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Milý čtenáři zpravodaje. 
    
Co jsme pro vás tentokrát připravili? 
Na začátek Úvodník. 
Pokračujeme Tradičním slovem starosty. 
Seznámení s Informacemi z jednání zastupitelstva městyse 

Hvězdlice.  

Nesmí chybět ani oblíbená rubrika Události v kultuře a sportu. 
Dále následuje Společenská rubrika. 
Sepsali jsme pro vás Kulturní kalendář na rok 2014, kde se dozví-
te, na co se můžete těšit 
Před závěrem si můžete přečíst Informace úřadu městyse  Hvězd-

lice dále Informace z místní mateřské školy. 
Na závěr inspirace pro ty, komu ještě chutnají jahody.  

 
 
Hurá, hurá, hurá – je tady léto a prázdniny 
 
I když to momentálně tak nevypadá, tak když se podíváme do ka-
lendáře, vidíme, že tu máme léto a téměř za rohem jsou prázdniny. 
Všichni doufáme, že to tropické květnové počasí nevyplýtvalo všech-
no teplo a slunce, co bylo naplánováno na léto a že si ještě teplých a 

slunečných dní a nocí užijeme.  
Ať už budeme doma u příbuzných, někde pod stanem, v chatě nebo 
hotelu, ať si užíváme zasloužené a vytoužené chvíle pohody a klidu, 
které nám nezkazí ani nějaká ta kapka deště. 
Dětem přejeme neskutečně dlouhé, dobrodružné prázdniny, bez 
úrazů a jiných pohrom. Nám dospělým klid od hlídání domácích 
úkolů, hodně trpělivosti a vynalézavosti kam s dětmi na takovou 
dlouhou dobu a nejvíc odpočinek a pohodu.           
 
 

Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané, 
krátké jaro přešlo ihned do léta a tím jsme mohli nepřetržitě 
pokračovat v započatých pracích. 
Práce po obci je neustále dost. Provedli jsme osazení dalších 
hydrantů, opravu kanalizace, výměnu vodoměrů a další nezbytné 
práce po obci. Nadále se pokračuje s úklidem komunikací, čištěním 

kolem obrubníků apod. Taktéž byl na jaře proveden pořádek na 
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hřbitově a v jeho okolí. Odstraněny byly již nerašící a přestárlé keře. 
Vysázeny byly nové okrasné keře.  
Taktéž byl proveden prořez větví u stávajících stromů. Stráň u 
hřbitova dostává tak novou podobu. Zbývající práce budou 
provedeny na podzim. Taktéž nerašící keře byly odstraněny a 
nahrazeny novými na náměstí v Nových Hvězdlicích. Velké zelené 
plochy trávy byly letos včas uklizeny a to díky naším občanům, kteří 
měli zájem o seno. 
 
V letošním roce jsme požádali kraj  o dotaci na vybavení MŚ  
nábytkem. Pro nedostatek financí byla tato dotace z kraje 
zamítnuta. Vybavení školky nábytkem uhradíme ze svého rozpočtu. 
Další akcí byla oprava Zlámalového a  zbudování autobusové  
čekárny ve Starých Hvězdlicích. V obou případech byla žádost o 
dotaci zamítnuta. Bylo žádáno přes MMR. Ve hře zůstává dotace na 
kanalizaci, která má vést kolem DD s napojením na ČOV v DD. Na 
tuto kanalizaci bude taktéž napojena škola, která má být předělána 
na byty. Stavební povolení na kanalizaci máme a proto pokračujeme 
s žádostí o stavební povolení na rekonstrukci školy na byty. 
Připravujeme údržbu chodníků  od pošty směrem na Zdravou Vodu. 
Projekty na opravu chodníků jsou již před  dokončením. Ve Starých 
Hvězdlicích zbudujeme novou čekárnu, aby občané a hlavně děti 
byly chráněni před nepříznivém počasí při čekání na autobus. 

Rok 2014 je rokem  nula, to znamená, že v tomto roce  se dotace 
dávají jen vyjímečně. Přesto, že jsme neobdrželi žádné dotace, opět 
se pokusíme o dojednání některé akce. Hlavně co je pro nás důležité 
je provedení kanalizace kolem DD a napojení školy ze které mají 
vzniknou obecní byty. Žádosti o první dotace z Evropských fondů 
budou přijímány již v měsíci září na rok 2015. Dále budou 
dovybavena dětská hřiště jak v Nových tak ve Starých Hvězdlicích 
hracími prvky. 
 
