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Milý čtenáři zpravodaje,  

         
 
 

 
co jsme pro vás tentokrát připravili? 
Na úvod Slovo starosty. 
Dále seznámení s Informacemi z jednání zastupitelstva městyse 
Hvězdlice.  
Nechybí oblíbená rubrika Události v kultuře a sportu. 
Následuje Společenská rubrika. 
Aktualizovali jsme pro vás Letošní kulturní kalendář, kde se dozví-
te, na co se ještě můžete těšit. 
Před závěrem si můžete přečíst Informace z knihovny Hvězdlice  a  
na samý závěr Zprávičky ze školičky. 

 
 

Slovo starosty 
 
Vážení a milí spoluobčané, 
    nevím jak vám, ale mně čas rychle ubíhá. Zdá se mi, že jsme ne-
dávno uklidili hrabla na sníh a hrábě, kterými jsme vyhrabovali trá-
vu po zimě a už je čas, kdy startujeme sekačky na trávu, která roste 
pořád dokola. Je pondělí ráno, člověk má plno plánů na celý týden a 
už je tu pátek a víkend.  
Rád bych vás seznámil s tím, co se v městysu děje. Něco je vidět a 
všimli jste si sami, ale jsou další oblasti, které možná ani neregis-
trujete. 
Po proběhlé digitalizaci dochází k postupnému narovnání vlastnic-
kých a uživatelských vztahů. To se týká jak majetku občanů, tak i 
majetku městyse. Proto v současné době dochází v tak velké míře k 
prodeji, nákupu a směně pozemků. Je také snahou městyse získat 
pozemky pod nemovitostmi, které vlastní. To, co se nepodaří vyřešit 
tímto způsobem, by mělo být dořešeno Komplexní pozemkovou 
úpravou, která již byla zahájena. 
Další oblastí, kterou se zabýváme, je úklidu veřejných prostranství.  
Začali jsme v okolí budovy úřadu, kde jsme přesunuli kontejnery na 
odpad za budovu, provedli zpevnění plochy pod kontejnery a vyrov-
nání terénu. Dále pokračujeme v úklidu „Jalového dvora“.  Začali 
jsme s pořádkem venkovních prostor a po dokončení výměny kryti-
ny na části střechy, bude terén zavezen zeminou a osázen.  



4 

 

Ve vnitřních prostorách je uskladněno odpadní dřevo, pokud máte 
někdo zájem, nahlaste se na úřadu – dřevo byste si svými silami na-
ložili a odvezli. 
Údržbu zelených ploch jsme letos zahájili nákupem nové techniky, 
protože ta původní již dosloužila a nešla opravit. Snažíme se o to, 
aby zatravněné plochy byly posekány, ale věřte mi, že je jich hodně. 
Také je naší snahou upravit okraje silnice a silniční příkopy ke 
Zdravé Vodě, začali jsme s výsadbou stromků od Hvězdlic a postup-
ně bychom se rádi dostali až do Zdravé Vody. Po dlouhých letech 
nečinnosti se podařilo dát do pořádku nájemní vztah na rybník 
s panem Ing. R. Přibilíkem, který jak jste si všimli, udělal kolem 
rybníku velice krásné prostředí. Instaloval zde i posezení, městys by 
přidal ještě další. Myslíme si, že spolupráce s nájemcem bude na 
dobré úrovni a vznikne zde příjemné místo k odpočinku a pokochání 
se krásnou přírodou.  
Dále jsme zahájili bourání polorozpadlého přístavku ve dvo-
ře prodejny „Večerka u Haka“, kde by mělo vzniknout tolik potřebné 
parkoviště pro poštu a lékařskou ordinaci. 
Během prázdnin bude probíhat rekonstrukce na úřadu městyse. 
V minulých obdobích byly zahájeny opravy obřadní síně a kanceláře 
účetních, v letošním roce se podařila sehnat dotace z JMK a bude se 
pokračovat s úpravami vstupní haly před obřadní síní a kanceláří 
starosty.    
     

