VÝSADBA STROMKŮ V ZÁMECKÉM PARKU
Je nám velkou ctí vám něco málo napsat o krásném sobotním dopoledni 23. 10. 2021, kdy jsme se
s našimi dětmi a panem starostou rozhodli v zámecké zahradě vysadit malý třešňový sad.
Hodní pracovníci nám bagříkem vykopali díry a děti za naší pomoci si stromky zasadily a popřály jim,
ať krásně rostou.
Bylo moc krásné poslouchat ty malé
zahradníčky:
Šimonek: „To bude dobrý, až budeme
velký, tak ty stromy budou už taky velký,
viď?“
Sárinka: „No jasně.“
Ondra: „A kdy na nich porostou ty
třešně?“
Sárinka: „No to já nevím, ale asi až za rok.“
Matoušek: „Tak jo, tak přijdeme za rok
a ochutnáme, co vy na to?“
Všichni: „Jasněěěěě!“
Eliška: „A víte, že ty stromy porostou hodně dlouho?“
Sárinka: „No jasně, to já vím. Až budeme velký, tak sem budeme chodit s našima dětma, viď Matoušku?“

Doufáme, že jim ta soudržnost a přátelství ve Svojšíně vydrží, a buď tu zakoření jako ty naše
vysázené stromky, nebo se budou alespoň rádi vracet domů.
Přejeme vám hodně štěstí, zdraví a hlavně buďte na sebe hodní v této už tak těžké době.
Marta Panušková a Irena Martínková

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
I v letošním roce se konal tradiční
lampionový průvod. Ve středu
17. listopadu jsme se sešli u místní
základní
školy
a
společně
v doprovodu mihotajících se plamínků
jsme se vydali na cestu Svojšínem.
K vidění byla spousta lampionů
různých tvarů a barev, doma
vyráběných, kupovaných, s tradičními
svíčkami nebo naopak i těmi
moderními. Účast byla velmi hojná
a počasí bylo také příznivé. Kromě
zmrzlých prstíků nás netrápilo nic.
Na konci průvodu jsme se rozehřáli
nejen pomocí ohně, ale děti si mohly
dát čaj a dospělí se mohli zahřát svařákem. K občerstvení byly připraveny také buřty, které si nejen
děti, ale i dospělí dali s chutí. U ohně jsme mohli potkat své známé, ba i neznámé a těšit se ze
společně strávených chvil, kterých tento rok bylo pomálu. Děkujeme představitelům obce a všem,
kteří se na organizaci podíleli, a také děkujeme všem, kteří se průvodu zúčastnili.
Veronika Kaletová

