Jakmile se přehoupne říjen do listopadu, začínají žáci
na 1 stupni naší školy i děti v mateřské škole nacvičovat
zimní písně. Každý rok nejméně jednu novou umělou
píseň a samozřejmě několik klasických vánočních koled.
A proč tak brzy, když je do Vánoc ještě řádka týdnů? Přece
kvůli rozsvěcení vánočního stromečku v Tršicích. Této
akce pro obec se děti účastní pravidelně a rády.
I letos, v pátek 25. listopadu 2016, se děti za doprovodu
rodičů v podvečer sešly v areálu pod zámkem. I když se
hodně ochladilo, počasí nám přálo. Na akci se kromě
vedení obce a účinkujících z MŠ a ZŠ, dětí i zaměstnanců,
podílelo SRPŠ a hasiči. Bylo připraveno ozvučení, občerstvení i prodejní stánky výrobků.
Každý návštěvník si mohl společnou akci užít a pořídit domů milé vánoční drobnosti, dárečky,
výzdobu i cukroví a přispět jejich nákupem na další činnost organizací. Účinkujících i diváků
se sešlo opravdu hodně. Vždyť je to jedna z nejmilejších akcí, které obec pořádá.
Nejvíce se na rozsvěcení stromečku těšily děti. Zejména ti malí si užili volání na stromeček,
aby se už rozsvítil. A kterýpak strom nám letos září? Vysoká borovice
u příjezdové
cesty k zámku. To byl jásot, když se rozzářila. Na svém vystoupení si malí
i velcí dali
opravdu záležet. Velký potlesk diváků byl příjemnou odměnou všem ochotným zpěváčkům.
Letos se na předvánočním zpívání podílely jak děti z MŠ se svými učitelkami Mgr. Michaelou
Koričovou a Mgr. Barborou Schwanzerovou, tak také asi 70 děvčat
a chlapců z 1.
stupně ZŠ za doprovodu Mgr. Aleny Slámové. K pěveckému vystoupení snaživých dětí z 1.
stupně se jako každoročně připojil i ochotný sbor seniorů z Tršic a okolí.
Po zpívání si účastníci, organizátoři i diváci užívali příjemnou atmosféru společného setkání
s přáteli a známými podkreslenou klasickými českými koledami. Věřím, že tato úspěšná akce
navodila tu správnou předvánoční náladu do nastávajících adventních dnů tak, jak zpívaly děti:
„Adventní čas připraví nás na dobu vánoční, otevřít chceme svá srdce všem, tím ať náš advent
zní.“
Příjemný advent a krásné vánoční svátky.
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