Na závěr mi dovolte popřát dětem krásné a 
nekonečné prázdniny a nám všem škole od-
rostlým příjemnou dovolenou, tolik potřebnou 
k nabrání nových sil do další práce. A prarodi-
čům přeji pevné nervy při hlídání vnoučat. 
Konec konců, prázdniny jsou “jenom“ dva mě-
síce. 
 
                                Ing. Zdeněk Tejkal 

 
                  

 
Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 
 

Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 13. 4. 2015 a 8. 6. 2015 a 
projednalo mimo jiné: 
° obecně závaznou vyhlášku městyse Hvězdlice o komunálních                   
odpadech 
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° pořízení kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad 
°nákupy, prodeje a směny obecních pozemků 
°rozpočtová opatření č. 2 a 3 
°přijetí dotací z rozpočtu JMK Brno na opravy v kulturním domě a 
na zabezpečení akceschopnosti hasičské jednotky 
°prodej předmětů z budovy bývalé základní školy a předání do      
muzea v Přerově 
°Program rozvoje městyse Hvězdlice na příštích 5 let 
°havarijní stav mostu ve Zdravé Vodě 
°nájem pozemků v areálu bývalého zemědělského družstva 
°prodej domu čp. 33 ve Starých Hvězdlicích 

 

  
 Události v kultuře a sportu 
  
 Z činnosti kulturní komise 
  

 Dětský den 
  

 V neděli 31.5.2015 pořádala Kulturní komise městyse Hvězdlice ve 
spolupráci s SK Hvězdlice, SDH Nové Hvězdlice a OS Vyschlé Kópák 
dětské odpoledne u příležitosti Dne dětí. Jako tradičně mezi nás za-
vítala Agentura pana Černocha s klaunem, která bavila děti a při-
pravila si pro ně i sladkosti jako odměnu za jejich výkony a znalosti. 
Aby nám dětské dny nezevšednily, okořenili jsme je letos návštěvou 
Vojenské historické skupiny, která nám předvedla své zbraně a jiné 
rekvizity související s vojenskou historii. Jako další bod programu 
jsme zvolili vyproštění z havarovaného vozu, které nám názorně 
předvedla zásahová jednotka dobrovolných hasičů z Vyškova. Mám 
dojem, že i toto se návštěvníkům líbilo a odnesli si z toho jistě zají-
mavé poznatky. Místní hasiči připravili soutěž ve střelbě pro děti, ale 
i dospělé. Na závěr se naše ratolesti povozily na silných motorkách, 
které již tak nějak neodmyslitelně patří k naším oslavám svátku 
těch nejmenších. Vše se uskutečnilo v areálu hřiště za garážemi za 
krásného počasí a báječné atmosféry nedělního odpoledne. K tomu 
přispěly i pochoutky z udírny a klobásky z grilu. I když to byl dětský 
den, tak „překvapivě“ i pivko teklo proudem a vše se vydařilo. Tímto 
bych rád poděkoval všem, kteří se na této akci podíleli a pomáhali. 
  
                                                             Bohuslav Bárta 
                                                                předseda 
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Slet čarodějnic 
 
Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se kolem páté hodiny začaly na dvůr za 
poštou scházet podivné, nadpřirozené bytosti. Sešlo se nás více než 
třicet.  Za kvílení a strašného řevu jsme přelétli náves a dolétli na 
hřiště. 
Po malém odpočinku a vydýchání přišly na řadu děti z MŠ Hvězdli-
ce. Které pod vedením své ředitelky předvedly krátké pásmo čaro-
dějnických písní a tanečků. Moc se jim povedlo a všem se líbilo. 
 Program pokračoval již tradičně soutěžemi pro děti a nejen pro ně. 
Výhry v čarovné tombole jistě potěšily a mnohdy překvapily. A na 
zpestření programu nám skupina historického šermu Armet 
z Vyškova předvedla své vystoupení s názvem Truhla. Potom se děti 
mohly vyfotit s účastníky v dobových oblecích a hlavně s jejich 
zbraněmi. Završením večera bylo samozřejmě zapálení ohně a upá-
lení jedné z čarodějnic. 
Pro všechny přihlížející bylo jako vždy připraveno kvalitní občerstve-
ní za mírné ceny a příjemná obsluha.  
Děkuji všem za pomoc při organizaci a těším se příští rok na shle-
danou 
                                                                                                  
