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Zpravodaj obcí Olešnice a Hoděčín

V Olešnici, prosinec 2008
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Vážení občané,
v tomto předvánočním čase jsme vydali poslední (4.) obecní
zpravodaj v tomto roce, ve kterém Vám přinášíme zprávy z našich obcí za
poslední čtvrtletí tohoto roku. Přejeme Vám všem zajímavé čtení a
příjemně strávené vánoční svátky, hodně dárků pod stromečkem a veselé
oslavy konce roku.
tisková rada

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
předvánoční čas se rychle blíží a tak si Vás dovolíme seznámit
s činnosti obce za čtvrté čtvrtletí roku 2008.
V měsíci září bylo zahájeno jednání s ČEZ distribuce o připojení 11
odběrných míst ve Vrbkách. Obec zaplatila celkem 137.500,- Kč, aby bylo
možné zahájit přípravu projektové dokumentace. Bohužel ze strany ČEZu
není snaha celou věc řešit pružně a tak zde máme obavy, že termín pro
realizaci stavby podzim 2009 je ohrožen.
Ve Vrbkách bylo zahájeno vyměření hranic a vypracování
geometrických plánů. Geodetické práce provádí Ing. Němec z Kostelce nad
Orlicí. Hranice zde budou po dohodě s vlastníky sousedních pozemků
narovnány a upraveny, aby zde do budoucna nebylo již potřeba nového
zaměřování. Na provedené změny budou sepsány smlouvy o prodeji
popřípadě nákupu pozemku. Bohužel s tímto jsou spojeny zvýšené náklady
na zaměření a vypracování geometrických plánů, ale po tomto kroku by již
neměly být žádné změny. S dotčenými majiteli pozemků bylo již vše
domluveno a došlo k dohodě o provedených změnách.
V současné době je již na obci pracovní návrh na rozmístění
stavebních parcel. Zastupitelstvo obce se k tomu bude ještě vyjadřovat a
požadovat provedení drobných změn. Předpoklad konečného dokončení
včetně vypracování geometrických plánů je do konce února 2009.
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Na naší obci proběhla kontrola na dotaci z POV Královéhradeckého
kraje. Dotace ve výši 180.000,- Kč byla použita na výměnu oken a dveří na
budově OÚ, školy a zdravotního střediska. Kontrola neshledala žádné
pochybení a vše bylo v souladu se zásadami o poskytnutí dotace.
Elektroservis p. Milan Bezdíček provedl v listopadu další výměnu
lamp veřejného osvětlení. Nyní již máme vyměněno celkem 40 ks lamp.
Zastupitelstvo rozhodlo, že se bude pokračovat v další výměně světel i
v roce 2009. Dále byly nainstalovány stmívače, kde zatím máme jisté
rezervy v časovém nastavení. Za tuto skutečnost se omlouvám a doufám,
že bude co nejdříve i tento problém odstraněn.
V Hoděčíně u p. Holoubka byla vybudována nová kanalizační
vpusť, včetně zatrubení části přikopu. Stavbu provedla společnost V+V
Hřibiny. Konečné úpravy budou provedeny až v jarním období.
Obec Olešnice má již vypracovanou pracovní verzi stávajícího
kanalizačního řádu. Po schvalovacím procesu, který je nutný k vypouštění
odpadních vod budete včas informováni. Rovněž až po schválení budou
stanoveny podmínky pro vypouštění a napojení na stávající řád. Vše bude
nutné řešit smluvně, neboť obec bude platit a zodpovídat za vzorky
vypouštěných vod. Zastupitelstvo obce se dohodlo na postupu, který bude
nutný k Vaší informovanosti. Vše bude včas oznámeno a budete sezváni
k celkovému projednání.
Budova OÚ, školy a sportovního areálu je nově napojena na
elektronické zabezpečení proti zlodějům. Doufáme, že toto zabezpečení
odradí případné nezvané hosty a dojde tak k větší ochraně obecního
majetku.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o nákupu ledničky do zdravotního
střediska. Pro občany bude přínosem, neboť nebudou muset dojíždět do
Lična na očkování, kde byla očkovací látka uložena v ledničce. Doufáme,
že Vám uspoříme tímto nákupem Váš čas.
Firma zajišťující odvoz komunálního odpadu již dodala na OÚ
známky určené pro vylepení na popelnice pro rok 2009. Žádám tímto
občany, aby si samolepky v průběhu prosince odebrali u p. Dostálové na
obecním úřadu. Pro rok 2009 dochází k navýšení ceny za odvoz popelnic.
Vývoz 1 x za 14 dní je navýšen na 114,- Kč za měsíc.
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Jako poslední informaci pro Vás mám radostnou zprávu, alespoň
z pohledu rozpočtu obce. Zastupitelstvo obce schválilo v březnu 2008
mimořádnou splátku úvěru ve výši 250.000,- Kč. Následně 20. listopadu
2008 byl částkou 247.500,- Kč úvěr obce doplacen. Ke dnešnímu dni je
obec bez dluhu. Doufám, že v následujícím roce budeme moci investovat
do rozpracovaných úkolů alespoň stejně, jako v letošním roce.
Vážení občané, na závěr mi dovolte, abych Vám všem poděkoval
za práci spojenou s naší obcí a za vše, co jste pro nás všechny svou prací
udělali. Děkuji rovněž učitelskému sboru a našim dětem z místní školy za
spolupráci s obecním zastupitelstvem a za přípravu kulturních programů
pro obec.
Přeji Vám i Vašim nejbližším hodně zdraví a pracovních úspěchů
v nadcházejícím roce 2009 a ať prožijete vánoční svátky v plné pohodě a
klidu.

