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Milý čtenáři zpravodaje.
Co jsme pro vás tentokrát připravili?
Na úvod Úvaha na téma velikonoce.
Dále informace o Hledání našich předků.
Pokračujeme Slovem starosty.
Seznámíme vás s Informacemi z jednání zastupitelstva městyse
Hvězdlice.
Dále nesmí chybět ani oblíbená rubrika Události v kultuře a sportu.
Následuje Společenská rubrika.
Potom hurá za kulturou a sportem s Kulturním kalendářem na
rok 2013.
Před závěrem si můžete přečíst Informace úřadu městyse Hvězdlice.
Sdělení ředitelky mateřské školy.
A vše uzavírá Sdělení Policie ČR a pozvánka na divadelní představení.

Úvaha na úvod.
Velikonoce jsou svátky, které nejsou u některých lidí a hlavně děvčat zrovna v oblibě. Na rozdíl od Vánoc nedostanou žádný dárek.
Jediné, co obdrží, jsou modřiny od pomlázek.
A proto se ptám, mají se Velikonoce vůbec ještě slavit? Vždyť rozdíly
v pojetí této tradice jsou nemalé. O křesťanském významu Velikonoc
jsme již ve zpravodaji psali. Následující řádky jsou spíše určeny těm,
kteří oslavy Velikonoc zúžili pouze na Velikonoční pondělí a s ním
spojenou pomlázku. Neubírá se však oslava tohoto svátku poněkud
jiným směrem než jakým se slavila v minulosti?
Tak například, kolik chlapců dnes zajde na vrbové proutky? Kolik
chlapců umí uplést pomlázku? Už tímto ztrácejí, podle mne, Velikonoce na svém kouzlu a podstatě.
Dále by mě zajímalo, kolik dívek před Velikonocemi vyfukuje a nádherně zdobí vajíčka?
A stojí vůbec chlapci v dnešní době o velikonoční kraslice? Vždyť
většina z nich vidí ve Velikonocích jen výmluvu k tomu se opít a mít
to na co svést. Vždyť každý koledník dá přednost panáku slivovice
před pracně vyrobenou kraslicí...
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Když to srovnám s vypravováním našich dědečků a babiček o Velikonocích za jejich mládí, říkám si, že dnešní takzvané Velikonoce
nemají s těmi starými vůbec nic společného. Dříve měl tento svátek
své kouzlo a tenkrát nebyl nikdo, kdo by se na koledu netěšil.
Kdežto dnes mladí koledníci spí do jedné hodiny odpolední, kdy koledování nemá již smysl. Dívky pro změnu vypínají zvonky u dveří a
fiktivně jezdí navštěvovat svou babičku na Moravu, kterou ve skutečnosti ani nemají.
Přemýšlím nad tím, čím to je, že tradice, která kdysi byla vcelku povinná, a to nejen pro křesťany, v dnešní době upadá v zapomnění?
Je to snad lenost? Nebo nám to připadá staromódní? Kdoví.
Určitým způsobem je to hezký svátek, ale obávám se toho, že ho naše děti budou znát pouze z vyprávění a z filmů pro pamětníky. Otázkou zůstává, není to přeci jen škoda?

Hledání našich předků
Většina z vás, čtenářů hvězdlického zpravodaje určitě zaregistrovala,
že Česká televize začala před časem vysílat dokumentární seriál
s názvem „Tajemství rodu“. Každého člověka určitě zajímá odkud
pochází, jací byli jeho předkové a zda se v jeho rodu nevyskytoval
někdo bohatý popřípadě se šlechtickým titulem.
Je nepravděpodobné, že by osudy rodu kohokoli z nás Česká televize zpracovala, ale nevadí po svých předcích můžeme začít pátrat na
vlastní pěst. Co k tomu potřebujeme? V každém případě přístup na
internet. Zde jsou na stránkách „Acta publica“ zveřejněny mimo jiné
matriky obcí Jihomoravského kraje. Například matriky Hvězdlic začínají rokem 1658, protože dřívější matriky shořely za Třicetileté
války. Místní duchovní správci do nich zaznamenávali křest narozených dětí, sňatky a úmrtí místních občanů. Než však začneme
v matrikách hledat, zjistíme si ve svém rodném listu data narození
rodičů a prarodičů. Pak už podle jejich data narození hledáme příslušný zápis v matrice. U zápisu je uvedeno jméno otce, dědečka,
matky a jejího otce. Tímto způsobem se postupně prokousáváme
napříč stoletími. Drobnou komplikací může být skutečnost, že matriky jsou psány česky latinkou, německy latinkou, německy švabachem, latinsky a staročesky švabachem. Vodítkem kromě jména
může být i popisné číslo. Nevýhodou je, že za Rakouska-Uherska
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došlo k přečíslování domů. Dalším významným zdrojem dat o našich
předcích bývá místo posledního odpočinku – hřbitov.
Mě historie našeho rodu zajímala natolik, že jsem se při hledání
svých předků dostal až po rok 1720. Pátrání v matrikách je podle
mého názoru napínavé, ale časově poměrně náročné. Pokud i vás
zajímají informace o historii vaší rodiny, jsem připraven vám s prvními kroky pomoci.
Ing. Zdeněk Tejkal