                                                              Vošatka Netopýrů  v.r. 
                                                                 Yveta Tomášková 
    
  
Čarodějnice (čarodějky) a maminky pro děti nejen ze Starých 
Hvězdlic 
 
V sobotu 2. května ve Starých Hvězdlicích kolem 14 hodiny přistály 
čarodějnice. Ale byly to neobyčejné čarodějnice, no spíše čarodějky, 
které vykouzlily nádherné odpoledne nejen pro děti. Přičarovaly pří-

jemné počasí, jejich kouzlo přilákalo k Buňkám hojné počty čaroděj-
nic, čarodějek, kouzelníků i černokněžníků všech věkových katego-
rií. Někteří zvolili převlek za obyčejné smrtelníky, nejstatečnější ča-
rodějnice pak hrdě přiznaly svou příslušnost (včetně sester čaroděj-
nic nejvyššího řádu z Nových Hvězdlic). Jakmile se sešel dostatečný 
počet hlavních aktérů (dětí), vyzvaly je Saxana a Oxana ke hrám. 
Děti tak zkusily v celé řadě soutěží svou šikovnost. Náročnější úkoly 
– skákání v pytli, přetlačovaná, udržení balónu mezi malými hlava-
mi a závod s ním, střídaly klidnější aktivity – rolování šišky na pro-
vázku (dětem se velmi líbilo), výroba náhrdelníku pro mamky čaro-
dějnice, kreslení křídami na zem, házení kamínků na cíl.  
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Úspěšné odpoledne navštívily se svým kouzelným vystoupením i děti 
z Mateřské školy a pod pedagogickým vedením čarodějky přidaly 
k úspěšnému odpoledni kulturní zážitek v podobě tance a zpěvu. 
Samozřejmě se nezapomnělo na symbolické spálení čarodějnice (vy-
cpané, nechceme přece přijít o žádné občanky), no, a když tak pěk- 
ně hořela, krásně se opekly i klobásky, které po náročném odpoledni 
přišly vhod. Děti samozřejmě za své úspěšné zápolení na place zís-
kaly celou řadu sladkých cen. Odpoledne se v příjemné a nenucené 
atmosféře krásně proměnilo do večera a děti odcházely domů spoko-
jené na tvářích s tím nejkouzelnějším – s úsměvem. 
  

V neděli 7. června se ve Starých Hvězdlicích konala další příjemná 
akce. Vzhledem k tomu, že i ve Starých Hvězdlicích přibývá pomalu, 
ale jistě dětí, bylo třeba oslavit jejich den. Maminky se rozhodly na-
vázat na úspěšnou, výše zmíněnou akci a opět pro děti připravily 
odpoledne plné her, smíchu, zábavy a pohodičky. I když účast byla 
menší, sešlo se dost dětí, které měly chuť si zasoutěžit a zaplnit tak 

prostor před Buňkami. Díky hlavním organizátorkám si mohli od-
dechnout i rodiče, chvíli posedět, popovídat si o dětech, a u dobrého 
pití a jídla strávit pár příjemných odpoledních hodin. Děti mezitím 
soutěžily v tom, kdo najde více ze stříbrného pokladu, kdo je více 
zručný, z koho bude dobrý pomocník při věšení prádla. Také se 
všechny svorně zapojily do výroby náhrdelníků, které se opravdu dě-
tem povedly. V průběhu celé akce se děti mohly občerstvit, vyhrát 
něco dobrého na zub a také si nechat opéct buřt, nebo ochutnat 
sladkou domácí buchtu. Opět odcházely domů spokojené, a jak 
marně doufali rodiče, i hodně a moc unavené.        
  