Jiří Moravec starosta obce
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Statistika obcí
Narodili se:

Faltusová Ema
Zahradník Jáchym
Hrnčířová Markéta

Přistěhovali se:

Hofmanová Donatela
Sršeň Josef
Sršňová Jiřina

Z našich řad odešli:

Tomšová Stanislava

V měsících říjnu až prosinci 2008 oslavili či oslaví životní jubilea
tito občané:
Kadlec Josef
Votroubková Marie
Junek Bohuslav
Tomková Milada

89 let
75 let
87 let
89 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.
Vážení čtenáři, dovolujeme si Vám nabídnout zveřejnění narození
Vašeho dítěte či Vašeho životního jubilea. Musíte k tomu vyplnit a
podepsat souhlas na potřebném formuláři, který obdržíte na obecním úřadě
u p. Dostálové.
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Zpráva ZŠ Olešnice
Uplynul konec kalendářního roku, nikoli však školního roku, ten je
však téměř v polovině. Přesto závěr roku byl plný významných i
radostných událostí.
Dne 12.11. na třídní schůzce byly zvoleny nové členky Školské
rady pro další tříleté volební období. Z řad rodičů to byla p. Dana Židová a
za pedagogy p. učitelka Mgr. Lucie Zajíčková.
Velkou událostí bylo otevření školní družiny poprvé v historii
školy. Funkci družinářky vykonává od 24.11. paní vychovatelka Veronika
Rozumová. Školní družina má provozní dobu od 12:00 hod do 15:00 hod
V podstatě nahrazuje doposud fungující zájmové kroužky. Pokračuje
v jejich činnosti a vede děti k hudbě, sportu a výtvarným a pracovním
dovednostem.
Také letos uspořádaly děti ze ZŠ Olešnice pod vedením učitelek
vánoční besídku. Tentokrát si žáci s chutí zahráli pohádku Sněhurka a
sedm trpaslíků a to hned dvakrát. Jednou jako veršované hrané divadlo a
podruhé v muzikálové podobě. Krásnou tečku za jejich vystoupením udělal
flétnový soubor Sarabanda z Rychnova nad Kněžnou, který svými
vánočními koledami navodil ve všech zúčastněných vánoční náladu.
Recyklohraní
V rámci projektu Recyklohraní, do kterého se přihlásila Základní
škola jsme dostali červenou popelnici na drobné elektrospotřebiče a
mobilní telefony. Občané mají možnost zde odložit předměty uvedené na
letáku, které už dosloužily. Ale pouze jen ty elektrospotřebiče, které je
možné hodit otvorem ve víku popelnice. Více viz. oddíl Životní prostředí.
Mgr. Milada Vránová
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Školská rada
Výroční zpráva školské rady za rok 2008
V roce 2005 byla zřízena školská rada podle § 167 odst. 7. zákona
561/2004 sb. O předškolním, základním, středním a jiném vzdělávání.
Složení školské rady:
za zřizovatele: Pinková Martina
za pedagogy: Zajíčková Lucie
za rodiče:
Židová Dana
Školské radě zvolené 21. 12. 2005 skončilo 3 leté volební období.
Podle zákona č. 561/2004 sb. (Školského zákona) se konala 12. 11.
2008 volba členů školské rady.
Proto přípravný výbor složený ze 3 voličů dal hlasovat o
pokračování činnosti dosavadní členky Školské rady p. Dany Židové. Paní
D. Židová bude vykonávat funkci člena Školské rady i v dalším období.
Ředitelka jmenovala druhým členem Školské rady p. učitelku L.
Zajíčkovou. Za obecní zastupitelstvo bude vykonávat nadále M. Pinková.
Školní družina
Školní družina byla ve školním roce 2008 – 2009 zařazena do sítě
škol, proto funguje každý den po vyučování.
Byly schváleny tyto dokumenty:
Klasifikační řád
Jednací řád školské rady
Inspekční zpráva
Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2007 – 2008

