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Milý čtenáři zpravodaje. 
    
Co jsme pro vás tentokrát připravili? 
Na úvod Úvaha o nastávajícím podzimu. 
Pokračujeme Tradičním slovem starosty. 
Seznámení s Informacemi z jednání zastupitelstva městyse 
Hvězdlice.  
Nesmí chybět ani oblíbená rubrika Události v kultuře a sportu 
aneb není důležité akci udělat, ale dobře ji prezentovat. 
Dále následuje Společenská rubrika. 
Aktualizovali jsme pro vás  Kalendář společenských akcí v obci, 
kde se dozvíte, co ještě můžete letos zažít. 
Před závěrem si můžete přečíst Informace úřadu městyse  Hvězd-
lice, dále Pozvání do místní knihovny.  
A vše uzavírá Seznámení se speciální MŠ a ZŠ v Brně. 
 
O podzime, podzime 
 
      Podzime, podzime, nosíš jenom deště, pěkně tě prosíme, nechoď 
ještě. Úryvek této básně mě napadl s prvními kapkami dnešního de-
presivního deště. I když jsem člověk vcelku pozitivního smýšlení, za-
čal jsem si se svojí depresí vcelku rozumět. A proč ne? Počasí je v le-
tošním roce jak na houpačce. V období, kdy má pršet, neprší, kdy 
má svítit slunce, nesvítí. Kdy má být krásný letní den, nás navštíví 
studená fronta. A jindy, nevíme jak zchladit vyprahlá těla. Nikdy 
není tak, jak bychom si přáli. Ideální živná půda pro pokračování 
deprese. Bývaly doby, kdy na tento stav fungovala zaručená, histo-
ricky ověřená metoda. Dát si na depresi štamprdli něčeho ostřejší-
ho. To teď bohužel neplatí. Naši depresi bychom mohli posílit ještě o 
bílou hůl a slepecké brýle. Nechceme zlehčovat tento vážný problém, 
který nás nabádá vrátit se  k myšlence, kterou jsme na stránkách 
zpravodaje již nejednou publikovali. Na deprese a blížící se zimu je 
dobře připraven ten, kdo poctivě sbírá ovoce za účelem kvasu, zabije 
pašíka za účelem vyuzení a obstarává dřevo za účelem teplého krbu. 
Jak jednoduché a relativně nenáročné je možno vyvarovat se ná-
strah přírody i různých nepoctivců. A věříme, že tam, kde existuje 
rovnováha mezi těmito třemi prvky, přežití následujících chladných 
měsíců, tam existuje i pohoda a vzájemná sounáležitost lidí. 
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Slovo starosty 
 