Kulturní dění. 
V měsíci dubnu SK Hvězdlice pořádal turnaj ve stolním tenise a pěší 
výlet do Bohatých Málkovic na koupaliště. Taktéž v dubnu proběhla 
Výroční schůze Občanského sdružení ve Starých Hvězdlicích. Svaz 
žen Nové Hvězdlice pořádal tradiční Pálení čarodějnic. Občanské 
sdružení Staré Hvězdlice uspořádalo také Pálení čarodějnic a 
odpolední pobavení pro děti. Sk Hvězdlice v měsíci květnu uspořádal 
zájezd na Pohádkový les. Kulturní komise s SK a SDH Nové 
Hvězdlice za spolu účasti všech organizací uspořádali Dětský den na 
malém hřišti. SK Hvězdlice uspořádal tradiční turnaj Vepř-cup v 
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malé kopané a večerní posezení. Všem organizátorům děkuji za 
jejich obětavou práci, při pořádání těchto akcí. 
Vážení spoluobčané, 
 
Opětovně někdo ničí před hřbitovem vysázené břízy.   Tyto břízy byly 
vysázeny již v loňském roce a byly dobře ujaté. Některé byly zříznuty 
a některé nalomeny. 
Další neřestí je ježdění motorovými vozidly po Dětském hřišti, kde 
dochází k narušení povrchu a taktéž k nerovnosti povrchu kde pak 
dochází k pádům dětí. Taktéž na bývalém velkém zeleném hřišti 
dochází k jízdám motorovými vozidly a k zakládání ohňů na ploše 
hřiště, rozbíjení lahví a podobně. Tato plocha je určena pro venčení 
psů. Na těchto plochách byly osazeny tabule se zákazy jízdy 
motorových vozidel a zákazu  rozdělávání ohňů. Největší neřestí je 
prostřelení nové pozlacené báni na kostele ve Starých Hvězdlicích ve 
které jsou uloženy písemnosti. Báni jsou  čtyři průstřely a  lemování 
kolem věže je prostřeleno dvakrát.  Tento případ šetří Policie ČR. 
Pokud bude mít naše mládež takovýto přístup k ničení obecního 
majetku budou muset být provedena taková opatření, aby již k 
tomuto ničení nedocházelo.  
 
Měsíc  červen se pomalu blíží ke konci a s ním začínají školní 
prázdniny a čas dovolených. Proto Vám všem přeji prožití krásné 

dovolené a dětem hezké prázdniny. 
 
                                                                               Alois Kadlec 
                                                                                   starosta 
 
 
                

Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 
 
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 7. 5. 2014 a 18. 6. 2014 a 
projednalo mimo jiné: 

- žádosti o příspěvky místních organizací na konání kulturních a 

sportovních akcí 

- návrh na řešení využití rybníka v Nových Hvězdlicích a majet-

kové vztahy k tomuto rybníku 

- volbu přísedícího u Okresního soudu ve Vyškově 

- žádost o prodej pozemku ve SH 
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- smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 

se společností EKO-KOM, a.s. 

- žádost o přidělení obecního bytu 

- zapůjčení krojů na hodové slavnosti v červenci 2014 

- prodej pozemků ve Starých Hvězdlicích 

- oznámení JMK Brno o nepřiznání dotace na nábytek do MŠ 

Hvězdlice 

- termín hodových oslav ve Starých Hvězdlicích/5., 6.7.2014/ 

- vybudování autobusové čekárny ve Starých Hvězdlicích 

- výměnu střešních oken v budově čp. 211 

- doplnění hracích prvků na dětská hřiště v NH a SH 

- výpověď nájmu nebytových prostor v Kolonialu k 31. 7. 2014 

- nepřiznání dotace na vybudování kanalizace „Dvorská“ 

- poškození báně na kostele ve Starých Hvězdlicích 

- vysílání ČRO Brno o Hvězdlicích dne 20. 6. 2014 

- rozpočtová opatření č. 2 a 3 

 