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
pomalu zima nám končí a zanedlouho uvítáme první jarní den.
V zimním období pracovníci na VPP prováděli čištění chodníků, posyp chodníků a komunikací včetně hřbitova.
Největší problémy nám dělají neukáznění řidiči kdy odstaví své automobily na nevhodná místa a pak nejde provést odklizení sněhu
s komunikací a to samé se nám stává při svozu komunálního odpadu. Dále byl proveden úklid ve sklepech pod Fítkem a vybílení jen
části sklepů. Pracovníci na VPP již provádí jarní úklid a od ledna
2013 neodpracovali celkem 70 dnů z důvodů nemoci a proto máme
zpoždění s jarním úklidem. Posypové materiály, opět použijeme
k posypu místních komunikací pro příští zimní období. Posypové
nádoby odklidíme a uložíme do skladu. Také letos budou přistaveny
kontejnery na domovní odpad.
Dále se provádí úklid v sadě pod Kalvarií a příprava pro další výsadbu ovocných stromků. Dále došlo k ořezu vrb u potoka a v MŠ byla
provedena údržba stromů v zahradě.
A znovu se ničí obecní majetek. 25.12. byla zničena Tabule Mezihoří. Opět se táži – komu to zavazí a co tento člověk, který zničil tuto
tabuli co doposud udělal pro tuto obec. Nebo to byla mladická nerozvážnost? Pořízení nové tabule stojí 1.000,-Kč. Za mladistvé odpovídají rodiče a proto budem vymáhat prokazatelnou škodu po rodičích. Pokud nebudou rodiče souhlasit s uhrazením vzniklé škody
bude tento přestupek hlášen k přestupkovému řízení na Měú.
Vyškov.
Ve Starých Hvězdlicích často dochází k parkování osobních automobilů na parketu před Buňkami a taktéž v přístřešku Buněk.
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V souvislosti s potřebou bezpečnosti našich osob a majetku občanů
a také veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti v obci, Zastupitelstvo městyse Hvězdlice schválilo Obecně závaznou vyhlášku
č.1/2013 o zákazu podomního prodeje v katastrálním území Staré a
Nové Hvězdlice s okamžitou platností.
V minulém čísle Hvězdlického zpravodaje Listopad č.4./2012 nebyly
vytištěny v odstavci – Kulturní dění v obci následující provedené akce a to : Myslivecké sdružení Hvězdlice na své chatě pořádalo ukončení prázdnin, Sdružení Staré Hvězdlice taktéž uspořádalo ukončení
prázdnin. Sbor Dobrovolných Hasičů Nové Hvězdlice a MŠ pořádali
podzimní pouštění draků a opékání klobásků. Občanské sdružení
Slovan pořádal Maškarní ples. SK Hvězdlice uspořádal Pouliční
turnaj v malé kopané. Taktéž letos se již uskutečnilo IX. Setkání Seniorů, které pořádala Kulturní komise. SDH Nové Hvězdlice pořádal
Taneční zábavu. Tímto děkuji …..
Kulturní dění neutichlo ani ke konci roku 2012 a je to velice dobře.
8.prosince se uskutečnilo rozsvícení Vánočního stromu a vypouštění
balonků s přáním pod stromeček na náměstí za účasti dětí MŠ
Hvězdlice, kteří předvedli pásmo písní, básní a her, dále se na této
akci podíleli - SDH Nové Hvězdlice a SK Hvězdlice a Kulturní komise. V měsíci prosinci Sk Hvězdlice pořádal Sněhula-cap, Turnaj
v nohejbalu a Silvestrovskou zábavu. Taktéž byla uspořádána Štěpánská zábava – Diskotéka. V měsíci lednu SDH Nové Hvězdlice a
Staré Hvězdlice a SK Hvězdlice provedli Výroční schůze. SK Hvězdlice pořádal Taneční zábavu. V měsíci únoru SDH Nové Hvězdlice pořádali dopoledne maškarní průvod obcí a večer Ostatkovou zábavu.
Honební společenství Hvězdlice pořádalo Valnou hromadu. V měsíci
březnu kulturní komis pořádala Dětský karneval. Děkuji všem pořadatelům a přeji jim mnoho úspěchů při pořádání dalších akcí.
Vážení spoluobčané,