Vážení spoluobčané, 
podzim nám již zaklepal na dveře, listí na stromech nám již začíná 
připomínat krásy podzimu. Větší část úrody je již sklizena a zbývají-
cí se začíná sklízet. Taktéž je již po dovolených a opět nastala do-
cházka do školy.  
Začátkem července jsme dokončili všechny naplánované opravy 
obecních domů, úpravy všech prostranství a zelených ploch včetně 
starohvězdlického hřbitova. Taktéž byly dosazeny záhony květinami 
a upraveny okrasné keře a stromy. V posledním týdnu před I. Sjez-
dem rodáků a novohvězdlickými hody se začalo s úklidem v obou 
obcích a byly přistaveny objemné kontejnery na domovní odpad, 
které byly opět plné. V tomto týdnu se již všechno jen ladilo a do-
končily se poslední úpravy výstavy fotografií HISTORIE HVĚZDLIC, 
kde byly dodány materiály a předměty od včelařů, myslivců a Čes-
kého svazu žen. Ve škole vystavoval Sportovní klub Hvězdlice, který 
sbírku fotografií doplnil i získanými poháry za své výkony. Taktéž 
vystavoval své poháry na malém hřišti. Dále Farní úřad zhodnotil 
svoji činnost za uplynulé období a doplnil řadou fotografií včetně 
oprav věže Starohvězdlického kostela.  
Obec jako taková – vystavovala fotografie dle jednotlivých budovatel-
ských akcí, které byly zdokumentovány za dlouhá léta budování 
Hvězdlic, včetně  kulturního dění a tradic. Sbor dobrovolných hasi-
čů ze Starých a Nových Hvězdlic vystavoval fotografie a Požární 
techniku v Požární zbrojnici. Na všech místech bylo připraveno ob-
čerstvení. V KD v zasedací místnosti byly vystaveny Kroniky obce, 
školní kroniky a Privilegia od  Josefa II. A Františka II. – potvrzení 
výsad pro městečko Nové Hvězdlice. Ve vestibulu KD byl prodej ke-
ramiky, knihy a různých předmětů týkajících se Hvězdlic. Mateřská 
škola připravila den otevřených dveří s prohlídkou celého objektu a 
nádvoří a výstavou fotografií. Výstavu fotografií ve škole doplnily vý-
tvarné práce dětí Mateřské školy Hvězdlice a žáci ZŠ Brankovice. Na 
náměstí bylo připraveno  tři sta míst k sezení pod stanem a deštní-
ky. 
19.7. byl přivezen máj darovaný Lesním družstvem Hvězdlice. 20.7. 
v 17,00 hod. se započalo se stavěním máje. Ve 20,00 hod. byla Ho-
dová diskotéka. 21.7. na novohvězdlické hody jsme uspořádali  I. 
Sjezd rodáků, kterého se zúčastnilo mnoho našich rodáků, což nás 
všechny mile překvapilo a potěšilo. Opět hrála krojovaná kapela 
Vracovjáci a naše chasa vyšla v nových a již našich hvězdlických 
krojích.  
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Po přebrání práva od starosty průvod v čele s novým praporem 
Hvězdlic prošel Starými Hvězdlicemi a položením věnce na hřbitově 
k uctění památky všem hvězdlickým rodákům. Dále následovala jíz-
da autobusem do Zdravé Vody, kde po zahrání několika písní a zpě-
vu jsme opět dojeli do Hvězdlic. Po vydatném obědě následoval slav-
nostní projev starosty a zdravice hostů. Pak následoval průvod obcí 
a všemi ulicemi městečka s položením věnce u pomníku padlých v I. 
Světové válce za účasti pozvaných hostů a to pana senátora Ivo 
Bárka, pana náměstka hejtmana Jihomoravského kraje a senátora 
Stanislava Juránka a vedoucího odboru dopravy Jihomoravského 
kraje pana Zdeňka Pavlíka, pánů farářů p. Miroslava Slavíčka a p. 
Pavla Laciny a starostů  okolních obcí. Od 14,00 hod. následoval 
Den otevřených dveří v DD Hvězda. V 15,00hod dorazil průvod do 
Domova Hvězda ,kde jak každým rokem zahráli několik písní a kli-
enti si zazpívali a zajásali a taktéž zatančili, za což byli odměněni 
velkým potleskem. Taktéž všem se dostalo hojného pohoštění a ob-
čerstvení. Zde děkuji sestřičkám které s klienty nacvičily a předvedly 
skladbu  „ Červený šáteček „. Pak následoval průvod do kostela na 
svaté požehnání a posvěcení hvězdlických krojů. Po dojití z kostela 
na náměstí se již další část pořadu nekonala z důvodů nepříznivého 
počasí. Večer následovala hodová zábava až do ranních hodin. 22.7. 
v neděli ráno následovala mše svatá a po ní byla zahájena výstava 
opět na všech místech po městečku, která trvala do 12,00 hod. Pak 
nastalo tradiční sportovní odpoledne ,kde byl sehrán zápas svobodní 
– ženatí. Oba týmy po ukončení utkání obdržely pohár za  bojovnost 
a pobavení diváků k 750. výročí Hvězdlic. Po fotbalovém klání na 
náměstí začala hrát hudba k tanci i poslechu, která hrála do setmě-
ní a tímto byl ukončen I. Sjezd rodáků a novohvězdlické hody. 
Děkuji všem, kteří navštívili I. Sjezd rodáků, výstavu fotografií „His-
torie Hvězdlic“ v bývalé ZŠ, a v tělocvičně a na dalších místech ve 
Hvězdlicích jako malé hřiště,požární zbrojnice a  KD a MŠ, kde všu-
de byly umístěny fotografie a další technika ke shlédnutí. 
Taktéž děkuji všem, občanům, organizacím, organizáto-
rům,zaměstnancům, členům Rady a Zastupitelům městyse Hvězdli-
ce a celému přípravnému týmu, který se na těchto přípravách 
k 750. výročí Hvězdlic a vyvrcholení oslav podílel. 
I. Sjezd rodáků, že se vydařil a spokojenost všude vládla, svědčí o 
tom i tato zaslaná báseň s vřelým poděkováním. Přímo cituji. 
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Setkání rodáků je burza vzpomínek. 
Připomínka již zašlých časů. 
Kdy vyvřel života řeky pramínek. Kdy poznali jsme v žití krásu. 
 