 

 Události v kultuře a sportu 
  

Z činnosti Českého svazu žen 

  
Jubilejní 10.Slet čarodějnic 
Ve středu 30. dubna se kolem 17. hodiny začaly v naší obci objevo-
vat podivné bytosti. Kam všechny spěchaly? Na dvůr za poštou, kde 
byl „Start“ letošního tradičního Sletu čarodějnic.  
Po náležitém občerstvení, naladění hlasivek a drobných úpravách 
garderoby se vydal průvod na také již tradiční průlet obcí. Přistání 
na hřišti proběhlo hladce, bez komplikací a mohl začít zábavný pro-
gram. Poté, co starosta předal právo předsedkyni čarodějnic Vošatce 
Netopýrů, začaly různé soutěže pro všechny přítomné. Oblíbenou se 
stala soutěž zručnosti-„přitáhni si svou zdechlinu“ i „poznej co máš 
v ruce-poslepu“. Malovalo se křídami i pastelkami, přebíraly luště-
niny, létalo na koštěti, lovila jablka, házely kroužky na cíl aj. 

 Jako každý rok i letos byly v tombole pouze samé hodnotné ceny, 
které jistě výhercům udělaly velkou radost. 

 Po setmění byla zapálena hranice, na které se uškvařila čarodějnice 
2.kategorie Krobeta Vycpaná. A ti odvážnější si na ohni potom opekli 
špekáčky, ti co neměli azbestový oblek obdrželi občerstvení z udírny.  
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 O příjemný hudební doprovod se postaral dýdžej Mara o splnění 
pitného a výživového režimu kluci z SK Hvězdlice. Všem, kteří nám 
pomohli s organizací akce děkujeme a už teď se těšíme na slet příští. 
  
                                                              Yveta Tomášková 
  

Kulturní komise 

 

Za horkého nedělního odpoledne se sešly hvězdlické děti na hřišti, 
aby oslavily svůj svátek-Den dětí. 

 Kulturní komise, hasiči, motorkáři a Sportovní klub Hvězdlice pro 
ně připravili bohatý program i občerstvení. 
Nejdříve bylo nutno pokropit rozpálené hřiště, čehož se ujali hasiči. 
Nebylo pokropeno jen hřiště, ale také mnozí zájemci z řad dětí i do-
spělých. Poté začal zábavný program s klaunem, kapitánem i tetou 
Ditou, která naučila děti některé diskotance. 
Při soutěžích i vystoupeních dětem ani nevadilo úmorné vedro, které 
se snažily zmírnit chlazenou limonádou. 
Po skotačení na skákacím hradě si mohli všichni zájemci vyzkoušet, 
jak se sedí na motorkách různých typů a modelů. 

 Během celého odpoledne také probíhala soutěž ve střelbě ze vzdu-
chovky v různých věkových kategoriích. Za závěr odpoledne byli vy-
hlášeni nejlepší střelci, kteří obdrželi drobné ceny. 

 Za zdárný průběh tohoto odpoledne je třeba upřímně poděkovat 
všem výše uvedeným organizátorům a jejich souhře při přípravě této 
akce. 
                                                                     Vlasta Nováková 

  

 

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice        

 
 11. dubna jsme uspořádali sběr železného šrotu v obou částech 

městyse Hvězdlice a ve Zdravé Vodě. Je neuvěřitelné, že ještě vůbec 
nějaké železo je.  
 
12. dubna se v Pístovicích uskutečnil 37. ročník  branného závodu 
v požární všestrannosti. Zúčastnili se naše tři družstva. Starší obsa-
dili 16. místo z dvaceti osmi startujících družstev. Mladší dvě druž-
stva skončili na pěkném 11. místě a druhé družstvo na 23. místě 
z 37 družstev.  
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 27. dubna jsme se zúčastnili 13. hasičské pouti ve Křtinách. Ve 
slavnostním průvodu byl i náš hasičský prapor, který nesl bratr  Mi-
lan Hajtmar mladší. Před kostelem jsme měli vystavenou dvoukolo-
vou stříkačku z roku 1936 od firmy „Stratílek“, o kterou byl mimo-
řádný zájem  z řad hasičů i přítomných občanů. 
  

