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BlíÏí se konec roku a s ním i adventní akce
spojené s rozsvûcováním vánoãních stromÛ.
Ani u nás v âerné Hofie tomu není jinak.
Leto‰ní slavnost se uskuteãnila v sobotu 26. li-
stopadu. Poãasí nám pfiálo, a tak jsme doufali,
Ïe se nám v‰e vydafií podle na‰ich pfiedstav.
Finální pfiípravy trvaly více neÏ t˘den a s v˘-
sledkem jsme byli spokojení. Pfied radnicí se
to od rána jen hemÏilo pofiadateli, techniky,
probíhaly zkou‰ky andûlské jízdy, dûtí hfií‰ní-
kÛ a zvukové zkou‰ky. Na vánoãních trzích na
radnici vládla pfiíjemná pfiedvánoãní nálada,
vonûla zde medovina, kofiení, znûly koledy.    

V podveãerních hodinách vystoupily se
sv˘m programem dûti z matefiské a základní
‰koly a potom se jiÏ otevfiely brány pekelné.
Na scénu se pfiifiítil vÛz pln˘ ãertÛ, které vzá-

pûtí vystfiídalo nebeské poselstvo v ãele se
svat˘m Mikulá‰em. Opût se i u nás v âerné
Hofie na‰lo nûkolik hfií‰n˘ch du‰í, které mu-
sely bojovat o to, aby je peklo vrátilo zpût
mezi spofiádané pozem‰Èany. A tak to má b˘t,
protoÏe peklo je pfies v‰echny svoje nástrahy
a poku‰ení spravedlivé. Po programu, kter˘
pfiipravili ãlenové spolku Lípa z LipÛvky, do-
staly v‰echny hodné dûti dárek a urãitû si 
mûly se sv˘mi rodiãi cestou domÛ o ãem poví-
dat. Stromeãek nám jiÏ na námûstí krásnû sví-
tí a my vûfiíme, Ïe se sobotní akce v‰em líbila.

Na závûr je zapotfiebí podûkovat tûm, ktefií
se podíleli na pfiípravû akce a ktefií se zaslou-
Ïili o dokonal˘ prÛbûh sobotního setkání. 

Za pofiadatele Jana Kubelková
Foto: Ivo Kalvoda
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Firstminute zájezdy v prodeji
➢ záloha od 500 Kč/os, slevy na děti
➢ 1.7. je sobota a svátky vycházejí skvěle
➢ letecká, autobusová i vlastní doprava

Sezóna exotických dovolených
➢ české i německé CK – odlety i z Vídně
➢ sestavíme Vám zájezd na míru

Lyžařské dovolené
➢ široká nabídka lyžařských pobytů
➢ ČR, Rakousko, Itálie, Francie, Slovensko
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