Setkání je vernisáž zašlých fotek,  
co nahradí nám již výpadek v paměti. 
Setkání přátel a starých lásek, 
kteří se zas do světa rozletí. 
 
Na hodech jsme se k výročí sešli, 
stále nějaká hudba hrála,  
Krojovaný průvod s ní jde obcí. 
Bez úrazu je stavění  máje a pod ním jsme se sešli. 
 
Setkání rodáků je veselí i smutek. 
Ten přišel místo těch, kteří  dnes mezi námi  schází, 
Nenaruší nám však tento svátek. 
Jen počasí nám ho ke konci trochu kazí. 
 
Tolik k I. Sjezdu rodáků a novohvězdlickým hodům. 
Po  hodech jsme se dali ihned opět do práce. Dokončili se  práce 
v ovocném sadě a to dokosení a odstranění náletu keřů a taktéž pří-
prava na výsadbu ovocných stromů. Byla rozhrnuta navežená hlína 
a urovnán terén. Další práce byly kolem úpravy stromů před hřbito-
vem. Zde byly odstraněny suché a přebytečné větve stromů a to tak, 
aby se dala pod nimi kosit tráva. 
 V tělocvičně se provedla oprava uchycení ochranných sítí u oken a 
to tak, aby ochranné sítě byly bezpečné a nedocházelo k vypadávání 
zazděných dřevěných špalíků. 
Údržba zelených ploch se provádí pravidelně a taktéž údržba květi-
nových záhonů. 
U hlavní studny ve Zdravé Vodě bylo provedeno nové oplocení. Na 
vodojemu byl proveden úklid pokosení trávy a odstranění náletových 
keřů. Taktéž proveden úklid kolem oplocení vodojemu. 
Podzim znamená čas úklidu a to jak před našimi domy, tak zahrá-
dek a veřejných prostranství. K tomuto účelu budou opět přistaveny 
kontejnery pro domovní odpad a to ve dnech 19.10. až 21.10. Tímto 
žádáme občany, aby do těchto kontejnerů neukládali nebezpečný 
odpad a železo a taktéž pneumatiky. 
 
                                                                                  Alois Kadlec 
                                                                                      starosta 
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Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 
 