 18. května se v Kučerově uskutečnilo Okresní kolo hry „Plamen“, 
kterého se zúčastnili i naši mladí hasiči. Soutěžílo se v požárním 
útoku, kde obsadili 10. místo, ve štafetě požárních dvojic skončili na 
15. místě, ve štafetě 9 x 50 metrů CTIF si přiběhli pro 6. místo a 
v požárním útoku CTIF 6. místo. Celkově dosáhli na krásné 14. mís-
to. 
 
24. května se uskutečnila Okrsková soutěž v Nesovicích v požárním 
útoku. Zúčastnilo se všech šest družstev z okrsku. První místo ob-
sadili Nové Hvězdlice čas 32 sec., druhé Uhřice čas 34 sec., třetí Ne-
sovice čas 40 sec., čtvrté Milonice čas 44 sec., páté Nevojice čas 46 
sec., a šesté Staré Hvězdlice čas 76 sec. Ačkoliv mají starou stříkač-
ku značky „Stratílek „z roku 1935, měli krásný  čas.  
  
Každý pátek odpoledne se vedoucí mládeže s mladými hasiči  při-
pravují na soutěže, nebo hrají hru šípkovanou s plněním úkolů. Ta-
ké chodí do tělocvičny kde po rozcvičce si zahrají fotbal a různé hry, 

jako princezna a drak,bomba – déšť – povodeň, nebo šuli – bomba – 
biju. Chodí také na procházky, většinou přes Kalvárii a hrají různé 
slovní hry. 
                                                     Jan Kolofík, starosta SDH 
  

 

Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice 

 
Turnaj ve stolním tenise 
Brzký nástup jara a velmi pozdní Velikonoce nám termínově trochu 
ovlivnily datum konání turnaje ve stolním tenise. Ten se nakonec 
uskutečnil v sobotu 5.4. v sále kulturního domu. Nebyl tedy tak ja-
ko předešlé ročníky „velikonoční“. 
Pořadatelé z příchozích stolních tenistů vytvořili dvě smíšené kate-
gorie: žáci a žákyně, v této kategorii hrálo 8 dětí a muži a ženy, kde 
hrálo 9 hráčů. 
V kategorii žáci a žákyně získala první místo Marie Holíčková, na 

druhém se umístil Tomáš Holíček a třetí byl Martin Tarabáš. 
Z hvězdlických dětí skončil ještě na čtvrtém místě Petr Nagy a na 
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sedmém Alžběta Vojtková. V kategorii muži a ženy získal letošní titul 
Filip Hanák před Danielem Závodným a Vratislavem Šťastným. 
 
Putování do Putanova 
Již za týden po turnaji ve stolním tenise se uskutečnil společně 
s Bohatými Málkovicemi pochod pro rodiče s dětmi z Nových Hvězd-
lic do Bohatých Málkovic. Zúčastnilo se ho přes padesát příznivců o 
pěší turistiku. Trasa vedla přes Rozčoutky a Kojátky do Málkovic na 
koupaliště a měřila 7,2 km. Na cestě byly občerstvovací stanice za-
jištěné doprovodným vozidlem. 
Spolupořadatelem akce byli málkovští hasiči, kteří pro účastníky 
připravili v prostorách koupaliště občerstvení a různé soutěže. 
Odvoz hvězdlických účastníků po ukončení akce zajistil pan Luboš 
Stenchlák hasičským vozidlem. 
I když nám počasí moc nepřálo, doufáme, že budeme v této tradici 
pokračovat a už na podzim chystáme pochod v opačném směru. 
 
 
Výlet do pohádky 
V sobotu 24.června jsme uspořádali pro děti výlet do Halenkovic u 
Zlína, kde se každoročně koná Výlet do pohádky. Jedná se o akci, 
která je v širokém okolí hodně oblíbená a hojně navštěvovaná  a 
letos se konal už 26.ročník. Na tříapůl kilometrové trase jsou 

