V Zátoru poprvé a určitě ne naposledy „Odpoledne pro seniory“
Neděle 27.května 2012 byla pro desítky zátorských seniorů , troufám si říci, jednou
z nejsvátečnějších a nejpříjemnějších v posledních letech.
Při příležitosti oslavy 65.let založení Mateřské školy v Zátoru, pro ně připravili
především zaměstnanci školy, ale také rodiče dětí a dobrovolníci ,za nezbytné finanční
pomoci obce ,,akci“ Odpoledne pro seniory“.
Ve slavnostně vyzdobeném sále/pomohla paní Andrea Vávrová/ , který připomínal spíše
konání svatby ,se v rámci několika desítek minut trvajícího programu představilo mládí
každého věku, většinou odchovanci mateřské školy, nejen ze Zátoru ,ale i blízkého okolí.
Děti mateřské školy pod vedením pedagogů MŠ paní Vávrové a Kalábové předvedly
pohádkový muzikál O Budulínkovi , starší a mladší slečny základní školy rozehřály
přítomné v několika tanečních vstupech a perfektně ,pod vedením paní učitelky
Javůrkové, prezentovaly své pohybové dovednosti. V programu samozřejmě nechybělo
ani vystoupení krnovského ženského pěveckého sboru, který pod vedením paní
profesorky Zdeňky Odstrčilové a Svatavy Olejkové v Zátoru nesklízel ovace
poprvé.Pěkným přispěním bylo také básnické zamyšlení pana Kamila Krmáška či
virtuozní výstup v oblasti vážné hudby studenta gymnázia Víti Maliňáka.
Každé z uvedených čísel programu bylo originálem a navíc zahřálo naše milé hosty,stejně
jako bohaté občerstvení , na srdci i na duši. Jak krásné bylo, pro nás, organizátory
,vidět úsměv na tvářích našich nejzasloužilejších občanů , jak milé bylo, když se všichni
přítomní rozezpívali v lidovém tónu a společně zavzpomínali na časy dávno minulé.
V připraveném „historickém koutku“ babičky a dědečkové našli na historických
fotografiích nejenom sebe před několika lety, ale i své děti a vnoučata. Akce skončila
předáním kytiček a dárečku, které vyrobily učitelky MŠ paní Štefková a Dostálová.

Závěrem mi dovolte pozdravit všechny ty , kteří se akce nemohli z jakýchkoli důvodů
zúčastnit a slíbit, že vzhledem k tomu , že byla akce velice úspěšná , a má předpoklad se
stát opravdu další tradicí v obci , budeme dělat vše,abychom se při dalších kulatinách
naší školky sešli znovu.

Za Mateřskou školu v Zátoru Zdeňka Vávrová, ředitelka školy