  
 Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 4. 7. 2012 a 5. 9. 2012 

a projednalo mimo jiné: 
 -  časový harmonogram hodových slavností s předsedkyní o.s.  
    Slovan Janou Vojtkovou 
 - počet dětí v MŠ Hvězdlice pro školní rok 2012-13 – 21 dětí 
 - žádost Marka Ošmery na odprodej pozemků ve SH 
 - výsledek kontroly České školní inspekce v MŠ 
 - žádosti o příspěvky  místních organizací na pořádání různých  
   akcí v obci 
 - předání projektové dokumentace pro územní řízení na výstavbu  
   rodinných domů v lokalitě „Dvorská“ – I. etapa 
 - žádost pana Kroutilíka ze ZV o odkup pozemku pod  
   přístřeškem 
 - změnu doručovací doby České pošty 
 - zaslání dopisů občanům, kteří mají nepořádek před svými do 
   my 
 - žádost Michaely Sedláčkové o pronájem nebytových prostor 
 - stav pracovníků na VPP 
 - umístění obrázku sv. Huberta vedle kostela v NH 
 - probíhající opravy na hasičce ve SH a okolo Brodňáku 
 - žádost Petra Klímy čp. 131 NH o pronájem pozemku před  
   domem 
 - uvolnění příspěvků všem místním organizacím na organizaci  
   hodových oslav 
 - návrh dohody o narovnání práv a povinností mezi ZP,a.s.  
   Hvězdlice a městysem Hvězdlice 
 - dopravní úpravu v obci ve dnech 20.-22.7.2012 
 - oznámení o konání akce na hřišti ve dnech 29. 6. – 1. 7. 2012  
 - informaci o opravách v kostele ve SH 
 - žádost Václava Suchého na zřízení plynové a vodovodní přípoj 
   ky  k čp. 184 
 - projekt na vysoušení zdiva kostel ve SH 
 - nepořádek před některými domy 
 - pořízení hlavní ceny na sjezd rodáků 
 - opravu a zabezpečení prověšených drátů na veřejném osvětlení 
 - rozhodnutí MěÚ Vyškov-vypouštění odp. vod pro Domov  
   Hvězda 
 - nesoulady v pozemcích ve Starých Hvězdlicích při probíhající  
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   digitalizaci tohoto k.ú. 
 - předávací protokol majetku v MŚ Hvězdlice 
 - žádost o vyřešení výměr pozemků ve SH- Ošmera, Ochotná 
 - vyrozumění KÚ Vyškov o vytýčení hranice Milonice-Hvězdlice 
 - změnu průzkumného území do r. 2025 
 - oznámení JMK Brno o plánu územního rozvoje Jihomoravského  
   kraje 
 - pojištění právní ochrany zastupitelů měst a obcí 
 - územní řízení v lokalitě „Dvorská“ 
 - výpověď nájmu pozemku od Stanislava Zhejbala  
 - dražbu posilovny dne 20. 9. 2012 od 14,00 v Brně 
 - dopis o vzdání se práva průzkumného území od MND Hodonín 
 - dokončení digitalizace ve SH a nutnost požádat KÚ Vyškov a  
    doložit rozhodnutí o odstranění staveb vlastníkem stavby 
 - žádost Jany a Martina Skácelových, SH 19 o povolení uložení  
   kanalizačního potrubí do obecního pozemku 
 - smlouvu o smlouvě kupní budoucí-odkup pozemku v lokalitě  
   „Dvorská“ od manželů Hrabalových 
 - příspěvek pro Myslivecké sdružení Hvězdlice na uspořádání  
   akce“Ukončení prázdnin“ 
 - smlouvu o zřízení práva věcného břemene od EONu, a.s. – el.  
   připojení domu manželů Pavlíkových 
 - návrh Respona,a.s. o začlenění Hvězdlic do programu likvidace  
   bioodpadů v okrese 
 - stížnost a pobíhání psa p. Pavla Sedláka a ohrožování občanů a  
   dětí 
 - rozpočtové opatření č. 4/2012 
 - žádost Římskokatolické farnosti Hvězdlice o poskytnutí  
   příspěvku na zhotovení projektu oprav kostela ve SH 
 - návrh ceny na zateplení tělocvičny  cca 513 tis. Kč-RM navrhu 
   je  zateplit pouze střechu 
 - položení kanalizace pod plánovanou komunikaci v Domově  
   Hvězda 
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 Události v kultuře a sportu 
  

 Občanské sdružení SLOVAN 
  
 Letošní krojované slavnosti byly oproti minulým letům trochu 

netradiční, ale velmi významné.   
 Na srazu rodáků se poprvé představil zrekonstruovaný hvězdlic-

ký kroj. Tato rekonstrukce začala díky úspěšné dotaci, kterou 
o.s.Slovan získalo s pomocí o.s. Manner z dotačního titulu MAS 
Společná cesta se sídlem v Rostěnicích. 