stanoviště  s pohádkovými bytostmi, kde děti soutěží a dostávají 
sladké odměny.  
Letošní Výlet do pohádky zhatilo počasí. Termín konání akce byl z 
důvodu nepříznivé předpovědi odložen o týden. Už toto nám  
způsobilo komplikace,  přes které jsme se dokázali přenést a výlet 
zajistit v náhradním termínu. Přijeli jsme mezi prvními, ale počasí 
opět rozhodlo jinak. Po dešti a bouřkách, které v tento den v úzkém 
pásu procházely i nad Halenkovicemi, byli organizátoři nuceni 
rozhodnout o ukončení akce a my  v zcela v promáčeném oblečení 
jsme se odebrali k autobusu a vraceli se předčasně domů. I tato 
skutečnost neubrala na dobré náladě, která panovala celou cestu v 
autobuse. Hlavně ty nejmenší byly spokojeny a ihned vymýšlely 
náhradní program. Nápadů měly opravdu hodně, ale při pohledu na 
rodiče bylo jasné, že cesta je jen  jedna. A to co nejrychleji do 
opravdového tepla a sucha domova. Letošní Výlet do pohádky se 
tedy díky počasí moc nevydařil. To byla velká škoda, protože zájem 
dětí a rodičů byl velký a příprava akce zabrala hojnému počtu 
dobrovolníků z řad organizátorů hodně času. I když jsme se vrátili 
jak vodníci, přesto jsme na tuto akci do budoucna nezanevřeli. 
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Vepřcup 
V sobotu 21.června se uskutečnil na malém hřišti turnaj v malé ko-
pané – již neuvěřitelně po čtrnácté. Zúčastnilo se ho sedm týmů, 
kteří hráli systémem každý s každým od devíti hodin. Počasí bylo 
pro tuto akci vyhovující – nebylo moc horko a nepršelo. 
Putovní pohár si letos odvezlo mužstvo Putanmouř, hráči z Boha-
tých Málkovic a Mouřínova, na druhém místě byl Cobrateam, třetí 
skončili hráči Dynama. Hvězdlice byli na čtvrtém místě, pátou příč-
ku obsadil Alvett a na posledním Hvězdličky.  
Během dne se podávala uzená cigára a pečené vepřové maso a tomu 
vychlazené nápoje. 
Večer se i přes chladné počasí uskutečnila Letní noc s DJ Marou. I 
když byla menší účast jako na Radka Vernera, z aparatury se linula 
skvělá muzika, nálada byla dobrá a kdo přišel, tak se mohl skvěle 
pobavit. Všichni se rozešli po druhé hodině. 
      

ing. Zdeněk Tejkal 
                                                                            předseda SK                          

 

 

 

Společenská rubrika 
   

Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané 
 
Pan Zdeněk Tvrďoch                      65 let 
Pan Miloslav Novák    65 let 
Pan                Alois Kadlec                             65 let 
Pan Rudolf Poles    60 let 
Pan                Roman Mikšík                          60 let 
Paní               Alena Kovářová                       65 let 
Pan                František Strnka                     65 let 
Paní               Marie Kubová                            80 let 
Pan                Karel Handlíř                           80 let 
 
Paní               Marie Pánková                          95 let 
Paní               Františka Vránková                  90 let 
 

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. 
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Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany : 
 

Panem            Herrmannem Bartelem 

Panem            Adolfem Čížkem 
Paní               Jarmilou Brabatschovou 

 

Paní                Marií Kneblovou 

Paní                Františkou Chlupovou        

Panem            Antonínem Světlíkem 

Paní                Annou Suchánovou 
Paní                Ludmilou Pavelkovou 

Paní                Marií Zabloudilovou 

Paní                Libuší Zubrovou 
Paní                Růženou Vrbovou  
                            
                                                           Čest jejich památce. 
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Kulturní kalendář městyse Hvězdlice na rok 2014  

 
 

 

