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Co se dělo před Vánocemi

První prosincovou sobotu se v ZŠ s MŠ Montessori ve Vybíralově ulici na Černém Mostě konal předvánoční bazar. Rodičů s
vesměs malými školáčky přišlo jen pár - už před týdnem tu společně vítali advent -, ale atmosféra byla sváteční. Od dětí jste si tu
mohli koupit nejen jejich výrobky, ale i profesionálně zhotovené svícny či malované kamínky - a tomu odpovídaly i ceny: od pár
korun do několika stokorun. Závěrečné posezení "v kavárně , kde si návštěvníci pochutnali na cukroví, připraveném maminkami,
představovalo ideální příležitost k neformálnímu popovídání.

Malá prodavačka na předvánočním bazaru

Další bazar mnohem většího rozsahu, ale neméně podařený, jsme navštívili o pár dní později v ZŠ Generála Janouška.
Dokazoval, že ani dětem jedné z největších škol regionu nechybí tvůrčí elán a nápady - naopak: aby právě jejich třída obstála v
konkurenci těch ostatních, musí se chovat tržně. Získané peníze děti využijí podle svého, třeba na koupi občerstvení na školním
výletě.

V jídelně ZŠ Gen.Janouška bylo rušno

V předvánočně provoněných prostorách Mateřského centra Klubíčko ve Vlčkově ulici se 7. prosince při výrobě dárků
nikdo nenudil: za zvuku píšťalek se tu s plným nasazením stříhalo, lepilo, kreslilo, vytvářelo z těsta či razítkovalo bramborovými
razítky. Najít mezi všemi těmi malými šikuly, jimž často se zaujetím sekundovali doprovázející dospělí, jednu ze dvou
organizátorek ze Sdružení na pomoc dětem s handicapy Motýlek dr. Hanu Urbanovou nebylo jen tak. Chvíli byla tady, chvíli zase
jinde, tu stihla pochválit a pak zas musela něco povědět kameramanovi České televize - na povídání prostě nebyl čas.
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O druhém adventním víkendu ožil dolnopočernický park a jeho okolí dětským halasem - zdejší nadílka a výstava Zvony
vánoční nejenže nabízela spoustu ozdobných předmětů, rukodělných výrobků či tradičních zvyků, ale hlavně jim dokázala
vdechnout život. Ožil nejen betlém, ale také peklo: na čerty u kotle s nehodnými dušemi ve mlýně byla radost se podívat, a tak se
na ně stála fronta. Děti se na výstavě mohly setkat s kůzlaty či dokonce s velbloudy, zatancovat si na diskotéce a pak si
smlsnout na vaflích, připravených ve formě z časů prababiček, zatímco někteří rodiče se věnovali spíše zabijačkovým hodům.

V neděli 7.prosince přišel Mikuláš za dětmi do Kyjí

Tradiční mikulášská nadílka, pořádaná odborem kultury a občanských záležitostí, se uskutečnila v Kulturním domě v Kyjích.
Přítomné děti nejprve uvedla do správné předvánoční nálady pohádka Ej, pastýři do Betléma. Dvě holčičky a jeden kluk přestali
být na hodinku pouhými diváky a se třemi účinkujícími si vyzkoušeli radosti i trampoty hereckého řemesla. Poté následovalo tolik
očekávané nadělování mikulášských pozorností ve formě balíčků. Čert budil u těch nejmenších náležitý respekt, ale Mikuláš s
andělem vystrašené děti rychle uklidnili a navodili atmosféru radostného očekávání příchodu Ježíška. -rr-
Stihli jsme také zahájení výstavy I pro nás svítí hvězda betlémská v Občanské inspiraci v Kučerově ulici, což je sdružení
podporující pracovní aktivity handicapovaných bez ohledu na druh postižení. Nabízely se tu výrobky sedmi subjektů, od opavské
Charity, pečující o nevidomé, až po dílnu psychiatrických pacientů z Prahy. Když ing. Helena Vostradovská vyzvala přítomné k
prohlížení, všichni žasli, co se dá použít třeba při výrobě betlémů: keramika, šustí, perníčky, těsto, ruční papír... Kdo mohl, koupil
aspoň malý dáreček.

V Občanské inspiraci zněla etnická vánoční hudba

Do Domu sociálních služeb přišly před Vánoci už tradičně seniory potěšit svým vystoupením i dárečky děti z předškolní třídy
MŠ Vybíralova 968 pod vedením učitelek Simony Beranové a Miluše Bílkové.



Dočasnou obyvatelku domu seniorů Helenu Burešovou ze Špitálské ulice setkání s předškoláky z MŠ Vybíralova 968 potěšilo