  Nebudu zde rozepisovat podrobný program celých slavností, ale 
ráda bych Vám tento kroj představila. Základem lidového oděvu 
je košile, u mužů vyšitá černě na koncích rukávů a kolem krku. 
Na rameni potom žlutě nebo krémově. Další součástí jsou žluté 
gatě pod kolena, vyšité na stranách. Tmavě modrá vesta, která je 
vyšitá podél knoflíkových dírek. Kroj doplňuje klobouk, široký 
opasek a vysoké boty. Také k ženskému kroji patří košile, nazý-
vaná rukávce, vyšitá na koncích rukávů. Dvě spodničky a dvě 
zástěry, z nichž zadní je barevná proužkovaná a přední bílá, vyši-
tá žlutou výšivkou. Kordula je tmavá, zdobená paterkou. Ke kroji 
patří turecký šátek a nízké černé střevíce. Všechny tyto části kro-
je vycházejí z písemného popisu a logického odvození. Co však 
hvězdlický kroj významně přibližuje historické podobě, je takzva-
ná půlka - bílý šátek zdobený krajkou a růžovou výšivkou, sklá-
daný napůl a křížem převázaný přes prsa. Jako jediná se tato 
krojová součástka dochovala v muzejních sbírkách a je tedy na-
podobena naprosto věrně. 

 Závěrem bych chtěla poděkovat všem stárkům i hostům a také 
všem sponzorům. Budeme se na Vás těšit i příští rok. 

  
  
                                                                         Jana Vojtková 
  
 Z činnosti sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice 
  
 21. a 22. července proběhly hody s 1. sjezdem rodáků. I my jsme 

byli zapojeni do těchto velkých oslav.  Před zbrojnicí jsme měli 
připravenou hasičskou techniku, výstavku fotografií, promítali 
jsme různé filmy, hlavně ostatky z devadesátých let a jiných 
slavností. Měli jsme připravené pro hosty dobré občerstvení.  
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 Pochvalu jsme obdrželi nejen od hostů, ale také i od pana sená-
tora a jeho manželky. Tyto velké oslavy k 750. let městyse Hvězd-
lice se velmi vydařily. 

  
 Vážení spoluobčané a hasiči, 
 Dovolte, abych ještě jednou touto cestou poděkoval všem aktiv-

ním hasičům a ostatním občanům, kteří se podíleli na opravách 
a přípravě hasičské zbrojnice na oslavy 750. výročí založení na-
šeho městyse. Musím se o této akci zmínit, protože to nebyla 
obyčejná příprava na den otevřených dveří. Musely se částí vlh-
kých stěn odstranit až na cihly a znovu nahodit. Všechny prosto-
ry zbrojnice se takto opravily a celé několikrát vylíčily vápnem, 
aby mohly stěny „dýchat“. Část stropu se natíral latexem a po-
trubí odsávání syntetickými barvami. Hasička je tak na několik 
let opět připravena na reprezentaci obce. Toto bylo vykonáno bez 
jakékoliv odměny a proto chci poděkovat všem zúčastněným a 
hlavně zásahové jednotce, která odpracovala nejvíce brigádnic-
kých hodin. 

 Ještě musím poděkovat naší mládeži za krásnou výzdobu nástě-
nek s historií našeho sboru. 

                        Lubomír Stenchlák , velitel SDH Nové Hvězdlice  
  
 1.a 2. září jsme byli pozváni na oslavy 105. výročí založení SDH 

Uhřice. V sobotu dopoledne jsme se zúčastnili soutěže okrsku 
v požárním útoku.  Obsadili jsme první místo s časem 37 
sekund. Druhé místo obsadilo družstvo z Nesovic s časem 42 
sekund a třetí místo družstvo z Nevojic s časem 43 sekund.   
V neděli dopoledne jsme se zúčastnili mše svaté u kapličky 
v uniformách a s naším hasičským praporem.   

  
 5. září se velitel zúčastnil rady velitelů ve Vyškově, kde se probí-

rala požárovost a jiné zásahy na okrese – obecně kladné hodno-
cení – žádné požáry a naštěstí žádné živelní události. 

  
 8. září se dožil náš dlouholetý pokladník bratr Ladislav Přikryl 

65. let. Přišli jsme mu popřát s dárkem. 
  
 8. září se vdávala  naše členka Lenka Židlíková.  Novomanželům 

Marešovým přišel popřát velitel Lubomír Stenchlák. 
  