Zapsala M. Pinková
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SPOZ
V letošním roce pracoval SPOZ v tomto složení:
Předseda: Pinková Martina
Členové: Kohoutková Marie, Kaplanová Eva, Hostinská Marie,
Vilímková Pavlína
V lednu proběhla schůze, kde se členky SPOZu seznámily
s programem na letošní rok.
Dne 16. února 2008 se konal na sportovním areále Obecní ples.
K tanci hrál pan Libor Šupler.
Dne 19. dubna 2008 se na sportovním areále uskutečnilo setkání
důchodců. Pro důchodce byl připraven program, který zajistili žáci se
základní školy, občerstvení a také vystoupení skupiny Nešlapeto.
Dne 7. června uspořádal SPOZ spolu se SRDPŠ a hasiči tradiční
dětský den na sportovním areálu. Počasí se letos vydařilo a byl připraven
pestrý program. Děti si odnesly spoustu cen a na závěr si opekly buřty.
Dne 25. 10. 2007 přivítal SPOZ do života 9 nově narozených
občánků naší obce.

Filip Čepelka, Tereza Hübnerová, Simona Dvořáková, Tomáš
Hodný, Jindra Pfeiferová, Michal Bendl, Aneta Horáčková, Ema Faltusová
a Markéta Hrnčířová.
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Narozeným dětem připravili žáci ZŠ pěkné pásmo a byly jim
předány květiny a finanční dary obce.
Letos oslavilo 30 občanů svá životní jubilea, ke kterým jim členky
SPOZu poblahopřály a předaly květiny a finanční dar obce.
Nejstaršími občany obce jsou pan Josef Kadlec a paní Milada
Tomková, kteří letos oslaví 89. narozeniny.
V průběhu letošního roku jsme oslavili také 2 diamantové svatby
manželů:
Jarmily a Miroslava Martínkových z Hoděčína
a
Marie a Josefa Pinkových z Olešnice.
K tomuto významnému výročí jim popřál starosta obce p. Jiří
Moravec a byly jim předány květiny a dar obce.
Vše jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a osobní pohody do
dalších let.
Zapsala M. Pinková

Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz

Strana 9/20

Obecní zpravodaj 4 / 2008

SDH Olešnice
Vážení spoluobčané, ani se nechce věřit tomu, že je tu prosinec a
blíží se konec roku. Při ohlédnutí za uplynulým rokem je vidět, že jsme ani
letos nezaháleli a zúčastnili se celé řady akcí, soutěží a brigád.
Rok pro nás začal přípravami tradičního hasičského plesu, který se i v
letošním roce vydařil. Návštěvnost byla velká, skupina Betty opět
nezklamala a pohodu podpořila i výborná kuchyně a obsluha Katky a
Jardy.
Únor bývá každým rokem měsícem, kdy začínají hasiči zkoušky na
sehrání scénky na kácení máje. Letos se nechali inspirovat televizním
seriálem ,,Ordinace v růžové zahradě".V březnu se hasiči zúčastnili
brigády v lese, kde vysadili a oplotili stromky . Na 12. dubna svoláváme
valnou hromadu sboru. Zde jsme během jednání vzpomenuli a minutou
ticha uctili památku bratra Františka Klapala, který byl nejstarším hasičem.
Týden po schůzi sbírají hasiči v naší obci staré železo, děkujeme všem,
kteří nám ho před domy připravili.
Na 1. května už mají naši hasiči připravenou scénku a tak zbývá
pokácet a dopravit máj. I v letošním roce nám pomohla řada spoluobčanů a
my jim za to děkujeme. Na této tradiční akci se sešlo hodně občanů
místních i z okolí.
Po této náročné akci hned začíná příprava na období soutěží,
kterých se zúčastňujeme.Jako první byla ještě v květnu okrsková soutěž v
Ženy
zde
zvítězily
a
muži
skončili
čtvrtí.
Hřibinách.
V červnu hasiči pomáhají s organizací dětského dne. Na poslední
červnovou sobotu připravujeme valnou hromadu s opékáním prasete.
Druhou polovinu roku začínáme soutěží v Kostelecké Lhotě,zde skončilo
naše smíšené družstvo na třetím místě.Letošní soutěž ,,O putovní pohár
starosty obce," probíhala 16.8. za velmi špatného počasí, kdy jsme ráno z
důvodu deště měnili místo konání soutěže. Přesto všechna přihlášená
družstva dorazila a našim ženám i mužům se podařilo zvítězit a naše
smíšené družstvo skončilo mezi muži druhé. Poslední srpnovou sobotu
jsme jeli na Velkou Ledskou na první ročník soutěže. Muži zde doběhli
třetí a ženy zde byly hodnoceny mezi muži a skončily páté, z žen byly
nejlepší. Šestého září na soutěži v Kosteleckých Horkách skončilo smíšené
družstvo na třetím místě.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Na 27. září je pro hasiče a jejich rodinné příslušníky připraveno
sportovní odpoledne, všem se zajímavé soutěžní zápolení líbilo a při
krásném
počasí
si
zasportovali
i
užili
hodně
legrace.
Během roku byla udržovaná hasičská technika, kterou nyní hasiči stejně
jako zbrojnici připravili na zimní období.
V sobotu 6. prosince jsme se sešli na sportovním areálu a zhodnotili
rok na výroční valné hromadě.
Stalo se již tradicí, že 31. 12. se hasiči scházejí odpoledne při
sportovním vyžití, pokud není sníh ani led na společné procházce okolím
naší obce, doufáme, že letos nám bude přát počasí.
Děkuji všem hasičům, že si i přes svoje rodinné i pracovní
povinnosti najdou čas na práci ve sboru.
Na závěr bych chtěla jménem našeho sboru popřát všem
spoluobčanům klidné prožití vánočních svátků a vše nejlepší a hlavně
pevné zdraví do příštího roku.
Ivana Říhová
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Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s.
Vážení spoluobčané,
tentokrát jsme byli v našem sdružení vyzváni k předložení
příspěvku do olešnického zpravodaje netradičně již začátkem prosince
2008. Tedy ještě v době probíhající sezóny honů na drobnou zvěř.
Máme za sebou celkem povedený podzim při lovu divokých
kachen, byť s počty opravdu divoké populace kachen vyskytujících se po
řekách a potocích spokojeni být rozhodně nemůžeme. U zvěře bažantí jsou
výřady slabé a k jejich zlepšení nevede ani opakované každoroční
zazvěřování honitby mladou odchovanou zvěří a její intenzívní ochrana
v místech, která bývala v minulosti plná divokých bažantů. Přes velké
pracovní úsilí několika zapálených členů, přes zkoušení nových metod ani
přes velké výdaje za krmivo a medicinální přípravky se lepší výsledky stále
nedostavují. Toto připisujeme především vysokému výskytu a tlaku
predátorů, kterých drobné zvěři stále přibývá a kterým se ze strany zákona
o ochraně přírody dostává často lepšího postavení, než původním druhům
zvěře, jako jsou koroptve, bažanti, zajíci či kachny. Kromě dříve běžných
