Vánoční Svícení v Zátoru žije- oslava X .výročí se povedla
Když jsem si před deseti lety vytýčila, jako zátorská rodačka a ředitelka zátorské školky nejen
ve školním vzdělávacím programu MŠ, že je třeba vytvořit v naší krásné vesničce nějakou
tradici, která by spojovala lidi v obci , mínila jsem realizovat něco , do čeho by se nemalou
měrou zapojily děti a rodiče naší mateřské školy, ale také občané celé obce.
Vyvstal nápad “Svícení“- rozsvěcet v Zátoru každoročně obecní stromeček společně. A dnes
již mohu říci, že můj „velký sen“, je dnes už skutečností. Vždyť naši akci“ Vánoční svícení“ v
neděli dne 2.prosince 2012 navštívilo několik set lidí z blízka i okolí. A všichni byli
spokojeni. Někteří s dobrým vkusným nákupem prvních dárečků z vánočního jarmarku dětí
ZŠ a prodejců, někteří si pochutnali na chutném štrúdlu či svařáčku , někteří se potěšili
prvními doteky vánoc pobytem v ateliéru ZŠ, kde proběhl nádherný program. Vánoční
atmosféru navodily také koledy a vánoční hra školního sboru a vánočních básně
přednesených těmi nejmenšími.Ti aktivnější se zúčastnili tradičního průvodu světýlek od MŠ.
Každý si v prvním adventním odpoledni našel něco , co jej vánočně oslovilo, ale určitě všichni
byli nejvíce nadšeni z překrásného ohňostroje, který přivolali „školní andělé“.
Jak by konstatovala i naše zasloužilá občanka paní Marie Liebzeitová, na kterou si tímto
dovolím vzpomenout, protože už bohužel několik dní není mezi námi: „ Nemělo to chybu“!
Samo se však nic neudělá a i v tomto případě se to potvrdilo. Proto nezbývá než chválit a
děkovat.
Děkuji: ZŠ Zátor za prostory, krásnou atmosféru ,program a všechnu pomoc, Obci Zátor za
úhradu ozvučení,ohňostroje, instalaci a převoz stromečku a jeho osvětlení,pouštění koled
,panu Lubomíru Matějákovi za stromeček a pomoc při akci, potravinám Sva-Ni Dolní Benešov
a firmě Agrozat Zátor a manželům Albrechtovám st. za sponzorování akce potravinami,ČČK
Zátor za zdravotní hlídku,hasičům Zátor a Policii ČR za pomoc při zajištění bezpečnosti
,Regionu Krnov za propagaci akce, dětem MŠ a dětem ZŠ a jejich učitelkám za vystoupení
před školou a v ZŠ, paní Marceli Hudečkové za pomoc onkologicky nemocným dětem
prodejem vánočních hvězd, panu Danielu Vávrovi za fotodokumentaci akce,rodičům paní
Neckářové , Mlýkové. Zvařičové st., Wysogladové, Ulmanové a Koloničné za pomoc při
přípravě občerstvení .Velké poděkování patří především ZAMĚSTNANCÚM MŠ Zátor , za
perfektní souhru, spolupráci a aktivitu při přípravě a realizaci celé akce.
A Vám všem ostatním zúčastněným DĚKUJEME za pokačování v nové tradici v naší
obci, neboť bez Vaši účasti by celá realizace neměla smysl.
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