  
                                                                    Jan Kolofík 
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Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice 

 
Hodová diskotéka 
 
    Nedílnou součástí hodových oslav i těch nevýročních je předho-
dová diskotéka. Ta letošní, slavnostní byla koncipována jako kom-
binace diskotéky a vystoupení Radka Vernera s „Karlem Gottem“. I 
když účast na této akci bývá zpravidla dobrá, letošní rok předčil 
všechna očekávání pořadatelů. Z ohlasů zúčastněných lze říct, že 
volba byla víc než dobrá. Více než 150 platících diváků neprošlo 
přes pokladny na žádné společenské akci v několika uplynulých le-
tech. Zde je vidět, že se  občas  vyplatí nesázet na zaběhnutou formu 
zábavy. 
 
 
Hodový zápas 
 
     Hvězdlické hody si nikdo nedokáže již několik desítek let před-
stavit bez tradičního nedělního fotbalového zápasu. Utkává se  
v nich nezkušené mládí s vyzrálými fotbalisty, řekněme středního 
věku. Nejinak tomu bylo i letos 22.července. V tomto zápase nejde  
ve většině případů o výsledek, ale  o to, pozvat hvězdlické spoluob-
čany do sportovního areálu. Většina z těch (mužů), kteří nás přijdou 
navštívit nebo přijdou navštívit tento fotbalový zápas byla v minu-
losti aktéry těchto klání. I když výsledek tohoto utkání není důležitý, 
hodí se podotknout, že zápas skončil drtivým vítězstvím ženatých.   
Hlavním vítězem však byla pohoda, něco dobrého k snědku a pití a 
dobrá hodová nálada. 
 

 
ing. Zdeněk Tejkal 

                                                                            předseda SK                         
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Společenská rubrika 
 
Vítáme do života : 
 
Jakuba Tarabáše                                        13.9.2012 
Matyáše Moravcsika                                   14.9.2012   
 
Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané 
 
Paní Marie Studená           80 let 
Paní  Vanda Pietoková    90 let 
Paní               Jaroslava Mlčoušková             75 let 
Paní Miroslava Komárková    80 let 
 
Paní                Marie Bártová                        60 let 
Paní                Josefa Netopilová                   90 let 
Pan                 Jaroslav Hájek                        91 let 
Paní                Markéta Kleiblová                  90 let 
Paní                Karolína Počová                     85 let 
Pan                 Ludmila Pavelková                 85 let 
Paní                Ludmila Horníková                 94 let  
Paní                Marie Pešková                        98 let 
Pan                 Josef Posolda                          90 let 
Pan                 Josef Buchta                           94 let 
Paní                Josefa Kameníčková              85 let 
Paní                Marie Nevidová                      85 let 
Pan                 Antonín Jelínek                     93 let 
 
 
Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. 
 
 
 
 
Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany : 
 
Paní              Marií Čamkovou 
Paní              Zdenkou Šišmovou 
 
 
                                                          Čest jejich památce. 
 



13 
 

 
Kalendář společenských akcí městyse Hvězdlice na rok 2012  
 
 
Datum Název akce    Pořadatel 

13. 10. 
 2012 

Uliční turnaj v malé kopané /hřiště SK/ Sportovní klub 

3. 11. 2012 
 

Maškarní ples pro dospělé /sál KD NH/ OS Slovan 

9. 11. 2012  Tradiční setkání seniorů /sál KD NH / Kulturní komise 

25.12. 
2012 

Turnaj v nohejbale /školní tělocvična / Sportovní klub 

22.12. 2012 Sněhulacup-turnaj v malé kopané/hřiště/Sportovní klub 

31.12 
2012 

Silvestrovské sousedské posezení 
/buňky ve SH/ 

 
Hasiči SH 

 
 
 
 
 
Úřad městyse Hvězdlice informuje 
 
Kontejnery na velkoobjemový komunální odpad budou přistaveny ve 
dnech 19. – 21. 10. 2012 na obvyklých místech. Znovu připomíná-
me, že do kontejnerů nepatří nebezpečný odpad ani elektroodpad  
/televizory, lednice, mrazáky, mikrovlnky apod./ 
Elektroodpad můžete po dohodě s panem Kolofíkem uložit u hasič-
ské zbrojnice v Nových Hvězdlicích. 
 
Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje budou ve dnech 12. a 
13. října 2012. Podrobnosti o volebním okrsku a termínech hlaso-
vání jsou vyvěšeny na úřední desce městyse Hvězdlice. 
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   Místní knihovna Hvězdlice 
 
Vážení spoluobčané, Jako každoročně nastává podzimní čas. Proto 
bych Vás rád pozval do naší knihovny, aby jste si zkrátily večerní 
čas. 
Knihovna s internetem je otevřena každý čtvrtek od 17:00 hod. do 
20:00 hod.  
V knihovně máme 3.000 knih. V roce 2012 jsme zakoupili tyto kni-
hy: 
 
Název:                            Autor: 
Vztahová níže                Urbaníková Eva 
Dokonalá nevěsta          Kinsella Sophie 
Muž ve stínu                 Laurens Stephanie 
Rudá jako rubín            Gier Kerstin 
Děti lásky                      Gier Kerstin 
Dobré ráno lásko           Kaye Robin 
Vévodovo pokušení        Hunter Jillian 
Poslední dny                  Whiteová Ellen Gould 
Pohádky pro princeznu Paulu  Říčánek Josef 
Královská trilogie           Jaroslav Čechura 
Znáte naše svátky?        Jindra Svitáková 
Hvězdlice dějiny a současnost  Mlateček a spol 
Ptáci                              Nezžel Einhard 
Rodinný průvodce přírodou   Šilhej a Dorothee Eisenreichovi 
Domácí krabičková dieta    Doležalová Alena 
Bajky                              Salembier Philippe 
 
Z výměnného fondu knihovny Karla Dvořáčka máme zapůjčeno še-
desát knih.  
 
Těším se na Vaší návštěvu.      
 
                                                           Jan Kolofík, knihovník 
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   Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené,   
                            Brno, Kociánka 6 
                    
 nabízí ve spolupráci s odborníky ÚSP : 

• péči dětem s postižením pohybovým, neurologickým i 
v kombinaci s mentální retardací, péči dětem zdravotně osla-
beným a dětem vyžadujícím šetřící režim a to  ve formách den-
ního, týdenního nebo celoročního pobytu 

• péči zdravotní ( pediatr, neurolog, stomatolog, ortoped ) 
• ergoterapii, arteterapii, hippoterapii, zooterapii 
• péči rehabilitační ( vodoléčba, laser, magnetoterapie ) a plavání 
• péči psychologickou, logopedickou 
• práci speciálně pedagogickými metodami, kterou zajišťují spe-

ciální pedagogové 
• individuální programy pro jednotlivé žáky 
• pobyty v přírodě, kulturní akce, exkurze, výlety 

 
tel . MŠ :  515 504 214                                                
tel./ fax  ZŠ  :  541 246 641  
e – mail : sps.kocianka6@bm.orgman.cz                            
http://www.skola-kocianka.cz 
 
                 Speciálně pedagogické centrum 
při Mateřské škole a Základní škole pro tělesně postižené, Brno, Ko-
ciánka 6 
                                        
zajišťuje  včasnou intervenci a poskytuje služby rodičům dětí před-
školního a školního věku 
                dále nabízí : 
• poradenství pro rodiče, zákonné zástupce a učitele tělesně posti-

žených dětí a dětí souběžně postižených více vadami 
• poradenství při integraci tělesně postižených dětí do běžných ma-

teřských a základních škol, konzultace pro ředitele těchto škol a 
učitele, kteří mají nebo budou mít  ve třídách handicapované děti 

• individuální poradny pro rodiče handicapovaných dětí,  poradny 
pro rozvoj grafomotoriky 

• výjezdy do rodin handicapovaných dětí 
• poradenství při zařazování postižených dětí do příslušných škol a 

školských zařízení 
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• poradenství při změně školy související s přechodem  tělesně po-
stižených dětí na druhý stupeň ZŠ 

• informace o učebních  a studijních oborech a pomoc při výběru 
povolání vycházejících tělesně postižených žáků 

• poradenství při výběru kompenzačních pomůcek, speciálních la-
vic a židlí 

• konzultace s lékaři, pracovníky jiných SPC, PPP, ŠÚ, sociálními 
pracovníky 

• řešení výchovných a výukových problémů tělesně postižených dě-
tí s vývojovými poruchami učení 

 
tel. SPC pro MŠ : 515 504 375     
tel. SPC pro ZŠ : 515 504 373 
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