Velikonoce jsou již před námi a proto Vám přeji veselé prožití svátků
Velikonočních a dětem bohatou pomlázku.
Alois Kadlec
starosta
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Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 12. 12. 2012 a
27. 2. 2013 a projednalo mimo jiné:
- informace o hrazení drobných oprav v obecních bytech
- žádost OS Vychlé kópák o povolení akce 23.a 25. 8.2013
- žádost Aktiv, s.r.o. Opava o udělení souhlasu s užitím znaku
městyse Hvězdlice
- výzvu o zastavení II. fáze úřední reformy a vyjádření podpory
městyse Hvězdlice této výzvě
- žádost Českého svazu včelařů Chvalkovice o zaslání finančního
příspěvku na činnost
- výsledek jednání ohledně problematiky protierozních a protipovodňových opatření v k.ú. Nové a Staré Hvězdlice
- žádost Dagmar Jeřábkové o pronájem sálu dne 26. 12. 2012Štěpánská diskotéka
- oznámení Katastrálního úřadu JMK o možnosti převodu pozemků z LV č. 1 na LV č. 10001
- smlouvu o podmínkách napojení plynárenského zařízení
v lokalitě „Dvorská“
- žádost SDH Staré Hvězdlice o příspěvek na pořádání akce Silvestr 2012 a členské schůze v lednu 2013
- návrh akcí na rok 2013: výměna oken v čp. 33 SH, inženýrské
sítě v lokalitě „Dvorská“, přípravy na výstavbu bytů v bývalé
škole, doplňky na dětské hřiště, zateplení stropu tělocvičny,
nákup lehkého lešení / malování, čištění oken/, výkup pozemků pod silnicí a rybníkem
- žádost o koupi pozemku za domem čp. 94 NH-Janíčková
- vyhlášku 1/2012 o poplatku TKO
- vyhlášku 2/2012 o pohybu psů na území městyse Hvězdlice
- stížnost na psy paní Lampové od občanů Nových Hvězdlic
- dopis Ligy na ochranu zvířat:dotaz na psy paní Lampové
- smlouvu o věcném břemenu – stavba Pavlíkovi
- smlouvu o věcném břemenu – myslivecké sdružení
- nařízení Rady městyse Hvězdlice č. 1/2012 o zimní údržbě
- žádost SK Hvězdlice o příspěvek na Sněhulacup a turnaj
v nohejbale
- pozvánku na schůzi Honebního společenstva Hvězdlice
- informaci o svozu TKO v prvním týdnu 2013 – první svoz
4. 1. 2013
- nutnost zpracování energetických auditů ve veřejných budovách
- návrh zápisu do obecní kroniky – rok 2011
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Události v kultuře a sportu
Z činnosti kulturní komise
Dětský maškarní karneval
Každoročně pořádá kulturní komise městyse Hvězdlice pro naše
nejmenší počátkem roku dětský maškarní karneval. Letos byl připraven zrovna v období chřipkové epidemie, tj. 2. března, a proto organizátoři očekávali menší účast dětí i jejich doprovodu.
K velké radosti všech však opak byl pravdou. Už krátce po zahájení
karnevalu muselo být otevřeno přísálí kulturního domu, neboť sál
nestačil pojmout všechny přítomné masky.
Skotačily tu nejen princezny a víly, ale mnoho druhů zvířátek a taky
čertíci a piráti. Nad tím vším dohlížel i malý příslušník policie. Je vidět, že se každoročně rodiče opravdu snaží, aby masky byli lepší a
vydařenější.
Každé dítě obdrželo hned po příchodu do sálu malé občerstvení, a
mohla začít pravá karnevalová zábava.
Děti celou dobu bavily a zapojovaly do soutěží a různých her členky
občanského sdružení Slovan pod vedením Jany Vojtkové.
Ani chvilku si masky nestačily vydechnout a už začínala další soutěž.
Dospělí se mohli zatím občerstvit v bufetu, který byl otevřen
v kuchyňce u sálu.
Pokud si ještě při všem tom skotačení stihly děti zakoupit losy
v tombole, určitě vyhrály nějakou pěknou hračku nebo pomůcku do
školy.
Neradi, ale i příjemně unaveni, všichni opouštěli sál kulturního
domu po sedmnácté hodině.
Vlasta Nováková