Z činnosti sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice 

21. března se uskutečnilo v kulturním domě v Kozlanech  Okresní 
shromáždění delegátů Sborů dobrovolných hasičů. Starostkou 
okresního sdružení byla zvolena na období 2015 - 2020 Jitka Fabi-
ánová. Na tuto konferenci byl delegován starosta SDH Nové Hvězdli-
ce. 
27. března  jsme provedli sběr železného šrotu a starých vyřazených 
elektrospotřebičů v obou částech obce. 
18. dubna proběhl v Pístovicích 38. ročník -  jarní závod soutěže 
mladých hasičů. Naši mladší se umístili na pěkném 8 místě z 34 
družstev a starší obsadili 18 místo z 22 družstev.  
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16. května proběhla v Nesovicích  okrsková soutěž v požárním úto-
ku, ve které jsme se časem 36.15 sec umístili na pěkném druhém 
místě. Naši mladí hasiči obsadili první místo časem 34,19 sec. 

 19. května naši členové navštívili v Brně na výstavišti veletrh požár-
ní techniky „Pyros“. Firma ALERION vystavovala hasičské prapory, 
které vyšívá. Mezi prapory byl vystaven i náš prapor, na který jsme 
obzvlášť hrdí. Na výstavišti byla k zhlédnutí nejen hasičská techni-
ka, ale i vojenská. V době naší návštěvy byl přítomen ministr obrany 
Martin Stropnický. Někteří naši členové si prohlédli výstaviště 
z plošiny MAGIRUS, která je vyvezla do výšky 42 metrů.   

 23. května SDH Bučovice slavilo 140. let výročí od založení sboru. 
Je to nejstarší sbor na Bučovsku. Byli jsme také pozváni na jejich 
slavnostní schůzi.  

 24. května ve Slavkově u Brna naši mladí hasiči absolvovali soutěž 
hry „Plamen“ a obsadili krásné 7. místo z 26 soutěžících. I přes ne-
příznivé počasí přijeli spokojení. 

 28. května siréna v 8:54 hod. oznámila výjezd. 8 členů zásahové 
jednotky vyjelo. Zúčastnili jsme se taktického cvičení ve škole 
v Brankovicích. Byl zjištěn požár v tamních dílnách. Byla vyhlášená 
evakuace všech žáků. Tohoto cvičení se zúčastnili jednotky SDH 
Brankovice, SDH Nesovice, profesionální jednotka Bučovice a SDH 
Nové Hvězdlice. Po ukončení cvičení provedl velitel z Bučovic vyhod-
nocení a všechny pochválil za dobře odvedenou práci.  

 6. června v dopoledních hodinách se konal v Nížkovicích výcvik 
v plnění vodou závěsného vaku v podvěsu vrtulníku BELL 412.  To-
hoto výcviku se zúčastnili dobrovolní a profesionální hasiči 
z Bučovska, Slavkovska a 6 našich členů zásahové jednotky.  
   
  
                                                               Jan Kolofík 
                                                   starosta SDH Nové Hvězdlice 
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Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice 

 
Velikonoční turnaj ve stolním tenisu 
 
Letošní ročník se uskutečnil v sobotu 4.dubna v sále KD. V kategorii 
dětí se turnaje zúčastnilo šest dětí. Vítězem se stal Jan Zbořil 
z Vyškova. Na druhém místě skončil Martin Tarabáš. Třetí místo vy-
bojoval Adam Bárta. S chlapci hrála i jediná dívka soutěže, Maruška 
Obdržálková, získala tak za odvahu prvenství v kategorii děvčat. Ka-
tegorie dospělých je již tradičně obsazena početněji, i když na účast 
má vždy vliv počasí a probíhající práce na zahradě. Z osmi účastní-
ků v této kategorii se nejvíce dařilo Martinu Hájkovi, který v turnaji 
zvítězil. Na druhém místě skončil Libor Handlíř. Bronzový stupínek 
patřil Toníkovi Přerovskému. Jediný povzdech nad hezky prožitým 
dnem: Proč mládež nebaví sportovat? 
 
