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Úvodník
Advent a Vánoce. Od autora úvodníku nejeden laskavý
čtenář očekává hezké předvánoční zamyšlení. Jedno z těch
pohlazení po duši, která se na nás valí už od listopadu spolu
s uzávěrkami na konci roku, poradami a schůzemi, na nichž
se musí vše stihnout, firemními oslavami, hektickými
přípravami na svátky, nákupy, úklidy… A z pokojného adventu je běsný běh, který končí až
vydáním se z posledních sil před štědrovečerní večeří. Část minulého adventu a velký kus
Vánoc prožil autor úvodníku s rodinou v karanténě, a tedy veškerý shon byl úředně zakázán.
A ty loňské svátky patřily k těm nejhezčím a nejklidnějším, přesně takovým, jaké mají být.
Laskaví čtenáři, abych tedy dostál předvánočnímu zamyšlení. Poslední číslo měsíčníku
roku 2021 se Vám dostane do schránky v den zimního slunovratu, nejdelší noci v roce.
Ubývání dne a prodlužování noci chápali naši předci jako ohrožení života a slunovrat jako
vítězství života nad smrtí. A nelze se jim divit, vždyť byli zcela závislí na chudé úrodě a
představa, že po slunovratu se den nezačne konečně prodlužovat, znamenala konec světa a
jistou smrt. Křesťanství ale přidalo další rozměr: dobro, které zvítězí nad zlem a smrtí, se
ukrývá v bezbranném miminku z chudé rodiny. Dějiny nezmění bohatý mocipán, ale chudé
dítě. Pravděpodobně nás čeká náročný příští rok. Poselství Vánoc je pro nás nadějí, že potíže
zvládneme, že bude lépe, že dobro a láska zvítězí.
Pokojné svátky a šťastný nový rok všem čtenářům a celé naší obci.
Petr Šulc

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
konec roku 2021 je na dosah, a to znamená jediné, přichází čas vánočních svátků. Čas klidu
a pohody v kruhu nejbližších, čas porozumění a štědrosti, i čas vzpomínek na ty, kteří s námi
již nemohou usednout ke štědrovečerní tabuli. Žijeme v poněkud hektické době, plné starostí,
stresů a obav, ale i v době blahobytu, míru a prosperity. Ale to, čeho se nám dostává po
materiální stránce, jako by se často paradoxně stávalo erozí naší mysli a duše. Pokusme se
tedy alespoň těch pár svátečních dnů zapomenout na vše zdánlivě důležité a nechme naše
srdce vnímat lidské dobro a lásku, a mějme radost z toho, co nám život tak štědře dává. Přeji
vám všem krásné Vánoce a stále veselou mysl!!!!!!
Milan Jiruška, starosta obce

Tříkrálová sbírka
Jako v minulých letech i v příštím roce se uskuteční tradiční Tříkrálová sbírka 2022 pod
záštitou Charity Česká republika. Tříkrálová sbírka bude probíhat v ORP Jindřichův Hradec
v termínu od 2. 1. do 16. 1. 2022. Pokud to epidemiologická situace dovolí, koleda proběhne
klasicky po jednotlivých domácnostech i v naši obci. Paralelně bude možné přispívat jak do
statických pokladniček, tak i online prostřednictvím webu www.trikralovasbirka.cz.
Smyslem sbírky je přinášet radost a požehnání jak navštíveným rodinám, tak skrze sbírku také
těm, kterým mají vybrané prostředky pomoci.
Aktuální záměry naší jindřichohradecké charity na rok 2022:
● Nákup potřebného automobilu pro terénní služby věnující se především dětem,
mládeži a rodinám v okolí Jindřichova Hradce.
● Aktivizační, volnočasové či vzdělávací aktivity určené dětem nebo celým rodinám.
Podpora osob v hmotné nouzi prostřednictvím Charitní záchranné sítě.
● Provoz a rozvoj stávajících služeb Charity, díky kterým můžeme i nadále pečovat o ty,
kteří to nejvíce potřebují.
V Dolní Pěně bude chodit kolednická skupina dětí v doprovodu dospělého 9.1.2022. Skupina
bude mít zapečetěnou pokladničku a na vyžádání se musí prokázat průkazem, který ji
pověřuje ke sbírce.
Lucia Vobrová, Charita Česká republika
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