledy a chvalozpěvy.
Vánoce jsou dobou zpěvu a radosti.
Nebýt Vánoc, tyto zpěvy bychom vůbec
neměli. Neznali bychom písně, které při-
nesly lidem tolik vnitřního pokoje, jako
je „Tichá noc“, „Narodil se Kristus Pán“
či „Nesem vám noviny“.

Bez Vánoc bychom neměli strome-
ček, ani barevná světla. Ne, my se ne-
klaníme stromečku, ani nectíme barevná
světla. Věřícím lidem stromeček pouka-
zuje na to, že Kristus, který se narodil z
čisté panny v Betlémě, později zemřel
na dřevě kříže za naše hříchy. Světla za-
se poukazují na to, že Kristus je Světlem
tohoto světa a Cestou vedoucí k ne-
beskému Otci.

O Vánocích jsou mnozí lidé naplněni
radostí, dobrou vůlí a láskou. Téměř ce-

lý svět alespoň na chvíli je naplněn
snášenlivostí a dobrou vůlí. Sousedé,
kteří spolu delší dobu nehovořili, si o
Vánocích přejí vše nejlepší. Dokonce 
i státy, které spolu válčí během Vánoc
vyhlašují dočasné příměří. Když to tak
sledujeme, tak se nám zdá, že o Váno-
cích sestoupil kousek nebe na naši zem.

Bez Vánoc bychom neměli krásné
pozdravy. Já vím, že některé pozdravy
jsou spíše formalitou či zdvořilostí.
Jenže pro nemocného, staršího a opu-
štěného člověka jsou tyto vánoční po-
zdravy morální vzpruhou a posilou do
dalších dní jeho života. Někdo si totiž na
dotyčného vzpomenul, někoho ještě za-
jímá. Ale i pro zdravého člověka jsou
vánoční přání povzbuzením, zvláště
když přijdou neočekávaně od známých
či přátel kdesi zdaleka nebo od nějaké
autority. 

Bez Vánoc bychom byli bez lidské
lásky, bez soucitu a bez pochopení.
Právě Ježíšek v jeslích v Betlémě, jehož
narození o Vánocích slavíme, nás učí,
jak žít v bratrské lásce, úctě a pochope-
ní. Vánoce nás také učí určitému lidské-
mu nadhledu při konfrontaci s lidskými
chybami a nedostatky.

Bez Vánoc bychom se nemohli opra-
vdově radovat, protože bychom ani ne-
věděli, co opravdová radost je. Andělské
poselství první Vánoc zní: „Nebojte se!
Hle, zvěstuji vám velikou radost, která
bude pro všechen lid. V městě Davidově
se vám dnes narodil Spasitel – to je
Kristus Pán.“ (evangelium Lukášovo)

Bez Vánoc bychom nakonec zůstali
bez Spasitele, Zachránce, tedy bez nadě-
je. A bez té se jen přežívá, ale nežije

Kdyby nebylo Vánoc

Otevírací doba
Úřadu o vánoč-
ních svátcích

Poplatky za svoz 
a likvidaci odpadů

21.12.2020 8:00 – 16:00
22.12.2020 8:00 – 14:00
23.12.2020 zavřeno
24.12.2020 zavřeno
25.12.2020 zavřeno
28.12.2020 8:00 – 14:00
29.12.2020 8:00 – 14:00
30.12.2020 8:00 – 14:00
31.12.2020 zavřeno

smysluplně a s důvěrou v budoucnost.
Proto nenechme si vzít letošní

Vánoce a dobře je se svými blízkými
prožijme. K tomu nebudeme potřebovat
ani množství dárků, pokrmů či váno-
čních aktivit. Ale otevřeme-li svá srdce
druhým, potom se i v nás samých naro-
dí něco hezkého. Přeji vám všem, abys-
te se nenechali nakazit chmurnou nála-
dou některých politiků a odborníků a ne-
nechali se tak odradit od radostného a
pokojného slavení Vánoc. A k tomu vám
vyprošuji potřebné zdraví i lidský elán
do nového roku 2021. 

Ať se nám všem daří!
Pavel Seidl, farář

Přijměte srdečné pozvání ke ztišení, modlitbě, poslechu
duchovního slova a vánočních písní, prohlídce betléma 

a shlédnutí videa s vánočním vystoupením 
dětí místní ZŠ a MŠ.

24.12.2020 9:30-11:30 a 13:30-15:30 
a 25.12.2020 13:30-17:30 hod.

Dbejte aktuálních epidemiolog. opatření.
pořádá farnost Krucemburk | změna programu vyhrazena

Vánoční bohoslužby
Pořad bohoslužeb o Vánocích 2020 v kostele sv. Ondřeje ve
Vojnově Městci bude dle epidemiologického vývoje aktuali-
zován na webových stránkách farnosti Krucemburk:
www.krucemburk.farnost.cz
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Ze základní školy
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,,Čertíku Bertíku, co to neseš v pyt-
líku...“byla slova písničky, která se 
v pátek 4.prosince nesla ze třídy naší
školky. Na návštěvu za námi přišel,
díky ochotě našich zaměstnankyň,
Mikuláš s čertíkem. Děti ukázaly, jak
jsou šikovné, poslušné a proto je

Mikuláš obdařil sladkostí a čertík ode-
šel s prázdnotou… to by bylo, aby 
v Městci zlobily děti! 

A jak se chystáme na příchod nej-
krásnějších svátků v roce- Vánoce?
Posloucháme a zpíváme kole-
dy,nacvičujeme říkanky, povídáme si 

o tradicích,vyrábíme přáníčka a vánoční
ozdoby. Jelikož je v tomto roce vše trochu
jinak, připravujeme pro rodiče, prarodiče 
i veřejnost, vystoupení,které bude natoče-
no a zpřístupněno na webových stránkách
mateřské školy a městyse Vojnův Městec
Všem, kteří se na něj budou chtít podívat.

Děkujeme našim rodičům za celoro-
ční vstřícný a zodpovědný přístup 
k opatřením souvisejícím s pandemií 
a přejeme Všem radostné, pohodové
prožití vánočních svátků a do roku
2021 hodně zdraví a optimismu!

p. učitelky MŠ Vojnův Městec

Zprávičky z mateřinky

TRADIČNÍ PRODEJ

VÁNOČNÍCH

KAPRŮ
Prodej proběhne dne 
22. 12. 2020 (12:00–17:00)
Místo prodeje: Vojnův Městec 
u domu čp. 35 (u hlavní silnice
naproti semaforu). 
Cena 85 Kč/kg. 
Prodej ryb bez objednávky!
Ryby jsou před prodejem řádně
sádkovány.
V RÁMCI PRODEJE 
SI BUDE MOŽNÉ NECHAT
RYBY ZPRACOVAT!
Jiří Čermák ml., 
tel. 777 694 405, 
email: rybycermak@email.cz
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