lišek a jezevců se v honitbě objevuje stále více divočáků, kun, vran, strak,
krkavců, volavek a bohužel i nové druhy jako psík mývalovitý, norek
americký, mladé zde na několika místech vyvádí dříve neznámý dravec
moták pochop, stále častěji přilétají nejen k Divoké Orlici kormoráni. Zdá
se, že se mírně zvedly alespoň stavy zajíců polních, nezbývá než doufat, že
tento trend bude pokračovat a že jejich počty nezredukují nemoci jako
brucelóza či tularémie, které se na jiných místech našeho kraje nedávno
vyskytly.
Příznivějších výsledků dosahujeme letos při lovu černé zvěře,
čemuž pomohlo i založení kukuřičného políčka pro zvěř pod Třešňovkou a
zbudování nových posedů tamtéž. Pro příští rok je proto domluveno
s dalším majitelem jednoho malého pozemku využití této plochy jako
políčka pro zvěř. Předložením atraktivních obilovin na tyto pozemky tak
zmírníme škody působené černou zvěří na jiných plodinách a navíc
můžeme snadněji provádět správný lov dle mysliveckých zásad a
chovatelských pravidel.
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Při výčtu lovů nelze zapomenout na sokolníky, kteří se 11.října
v rámci tradičního setkání sokolníků v Opočně dostavili do naší honitby
se šesti orly. Na lukách za Orsilem bylo dravci uloveno 1 srnče a 1 zajíc,
šancí k lovu však promarnili orli výrazně více.
V posledních letech jsme finance převážně investovali, kromě
samozřejmých každoročních vysokých výdajů na krmivo pro zvěř, do
údržby a zařízení našich budov. Do dalšího roku máme v plánu věnovat se
více stavbám mysliveckých zařízení v honitbě, ať už krmelcům a
zásobníkům na krmivo nebo posedům a zastřešeným kazatelnám. Staré,
místy nevzhledné a chátrající zařízení chceme nahrazovat novými, téměř
veškeré posedy se nyní staví pro 2 sedící osoby, aby bylo možno bezpečně
pozorovat a lovit zvěř například s loveckým hostem. Za tímto účelem bylo
od OÚ Čestice zakoupeno dřevo, které bylo po pořezání na pile na prkna a
fošny zpracováno při společné podzimní brigádě.
Někteří z nás si zpestřují dle svých možností náš koníček i
loveckými výpravami za hranice naší honitby, ať už jde o tzv.poplatkové,
zpravidla individuální lovy či návštěvy jiných revírů a společných honů na
pozvání svých přátel. Takřka životní úlovek /nepočítaje manželku Jarunku/
nadělila Jaromíru Dostálovi Diana-Bohyně lovu při letošní podzimní jelení
říji. Šťastný lovec Mirek ulovil v honitbě lesů ČR na soutoku řek Moravy a
Dyje kapitálního jelena s parožím šestnácteráka, které bylo se svými 206
body pouhé 4 body od zlaté medaile. Návštěvy jiných revírů přinášejí nám
všem nejen nezapomenutelné zážitky a nová přátelství, ale slouží také ke
konzultaci problémů a k předávání potřebných zkušeností mezi myslivci.
Že myslivec neloví vždy jen se zbraní v ruce dokládá odchycení 3
psů pohybujících se po naší honitbě a jejich vrácení majiteli za poslední
rok . V prvém případě se jednalo o psa z Ledské, poté z Černíkovic a
naposled z Olešnice.
Z úseku lovecké kynologie je třeba zmínit úspěšné předvedení
fenky jezevčíka Bonny na pracovních zkouškách i výstavě psů v Brně
Pavlem Židem. Fena tak splnila podmínky předepsané pro zařazení do
chovu.
Na střelbu na asfaltové terče na naší brokové střelnici Třešňovka si
ve druhém pololetí roku udělalo čas jen MS Voděrady a několik menších
skupinek střelců, naše myslivecké sdružení tak alespoň využije a navštíví
chatu v prosinci při předposledním letošním společném honu.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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V srpnu resp. v říjnu oslavili svá významná životní jubilea pánové
Miloslav Zeman z Malé Ledské (70) a Josef Moravec z Olešnice (50).
Jubilanty tradičně odměňuje naše sdružení kromě malého věcného daru též
povolenkou na odlov srnce 3.věkové třídy v naší honitbě. Zatímco panu
Zemanovi se srnce ulovit podařilo, Pepíkův srnec ještě běhá po lese a užívá
si života nejméně do poloviny května příštího roku, kdy začne další
sezóna. Prostě se nedařilo. Takže kromě přání pevného zdraví, štěstí a
krásných loveckých zážitků adresovaných oběma jubilantům přejeme
Pepovi brzkou přízeň Sv.Diany a Huberta a také hodně úspěchů a radosti
z loveckých psů, českých fousků,z jeho chovné stanice.
Dne 13.6.2008 prožila svůj slavný den členka našeho
mysl.sdružení, slečna Šárka Strachová z Vamberka, která řekla na zámku
