„ VÁNOČNÍ SVÍCENÍ 2014“
30. listopadu proběhl již 12. ročník „Vánočního svícení.
Základy této krásné předvánoční tradice položila paní Zdena Vávrová a Helena
Štefková z Mateřské školy v Zátoru. Oběma tedy patří velký dík.
V letošním roce se akce zúčastnilo opět velké množství návštěvníků a každý zde
určitě našel něco kouzelného, co
k Vánocům neodmyslitelně patří.
„Svícení“ bylo organizováno na několika místech. V základní škole, na obecním
úřadu a u mateřské školky. Jedním z důvodů bylo to, aby se předešlo
zbytečným tlačenicím, dlouhým řadám a návštěvníci, kteří sem přicházeli již ve
14 hodin, tak měli možnost shlédnout prostory ZŠ, OÚ nebo se zúčastnit
průvodu světýlek od mateřské školky.

V parku při základní škole byly letos připraveny aktivity, aby i děti tyto chvíle
prožily radostně a pobavily se společně s kamarády.
V základní škole probíhal prodej vánočního zboží drobných prodejců a také
prodej zajímavých dekorací, které vyrobily děti ZŠ. Ateliér patřil jako každý rok
žákům školy a jejich programu, byla připravena andělská kavárna a čajovna, kde
si návštěvníci mohli prohlédnout
kroniky ZŠ i MŠ. I v letošním roce byl zorganizován prodej vánočních hvězd pro
nadaci Šance – na pomoc onkologicky nemocným dětem (FN Olomouc) díky pí
Hudečkové M. a Němcové Š.
O tradiční občerstvení se postarala MŠ v prostorách jídelny ZŠ. Bohužel bez
svařeného vína, to jsme přenechali prodejcům na nádvoří školy.

OÚ nabídl sál drobným prodejcům, byly zde k zakoupení koláče, proutěné
pletené dekorace, kalendáře na rok 2015
a jiné a součástí byla také
výstava fotografií z akcí obce.
Pro rodiče a jejich děti byla u mateřské školky připravena perníková chaloupka
od paní Kunáškové, která bude zdobit prostory MŠ – moc děkujeme – a všichni
účastníci se podíleli na výrobě papírového řetězu.

Společně potom odcházeli v průvodu světýlek k základní škole, aby
vánoční akce mohla vyvrcholit každoročním ohňostrojem.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem kolegům a jednotlivým
složkám za pomoc při organizaci celé akce.
Vám ostatním přeji krásné prožití vánočních svátků, hodně štěstí,
zdraví a lásky a do roku 2015 jen to nejlepší, jak v pracovním, tak
v osobním životě.
Mohylová Hana, DiS.
a kolektiv pracovníků MŠ
Výdaje spojené s organizací této akce byly 6 148,00kč
Výtěžek je 4 105,00kč a ten byl zaúčtován do pokladny mateřské
školky.

