
''|a!e trávíte Si|vcstra a jaká máte přeďsevzetí do nového ro|cu?

Radkaondriášová
starostka Hranic
Abych se pŤiznala, tak kaŽdÝ
rok trávim Silvestra jinak,
Žádn1i rituál nemám. Někdy
doma s pŤáteli a někdy jedu
pryč. Tak tomu bude i letos.
Nějaké to pŤedsevzetí se sna-
žim dát si kaŽdÝ rok, ne vŽdy
se mi ho ale podaŤÍ vyplnit.
Asi nejčastější pŤedsevzetÍ,
které si dávám, je shodit ně.
jaké to kilo (smích), a taky
naučit se dobŤe anglicky, tak
snad to někdy vyjde. ' '

MiroslavWildner
místostarosta Hranic
Spíš neŽ pŤedsevzetí mám
pŤání. V mém věku je to hlav-
ně zdraví, které bych rád po.
pŤál i vŠem spoluobčan m.
D leŽité také je, abychom se
na sebe začali usmÍvat, proto-
Že se mi zdá, Že se na sebe ně.
kdy pŤíliš mračÍme. Silvestra
strávim s rodinou a pŤáteli
sportovně, buď na běŽkách,
nebo na bruslích. PrvnÍho
ledna pak vyrazÍme na Pus-
tevny, Troják nebo Potštát na
lyŽe. To byvá velmi pŤÍjemné
a milé spblečenské lyŽováni.

EduardKavďa
starosta Bělntína
Silvestra uŽ dvacet let trávÍm
u nás v sále, kde probihá so-
kolskf silvestrovsk1f večÍrek,
abychom si mohli do nového
roku popŤát všichni společně.
PŤánÍ si většinou nedávám,
protoŽe bych je potom nebyl
schopen splnit, ale pravda je,
Že letos jsem si Ťek| Že budu
muset narovnat svtij Životní
rytmus. Cítím se poslední do-
bou unaveně.

JiffNebeskÝ
historik
Silvestra budu trávit doma se
sv5Ími dětmi, které majÍ ne-
štovice. PŤedsevzetÍ jsem si
zatim žáďné nedal, ale moje
Ženatiká, Že bych mohl zhub-
nout.

AnrraMusilová
majitulkagakrie M+M
Silvestra budu trávit doma. A
pŤedsevzetí? I v pŤíštím roce,
dokud budu moct, děIat to, co
dělám. Starat se o galerii, po-
Ťádat nadále akce pro děti,
seniory i Širokou veŤejnost a
ráda se budu starat o svého
manŽela. VŠem pŤeji spěŠnÝ
nov;f rok.

TaťánaJonasová
sbrmistryně
No, pŤedsevzetí raději Žádné
nemám, protoŽe nevěŤím, Že
by se to splnilo. Silvestra po-
kaŽdé trávim raději mimo
Hranice, letos to bude v Iáz.
ních v KostelciuZlína,
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