Putování na Větrníky 2015 
 
Putováním na Větrníky – chráněnou oblast u Bučovic jsme navázali 
na úspěšnou turistickou sezonu 2014. 
O půl 10 v sobotu 19.4.2015 se sešlo pár pěších turistů z Hvězdlic u 
hasičky, odkud jsme odjeli auty na start pochodu – koupaliště 
v Bohatých Málkovicích. 
Tam už čekala početná skupina turistů z Bohatých Málkovic. Šli 
jsme polními cestami směr Větrníky u Bučovic. Cestou byli krátké 
přestávky na občerstvení. Cesta nás vedla do kopce a trošku z kopce 
a najednou jsme byli tam. Přečetli jsme si názorné informace o této 
chráněné oblasti – co zde roste a jací tu žijí živočichové, podívali 
jsme se na vyhlídce po okolí, občerstvili se a vydali se na zpáteční 
cestu. 
Ta vedla kolem málkovských rybníků, zase do kopce a už jsme 
scházeli z kopce cestou do Bohatých Málkovic. Krátce jsme se zasta-
vili na dětském hřišti a už jsme spěchali do cíle naší cesty – na kou-
paliště. Tam na nás čekalo bohaté občerstvení – skvělý bramborový 
gulášek, grilované klobásky a kdo chtěl, tak si mohl opéct i špeká-
ček. 
Pro děti byly připraveny různé soutěže se sladkou odměnou. 
Zpět jsme se dopravili zase osobními auty. Někteří turisté ještě ne-
měli dost nachozeno a došli až do Hvězdlic pěšky. 
Počasí bylo pěkné, trasa, občerstvení během pochodu a na závěr by-
lo výborně připraveno, včetně soutěží pro děti. 
Velká škoda, že nedošlo více účastníků z Hvězdlic.  
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Turnaj v nohejbale 
 
V sobotu 30. května 2015 pořádal SK Hvězdlice turnaj v nohejbale 
trojic, tentokráte na venkovním hřišti za garážemi. Turnaj byl svolán 
narychlo vzhledem k „hlášenému“ slušnému počasí. I přes tuto sku-
tečnost se nakonec sešlo pět trojic, které si to rozdali systémem 
každý s každým na dva vítězné sety. I přes předpověď nás navštívil 
opět tradiční déšť, který jsme, ale použili jako příjemné zkropení 
kurtu a nucenou přestávku jsme využili k občerstvení a „věcné“ dis-
kusi na ožehavá témata.  Po oschnutí sportoviště jsme turnaj dohrá-
li a poté vyhlásili výsledky. Vítězem se stala trojka ve složení Miloš 
Hanák ml., Luboš Stenchlák ml. a Ondra Bárta. Na druhém místě 
se umístila trojice okolo Libora Zemana a na třetím místě naše 
„mládí“ Zdeněk Tejkal, Toník Přerovský a věkem průměr kazící Da-
vid Gamba. Myslím, že to bylo příjemné odpoledne a věřím, že po-
kud budeme tuto akci opakovat, sejde se nás i více. Samozřejmě 
zkusíme to dát na vědomí o něco dříve. Všem účastníkům děkuji za 
účast a lité boje.                                                
 
 
Expedice Halenkovice 
 
V sobotu 6.června 2015 jsme pořádali v součinností s kulturní ko-
misí Městyse Hvězdlice výlet do Pohádkového lesa do Halenkovic. 
Akce byla určena nejen pro nejmenší, ale  pro všechny věkové kate-
gorie. Po loňské zkušenosti s nevydařeným počasím 
jsme měli i letos strach, jak vše dopadne. To ale ne-
odradilo zájemce o tuto vskutku vydařenou pěší túru 
provázenou mnoha stanovišti, kde si děti mohou vy-
zkoušet své dovednosti a znalosti, ale i potkávat po-
hádkové postavy a to od Hurvínka až třeba po novo-
dobého Avatara. Nakonec se této „expedice“ účastni-
lo 82 spoluobčanů. Vyšlo vše od počasí počínaje a 
šťastným návratem konče. Věřím, že všichni jste byli 
spokojeni a nebyl to poslední výlet tohoto rázu. 
                                                                    
 
                                                                    Bohuslav Bárta 
                                                                          předseda 
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Společenská rubrika 
 
   
Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané 
 
Pan Jan Lopuch                             75 let 
Pan Vladimír Přibilík             70 let 
Paní               Anna Tarabášová                               90 let 
Pan Jan Nevyjel             65 let 
Paní               Svatava Nebojsová                            60 let 
Pan               Josef Chmelařík                                90 let 
Paní               Ludmila Ošmerová                           70 let 
Paní               Jarmila Konečná                                80 let 
 
 
Paní               Františka Kiliánová                          85 let 
Pan                Tomáš Maňák                                    80 let  
Paní               Marie Indrová                                  75 let 
Pan                Josef Bečka                                     95 let 
Pan                Josef Lenart                                    85 let 
 
 
Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. 
 
Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany : 
 
Panem            Bohumilem Jabůrkem 
 
Paní                Miladou Homolovou 
Panem            Ladislavem Sekerkou 
Paní                Věrou Konečnou 
Paní                Emílií Cigánkovou 
Paní                Cecílií Kolínkovou 
Paní                Hanou Novákovou 
Panem            Josefem Posoldou 
Paní                Evou Zoulovou 
 
                                                           Čest jejich památce. 
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Kulturní a sportovní kalendář městyse Hvězdlice 
                                    na rok 2015  
 
 

Datum Název akce    Pořadatel 

4.-6. 7. 2015 Starohvězdlické hody /náves SH/ Hasiči SH, OS SH 

24. – 26. 7. 

2015 

Hodové slavnosti v Nových Hvězdlicích OS Slovan, SK 

27.7.-2.8.2015 Tábor pro děti a mladé hasiče  Hasiči NH 

7.-9. 8. 2015 Vyschlé kópák – motosrázek na 

koupališti v Nových Hvězdlicích 

Sdružení  

motorkářů 

srpen 2015 Ukončení prázdnin /myslivecká chata/ Myslivecké sdružení 

září 2015 Turnaj v nohejbale – hřiště Sportovní klub 

říjen 2015 Meziuliční turnaj v malé kopané /hřiště/ Sportovní klub 

říjen 2015 Dušičkové svícení / hasička NH/ Hasiči NH 

31. 10. 2015 Maškarní bál pro dospělé /sál KD/ OS Slovan 

listopad 2015 Tradiční setkání seniorů Kulturní komise 

listopad 2015 Sousedské posezení v přísálí KD Hasiči NH 

28. 11. 2015 Rozsvěcení vánočního stromu,  

vypouštění balonků s přáníčky 

Kulturní komise, 

 hasiči NH 

19. 12. 2015 Vánoční diskotéka pro děti OS Slovan 

19. 12. 2015 SNĚHULACUP-turnaj v malé kopané 

/hřiště SK/ 

Sportovní klub 

25. 12. 2015 Turnaj v nohejbale – tělocvična Sportovní klub 

31. 12. 2015 Silvestrovské sousedské posezení 

/hasička ve SH/ 

Hasiči SH 

31. 12. 2015 Silvestrovské posezení /sál KD/ Sportovní klub 

 

Kulturní kalendář bude čtvrtletně upřesňován a doplňován. 
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Obecní knihovna 
 

Vážení spoluobčané čtenáři. 
 
Blíží se doba dovolených a to je čas také pro pěknou knihu, která 
vždy potěší. Můžete si vybrat jak naše knihy, tak i knihy 
z výměnného fondu z knihovny Karla Dvořáčka z Vyškova. Vzhle-
dem k tomu, že nové obecní zastupitelstvo zvýšilo rozpočet na ná-
kup nových knih, tak je možnost většího výběru. 
Celkem si můžete vybrat ze dvou tisíce titulů a asi dvě stě 
z výměnného fondu. Na stránkách městyse Nové Hvězdlice - kni-
hovna je odkaz na online katalog. V knihovně je možnost připojení 
přes Wifi. Pro veřejnost je internet zdarma. 
Provozní doba je ve čtvrtek od 17:00 hod. do 20:00 hod. 
Knihovna je bezbariérová a kdo neví, tak se nachází v prostorách 
bývalých šaten školy. Vchod je společný s tělocvičnou. 
Naposled před prázdninami bude knihovna otevřena ve čtvrtek 25. 
června 2015. 
                   