Datum Název akce    Pořadatel 

5.-6.července          Starohvězdlické hody / náves SH/ Obč.sdružení  SH 

25.-27. července Hodové oslavy v Nových Hvězdlicích 
 

SK, městys  

22.-24.srpna 
         

„Vyschlé kopák V.“sjezd motorkářů  
 /koupališti v Nových Hvězdlicích 

Sdružení motorkářů 

     srpen 
 

Ukončení prázdnin /myslivecká chata/ Myslivecké sdružení  

    září Loučení s létem Občanské sdr. SH 

     říjen 
 

Uliční turnaj v malé kopané /hřiště SK/ Sportovní klub 

     říjen  
 

Maškarní ples pro dospělé /sál KD NH/ OS Slovan 

    7. listopadu Tradiční setkání seniorů /sál KD NH / Kulturní komise 

      listopad Sousedské posezení v přísálí KD Hasiči NH 

21.prosince Sněhulacup-turnaj v malé kopané/hřiště/ Sportovní klub 

25.prosince Turnaj v nohejbale /školní tělocvična / Sportovní klub 

31.prosince Silvestrovské sousedské posezení 
/hasička ve SH/ 

 
Občanské sdr. SH 

31.prosince Silvestrovská diskotéka /sál KD/ Sportovní klub 

Kalendář bude v průběhu roku aktualizován a doplňován 
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Úřad městyse Hvězdlice informuje 

 
Odpočty vodoměrů u odběratelů vody z obecního vodovodu budou 
provedeny ve dnech 26. a 27. června 2014. 
Žádáme odběratele, aby připravili své vodovodní šachty k odpočtům, 
popř. pokud mají vodoměry umístěny ve sklepě, nahlásili stav na 
Úřad městyse Hvězdlice nejpozději do 30. 6. 2014. 
Vodovodní šachta by měla být opatřena funkčním žebříkem. 
Úhradu vodného a stočného bude možno provést hotově do poklad-
ny městyse Hvězdlice od 14. 7. 2014 do 31. 7. 2014. 
Vodné platí pouze uživatelé obecního vodovodu, stočné platí všichni 
občané i majitelé rekreačních objektů. 
Sazby vodného pro rok 2014: 
Vodné: 25 Kč/m3           nájem vodoměru: 20 Kč/ročně 
Sazby stočného pro rok 2014: 
Trvale žijící osoba: 100 Kč/ročně 
Rekreační objekt: 100Kč/ročně 
Věříme, že poplatky uhradíte v daném termínu-děkujeme. 
 
 
 
Jaro v mateřské škole 
 

Přiblížil se konec školního roku, proto se chceme s vámi podělit o 
jarní a letní prožitky a aktivity a tím uzavřít naše okénko z mateřské 
školy. 
Letošní jaro nám ukázalo vlídnou slunečnou tvář, která nás vylákala 
ven do přírody.  Všímali jsme si změn v přímé souvislosti s novým 
ročním obdobím – jarem, poznávali jsme první jarní květiny, učili 
jsme se o ně pečovat v našich zahrádkách, ale i na loukách. Už ví-
me, že rostliny potřebují teplo, světlo, živiny z půdy a vodu, která je 
nejdůležitější tekutinou kolem nás.  Nezapomněli jsme ani na bylin-
ky a jejich léčivé účinky, se kterými nás seznámili veselí skřítkové a 
víly. 
Rostliny, keře, stromy nejlépe rostou všude tam, kde je čisté a zdra-
vé prostředí, o které se musíme velcí i malí starat. Velkými pomoc-
níky rostlinek a stromů jsou včeličky. Mají sice žihadlo, ale také lé-
čivou moc a krásnou lidskou vlastnost – pracovitost, ze které si be-
reme příklad. Čisté, zdravé, klidné a pohodové prostředí můžeme vy-
tvářet i my děti. O tom jsme se přesvědčili v REC Group, recyklačně 
ekologickém centru v Uherském Hradišti, které jsme s dětmi navští-
vili u příležitosti Dne Země.  
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Je zde zcela originální zoologická zahrada, která nás poučila o tom, 
že i ze zdánlivě nepotřebného šrotu mohou vznikat užitečné věci. Vi-
děli jsme více než 50 zvířat vyrobených ze železa, netradiční roz-
hlednu maják Šrotík, pirátskou loď Naděje a prožili jsme příjemné, 
soutěživé a zábavné dopoledne. 
Kromě Dne Země jsme v jarním období věnovali pozornost i dalším 
významným dnům a svátkům.  Připomněli jsme si lidové tradice a 
zvyky Velikonoc, které jsou spojeny s křesťanskými názvy dnů (Ze-
lený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota…), vlastní pílí a tvořivostí jsme 
přispěli k výzdobě školičky a k navození sváteční atmosféry Veliko-
noc.                                                                                                        
Na jaře mají svátek všechny ženy a hlavně maminky. Maminka je 
nejdůležitější osoba našeho života, ale kdyby nebylo tatínka a vlast-
ně i babičky a dědečka, tak bychom nemuseli být na světě ani my. 
Tyto a jiné další souvislosti, jako jsou vztahy v rodině, vzájemná 
pomoc, důvěra, péče o starší lidi, jsme si uvědomili, když jsme při-
pravovali besídku pro maminky a babičky a obyvatele domova dů-
chodců. Dětským způsobem jsme poděkovali za lásku, péči, oběta-
vost, kterou nám věnuji naši rodiče a prarodiče. 
Horké jarní dny, které spíše připomínaly vrchol léta, nás motivovaly 
k pozorování počasí a oblohy. Proč se střídá déšť se slunnými dny, 
den s nocí a jak to, že ve dne vidíme hvězdy a měsíc a ne sluníčko? 
Tak právě na tyto a podobné další otázky jsme se snažili najít odpo-