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice
17. listopadu 2012. Výbor SDH uspořádal pro členy, jejich manželky
a ostatní občany kulturní večer v přísálí KD. K tanci a poslechu hrál
Radek Verner z Brankovic.
18. listopadu členové zásahové jednotky se zúčastnili cvičení ve vojenském prostoru Březina, kde se seznamovali s nebezpečnými pro8

story, kterým se musí v případě zásahu vyhýbat. Nacvičovali postupy při velkých lesních požárech.
8. prosince pořádal městys Hvězdlice slavnostní rozsvěcení vánočního stromu na náměstí, spojený s vypouštěním balónků s přáníčky.
Naši členové měli za úkol napouštění balónků heliem a požární dozor při pořádání celé akce.
11. prosince svolává OSH ČMS Vyškov do Dražovic setkání starostů
jednotlivých sborů. I náš starosta a jednatel se tohoto jednání zúčastnili.
15. prosince proběhl v Bučovicích velitelský den, který pořádá velitel
HZS Bučovice. Školení i porady se zúčastnil i náš velitel.
17. prosince jsme doprovodili na poslední cestě zasloužilého člena
SDH Nevojice bratra Josefa Hladkého, kterému jako poslední poděkování za jeho obětavou a dlouhodobou práci zazněla naše siréna
při spouštění do hrobu.
29. prosince jsme byli popřát našemu strojníkovi bratru Františku
Šimečkovi k jeho krásným pětapadesátinám.
5. ledna 2013 se uskutečnila výroční valná hromada v přísálí KD.
Zhodnotili jsme loňský rok a schválili činnost na rok 2013.
18. ledna jsme popřáli k 70. výročí starostovi hasičů bratru Josefovi
Habrdovi.
1. února byla svolána okrsková hodnotící valná hromada do Uhřic.
Zúčastnil se celý výbor.
16. února jsme uspořádali Ostatky. V deset hodin dopoledne vyšlo
z kulturáku za řízného pochodu chlapců z Podboranky asi pětadvacet masek. Po šesti a půl hodinovém pochodu obcí se většina masek
vrátila do místní hospody. Večer se konala na sále taneční zábava,
která se protáhla do ranních hodin.
22. února se v hasičce sešli účastníci ostatků, kde shlédli video a fotografie.

Jan Kolofík
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Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice
12. ročník zimního turnaje v malé kopané „Sněhulacup 2012.“
Letošní ročník se uskutečnil v sobotu 18. prosince. Pořadatelům sice trochu na nervy zahrálo nevyzpytatelné počasí, ale po období
mrazů a sněhové nadílky se sobota celkem vydařila. Sešlo se šest
mužstev, vesměs tradičních účastníků. Občerstvení byla také standardní co do rozsahu, špičkové co do kvality. Dalo by se říct, že kvalita hvězdlického fotbalu roste pomaleji, než kvalita pochutin připravených naší občerstvovací stanicí. Ale vraťme se k výsledkům turnaje. První skončili o vlásek poletech domácí. Na druhém místě skončily Nemochovice. Fialky z Lažánek byly třetí. O umístění mužstev
na prvních třech místech rozhodovalo, při stejném počtu bodů, až
skóre. Čtvrté místo patřilo našemu B mužstvu. Páté byly Račice a
Méďovci se umístili až na šestém místě. I když poslední zápasy mohly někomu připomínat spíš vodní pólo než malou kopanou, stálo to
za to.
Večer po turnaji jsme se pak sešli ještě jednou a to na oslavě Etienových kulatých narozenin.