 
        Těším se na Vás 
                                                             Jan Kolofík, knihovník 
 
 
 
Zprávičky ze školičky 
  
Jarní období jsme zahájili návštěvou areálu společnosti Kovosteel ve 
Starém Městě, kde jsme se již podruhé zapojili do oslavy Dne Země. 
Smyslem akce bylo obohatit malé návštěvníky o nové poznatky a 
pomoci jim formovat ekologické myšlení od nejútlejšího věku. Děti si 
užily nejen typických atrakcí Ekolandu, jakými jsou originální KO-
VOZOO, maják Šrotík, loď Naděje, ale i atraktivních zákoutí rozlehlé 
zahrady, kde pro ně byla připravena soutěžní pohádková stanoviště, 
skákací hrady, trampolíny, malování na obličej, tvořivá dílna, ta-
neční zábavné show a vláček Steelinka, který je na závěr provezl 
areálem. Děti si nenásilnou formou připomněly, jak často nevědom-
ky sami sobě škodíme, když ničíme životní prostředí a nepřispíváme 
k jeho ochraně.  
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Dozvěděly se spoustu zajímavostí a mnohdy si i odnesly jednoduchý 
účinný návod, kterak se chovat ekologicky – a to nejen v tento vzác-
ný den, ale každičký běžný den jejich života.  
 
Poslední den v dubnu tohoto roku patřil čarodějnicím. Pálení čaro-
dějnic, jinak také Filipojakubská noc se od pradávna odehrává v no-
ci z 30. dubna na 1. května. Jedná se o velmi starý a dodnes živý li-
dový zvyk a zvláštní svátek. Již od časného rána jsme se oblékli do 
kostýmů čarodějnic a čarodějů, nasedli jsme na košťata a odletěli 
jsme na celodenní rej. Dopoledne jsme řádili při vystoupení a soutě-
žích s obyvateli Domova důchodců Hvězda. Odpoledne vyvrcholilo 
průvodem po vesnici, veřejným vystoupením na hřišti, soutěžemi, 
zapálením ohně, spálením čarodějnice a opékáním. Touto magickou 
nocí jsme všichni společně přivítali jaro. 

V pondělí 1. června jsme si užili oslavu Mezinárodního dne dětí. Den 
dětí má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí. Svátek 
se slaví v mnoha zemích světa, jsou pro ně připraveny různé spole-
čenské a sportovní akce, naše školka si pro děti připravila hru Šip-
kovanou. Hra se velmi líbila. Odměnou byl nález sladkého pokladu a 
perníkové medaile upečené a nazdobené naší skvělou paní kuchař-
kou Pavlínou Štecovou.  

Červnový den, počátek léta, jsme věnovali návštěvě ZOO. Oblíbená 
výletní destinace, zoologická zahrada Olomouc, se nachází na Sva-
tém Kopečku nedaleko poutního chrámu Navštívení Panny Marie. 
ZOO chová na tři sta druhů zvířat a podílí se na záchraně řady dru-
hů, odchovala i celou řadu šelem. Olomoucká ZOO je známá svou 
kvalitní expozicí mořských akvárií se žraloky černoploutvými, pi-
raňami a korálovými rybkami. Velmi vzácní kaloni zlatí žijí v netra-
dičně pojaté stavbě pavilonu netopýrů. K nejzajímavějším částem 
ZOO patří průchozí pavilon makaků či společný výběh vlků arktic-
kých a medvědů berberských. Součástí ZOO je také dětské lanové 
centrum Lanáček, kde si nejmenší zadováděli na překážkách mezi 
stromy. Výlet se nám vydařil a už teď plánujeme návštěvu jiné ZOO 
v následujícím školním roce.  

 

 

 

 

http://tourism.olomouc.eu/leisure-time/nature/detail=394/cs
http://tourism.olomouc.eu/leisure-time/nature/detail=394/cs
http://tourism.olomouc.eu/sights/cathedrals-churches-and-chapels/detail=236/cs
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Za pár dnů nás čekají vytoužení velké letní prázdniny. Našim pěti 
budoucím školákům přejeme úspěšný start do základní školy a 
všem ostatním klidné, spokojené, slunečné a radostné prázdniny.  

                                                                  za celých kolektiv MŠ  
                                                                   Jana Hrubá, ředitelka 
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