v Rychnově nad Kněžnou panu Petrovi Kopeckému. Jejich svatba si
vyžádala urychlení prací na pokládce zámkové dlažby u chaty
v Častolovicích, aby si nevěsta neumazala své střevíčky. Vše se naštěstí
stihlo, stejně jako svatba před příchodem jejich malé Šárky na svět dne
15.9.08!
Dne 5.12. jsme se bohužel navždy rozloučili s naším nejstarším
členem(91), panem Stanislavem Zaňkou z Doudleb nad Orlicí, kterého si
však většina čtenářů správně spojí s hospodářstvím ve Hřibinách. Ačkoliv
panu Zaňkovi v posledním roce selhávalo zdraví, udržoval si do posledních
dnů dobrou náladu a víru, že z nemocnice jedna z jeho prvních cest povede
mezi nás myslivce. Bohužel se mu jeho přání nesplnilo. Naši členové mu
na jeho poslední cestě vzdali poctu položením lesního věnce a držením
čestné stráže u jeho rakve v rozlučkové síni v Rychnově nad Kněžnou.
Máme před sebou poslední 2 společné letošní lovecké akce, které
vyvrcholí Poslední lečí v Olešnici 27.12., vánoční svátky, posledních
několik dnů starého roku! Za celou naši organizaci a členy Mysliveckého
sdružení Střezmá Olešnice děkuji všem lidem z obecních úřadů, honebního
společenství, zemědělcům, honcům, ale i mnoha dalším lidem, kteří
přiložili ruku k dílu a pomáhali nám naši „káru“ v roce 2008 táhnout dál.
Přeji Vám, Všem spoluobčanům, klidné prožití Vánoc, milé dárky
pod stromečkem a do nového roku zdraví, radost a úsměvy ve tváři, radost
z Vašich koníčků, spokojenost, rodinnou pohodu, toleranci a úspěchy,
které se nemusí vždy měřit jen penězi!
R.P.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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Text k fotografii:
Kontrolní a revizní komise MS s letošními jubilanty Josefem Moravcem a
Miloslavem Zemanem doplněná MVDr.Václavem Hodným (zleva)
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Životní prostředí
Zde Vám přinášíme informace z letáčku k „Recyklohraní“, které je
zmíněno ve zprávě ředitelky školy. Popelnice bude umístěna v budově
pošty.
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Borec na konec
Jedná se o soutěž 11. Velká cena
Nové Vsi dne 6. září 2008, které se zúčastnila
Michaela Kopecká z Olešnice v kategorii dětí
do 10 let Čína. Míša se umístila na 8. místě v
letošním roce a v loňském roce v 10 ročníku
skončila na 5. místě. Přestože závodila s
dětmi i o 4 roky staršími neztratila se v
závodním poli. V případě, že její servisní tým
se vypracuje na lepší úroveň, má šanci se
umístit v dalších ročnících i na stupni vítězů.
Přejeme ji do budoucna hodně úspěchů.
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Dne 11.10. se konala soutěž O putovní pohár prezidenta Pasek
v nohejbale. Turnaj vyhrálo družstvo z Olešnice ve složení Holoubek Jiří,
Sejkova Josef a Sejkova Petr, kteří ve finále porazili další olešnické
družstvo, ve kterém nastoupili Cejn Miloš, Kohoutek Milan a Kos Michal.
Pohár je vystaven na sportovním areálu.
Michal Kos a Václav Pařízek se nohejbalu věnují a zúčastňují se
soutěží. Na fotografii soutěž v Semechnici, kde skončili druzí.
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A nakonec jeden vánoční:
Santa Claus začínal mít pocit, že nic nestíhá. Čtyři
jeho Elfové byli nastydlí a zbylí tři, co zůstali zdraví, nestačili
vyrábět hračky. Navíc paní Santa Clausová oznámila, že přijede na
návštěvu maminku, což Santu ještě víc napružilo. Zašel se tedy podívat
do stáje, co dělají sobi, a zjistil, že tři jsou březí a zrovna rodí... a
dva přeskočili plot a jsou kdoví kde. Další stres. Začal aspoň
nakládat saně, jenže jedna lyžina praskla, pytel hraček spadnul a hračky
se vysypaly. Naštvaný Santa se vrátil domů, aby si nalil šálek sidru a do
něho zazdil panáka rumu. Když ale otevřel, zjistil, že jeden z elfů
někam uklidil rum a není co pít. Jak byl naštvaný, Santa upustil šálek a
ten se rozprsknul po podlaze v kuchyni na tisíc kusů. Šel tedy pro smeták
ale ukázalo se, že myši ožraly jeho chlupatou část... V téhle chvíli u
dveří zadrnčel zvonek a vzteklý Santa šel otevřít. Na prahu stál malý
andělíček s velkým vánočním stromečkem. Andělíček vesele zvolal:
"Šťastné a veselé, Santo! To je dneska hezky, že? Mám pro tebe krásný
stromeček. Kam chceš, abych ho postavil?" A tak vznikla hezká tradice
andělíčka napíchnutého na špičku vánočního stromečku.
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