Vánoční svícení 2016

Když zazvoní zvoneček , ¨
objeví se skříteček
a v malinké chviličce,
rožne světlo v lampičce…

Taková byla úvodní slova letošního, již 14. Vánočního svícení v Zátoru, který se uskutečnil
27.11.2016. Již po 14. se mohli všichni přítomní na chvilku zastavit společně se svými
nejbližšími prožít nedělní odpoledně a podvečer a přivítat tak společně první adventní
neděli, která již neodmyslitelně patří k Zátoru.
Jako každý rok, tak i letos byla škola místem, kde probíhal prodej vánočního zboží drobných
prodejců, prodej zajímavých dekorací, které vyrobily děti základní školy a v atelieru měli
možnost návštěvníci shlédnout program připravený dětmi.
Opět byl zajištěn prodej vánočních hvězd pro nadaci Šance – na pomoc onkologicky
nemocným dětem (FN Olomouc) díky paní Hudečkové M. a Němcové Š.
V prostorách jídelny zavoněly jako každý rok jablečné štrúdly, byl připravený čaj i káva,
zákusky a chlebíčky a každý návštěvník si mohl v klidu posedět a popovídat se svými
známými.
Také obecní úřad nabídl své prostory prodejcům koláčů, proutěných pletených dekorací,
svíček, pletených zimních doplňků, adventních věnců a podobně.
Novinkou bylo v letošním roce vánoční focení dětí na obecním úřadě.
U mateřské školy se zatím připravoval průvod světýlek.
V letošním roce byl něčím zvláštní. V čele průvodu šli dva skřítkové, kteří nesli velkou
lucerničku se světýlkem, které je neoddělitelnou součástí vánoční atmosféry.
V každé domácnosti svítí adventní svíčky, okýnka jsou vyzdobena vánočními světýlky,
v každém městě svítí vánoční stromy a v dětských očích svítí malinké jiskřičky radostného
očekávání.bNe jen děti, ale také dospělí si v tento čas uvědomují kouzlo vánoční atmosféry.
Nádvoří základní školy bylo opět plné. Po krátkém programu dětí z mateřské školy již
všichni čekali na okamžik, kdy se rozsvítí vánoční stromeček. A letos se za doprovodu
skladby Slovanské tance č.1 C dur – od Antonína Dvořáka rozzářil i dlouho očekávaný
ohňostroj.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem kolegům a jednotlivým složkám za pomoc při
organizaci akce.
Srdečně Vám přejeme, aby Vám Vánoce přinesly klid, pohodu, radost, sílu a odhodlání
odhodlání v
příštím roce!
Zaměstnanci mateřské školy