věď v brněnské Hvězdárně ve výchovném pořadu pro děti Nohama 
naruby a při vyprávění pracovnice vyškovské Hvězdárny v pořadu 
Povídání s Ufonkem. 
Přiblížilo se léto a konec školního roku, kdy trávíme mnoho času na 
výletech, při sportování či u vody. Je zde prostředí, kde může dojít 
k úrazům a nehodám. My si však dáme dobrý pozor, neboť jsme se 
bezpečnosti v dopravě věnovali při praktické výchově na Dopravním 
hřišti či v tématu „Jak se dostal zajíc do města“. Zajíc se musel se-
známit se semafory, značkami, přechodem pro chodce, s jízdou 
v dopravním prostředku, jízdou na kole a koloběžce a dalšími situa-
cemi, které mohou potkat i nás děti. Při sportu i odpočinku se musí 
také dodržovat stanovená pravidla a to už také víme. Prokázali jsme 
to při Sportovním dnu v Brankovicích či na Sportovním dopoledni 
v Domově důchodců Hvězda, kde jsme si za výborné sportovní výko-
ny a chování získali medaile a diplomy. 
Letošní školní rok 2013/2014 se přiblížil ke svému závěru. Ve škol-
ce se budeme vídat už jen do 11. července, pak nás čekají zaslouže-
né prázdniny. Ale až 1. září přijdete znovu do školky, tak ji nepozná-
te! Bude ještě krásnější než doposud. 
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Teď už nezbývá než se rozloučit, všem poděkovat a budoucím prv-
ňákům popřát mnoho úspěchů a bezva kamarády, jako v naší ma-
teřské škole. 
                                                                       Za MŠ Jana Hrubá 
 
 

 

LUXUSNÍ jahodové řezy 

5 vajec 
20 dkg cukru 
100ml oleje 

100ml vlaž.vody 
25 dkg polohr. mouky 

1 PDP 
Žloutky vyšleháme s cukrem a olejem do pěny,přidáme 

vlaž.vodu,mouku s PDP střídavě se sněhem s bílků. 
Dáme do plechu 30x40 cm na peč.papír,pečeme na 180 st cca půl 

hodiny. 
Krém: 1 litr mléka,3 pudink.prášky,1 van.cukr,4 lžíce cukru. 

Z celé dávky uvaříme pudink ,do horkého vmícháme 1 lžíci másla a 
necháme vychladnout. 

Po vychladnutí dáme ještě 2 lžíce cukru,šlehačem všleháme 2 zaky-
sané smetany á 200ml hodně husté a vyšleháme do krému. 

Na upečený piškot naskládáme jahody na plát-
ky,čerstvé,kompotované nebo polorozmrzlé z mrazáku. 

Na ně natřeme vyšlehaný krém z pudinku a zakysanek. Dáme ztuh-
nout asi na hoďku do lednice. 

Nakonec vyšleháme 2 šlehačky se ztužovačem a natřeme na 
krém.Posypeme strouhanou čokoládou nebo ořechy. 

Krájíme až druhý den. 
DOPORUČENÍ: aby krém lépe ztuhl, přidejte ztužovač 

 
Dobré pochutnání 
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