A JE TO TADY…
Ježíšek se vydal mezi nás a sleduje, jak se lidský rod připravuje na
jeho návštěvu. Přitom sbírá z okenních parapetů dopisy s jeho
adresou, které jsou plné dětských přání a tužeb.
Doma nastal veliký úklid. Okna se lesknou a září barevnými světýlky
a na dveřích se objevily vánoční věnečky. Kolem obydlí voní cukroví
právě vyndané z trouby a obchody praskají ve švech. Ani žáci ze
školy a ze školky nezahálejí.
Vyrábějí vánoční ozdoby, malují přáníčka svým nejbližším,
prozpěvují si tradiční vánoční koledy a přednášejí básničky na blížící
se besídku. Ve městech vyrůstají velké vánoční stromy, které se slavnostně rozsvěcejí. Ani Svojšín
není pozadu!
Všichni se scházíme v parčíku u obecního úřadu a za zvuků kytary a dětských hudebních nástrojů
zpíváme vánoční koledy. A strom? Svítí! Hurá!
KRÁSNÉ VÁNOCE VŠEM!
Mgr. Dana Zemanová
Co zbývá dodat. Přeji všem zaměstnancům školy, zaměstnancům obecního úřadu a všem
obyvatelům příjemné prožití Vánočních svátků a do roku 2020 hodně zdraví, pevné nervy s dětmi,
hodně štěstí a spokojenosti.
Mgr. Marie Hackerová

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V pondělí 2. prosince se jako již tradičně
konalo slavnostní rozsvícení vánočního
stromečku a zpívání koled. Přes počáteční
„bojové“ podmínky a nevyhovující prostor
kvůli rekonstrukci mostu se zpívání koled
přesunulo pod strom do parčíku
u Obecního úřadu. Pro rodiče a další
občany, kteří se sešli v hojném počtu,
si koledy připravily, spolu s paními
učitelkami, děti z místní mateřské školky
a základní školy. Za krásného doprovodu
kytary, na kterou hrála paní učitelka Irenka
Martínková, rolniček, které měly starší
děti, a světýlek, které dostaly zase
ty menší, jsme si společně mohli zazpívat koledy jako například Rolničky, rolničky, Štědrý večer nebo
Tichá noc. Po společném programu došlo k rozsvícení stromečku.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se u stromečku sešli, i těm, kteří přijít nemohli, paním
učitelkám z MŠ a ZŠ za krásný program a samozřejmě dětem za jejich fantastické zpívání. Všem
občanům bych chtěla popřát poklidné a kouzelné Vánoce a mnoho zdraví, radosti a smíchu po celý
rok 2020.
Mgr. Veronika Kaletová