15. ročník Vánočního turnaje v nohejbale
První svátek vánoční patří již tradičně nohejbalu. Letos jsme se
sešli již na jeho 15. pokračování, kterého se zúčastnilo sedm
tříčlenných mužstev. Hrálo se systémem každý s každým a pak první dvě mužstva si spolu zahráli ve finále o vítězství.
Na prvním místě došlo letos ke změně a na výsluní se vrátila dvojice Vladimír Bárta, Petr Handlíř. Ty pak doplnil Filip Hanák. Na
druhém místě se umístilo mužstvo Ivoš Lukša. Libor Zeman a Tomáš Jedlička. Třetí místo obsadili Miloš Hanák, Luboš Stenchlák
ml. a Michal Stefančo ml. Na čtvrtém místě skončil tak jako
v loňském roce Zdeněk Tejkal ml. Letos vytvořil průbojnou mladou
dvojici s Tondem Přerovským st.. Trojku doplňoval střídavě Filip
Hanák a Tomáš Přerovský. Na pátém místě pak Luboš Stenchlák,
Hubert Zubík a Tomáš Kohout. Šesté místo obsadili Tomáš Přerovský, Ondra Bárta a Vašek Suchý. Získali tak legendárního bažanta.
Sedmé místo nakonec obsadili Bóďa, Laďa Vítek a Jara Pavlík.
Čepovala se tentokrát Bernardinova jedenáctka. Hlavním chodem byl opět klobásek dobře utopený ve vřelé vodě. V podvečer jsme
se s tradičním přáním do nového roku rozešli.
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Nejenom sportem je živa naše členská základna. Svědčí o tom již 10.
pokračování Tanečního večera, nebo-li Plesánku. Pro letošní rok
jsme změnili hudební produkci. Vsadili jsme na, ve Hvězdlicích oblíbeného, Radka Vernera. Účast 126 platících diváků nám potvrdila
správnost volby. Program večera zpestřili svým vystoupením mažoretky z Bučovic. Cen v tombole bylo také hodně přes 130. Hlavní cenou byla domácí pekárna. Příjemný večer skončil okolo čtvrté hodiny nad ránem. O úspěchu akce svědčí i to, že nejeden návštěvník
se po skončení akce ptal pořadatelů, kdy bude další pokračování.
Ing. Zdeněk Tejkal,
předseda SK Hvězdlice
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Společenská rubrika
Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané
Pan
Pan
Paní
Paní

Jaroslav Mikulášek
Zdeněk Zálešák
Marie Plhalová
Dagmar Dopitová

Pan
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Pan
Paní

Augustin Bagovics
Zdenka Doležalová
Marie Hůlková
Marie Kosíková
Drahomíra Kreplová
Jana Slezáčková
Pavel Ševela
Miloslav Zaoral
Marie Zetochová

75 let
70 let
60 let
65 let
60 let
75 let
93 let
85 let
75 let
80 let
80 let
80 let
80 let

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

Helenou Vaculovou
Peterem Michalčíkem
Ing. Františkem Plhalem
Jaroslavou Kopřivovou

Paní
Paní
Paní

Bohuslavou Kuběnovou
Josefkou Kameníčkovou
Jaroslavou Stellovou
Čest jejich památce.
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Kulturní kalendář městyse Hvězdlice na rok 2013

Datum
6.dubna
30.dubna
2.června

Název akce

Pořadatel

Velikonoční turnaj ve stolním tenise
/sál v KD /
Pálení čarodějnic v Nových i ve
Starých Hvězdlicích
Dětský den s programem- hřiště

Sportovní klub
ČSŽ NH, hasiči SH,SK,
Kult.komise,SK,Hasiči

22.června

Vepřcup-turnaj v malé kopané/hřiště SK/
Sportovní klub
13. ročník
5.-6.července
Starohvězdlické hody / náves SH/
Hasiči SH
26.-28. července Hodové oslavy v Nových Hvězdlicích
OS Slovan,SK, městys
23.-25.srpna
srpen

„Vyschlé kopák IV“.sjezd motorkářů
Sdružení motorkářů
/koupališti v Nových Hvězdlicích
Ukončení prázdnin /myslivecká chata/ Myslivecké sdružení

říjen

Uliční turnaj v malé kopané /hřiště SK/ Sportovní klub

říjen

Maškarní ples pro dospělé /sál KD NH/ OS Slovan

listopad

Tradiční setkání seniorů /sál KD NH /

Kulturní komise

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/
Silvestrovská diskotéka /sál KD/

31.prosince
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Hasiči SH
Sportovní klub

Úřad městyse Hvězdlice informuje
Kontejnery na velkoobjemový domovní odpad budou přistaveny na
obvyklých místech od pátku 22. března 2013 až do neděle 24.
března 2013 .
Připomínáme, že do těchto kontejnerů nepatří nebezpečný odpad
elektroodpad, železo, papír, sklo a plasty.
Nebezpečný odpad můžete uložit do kontejnerů, které přistavuje
Respono,a.s. Vyškov 2 x ročně. Termín jejich přistavení se dozvíte
z letáků, které vždy obdrží každá domácnost.
Elektroodpad (ledničky, televizory, pračky, vysavače aj.) a železo
můžete uložit před hasičskou zbrojnici v Nových Hvězdlicích.
Papír, sklo a plasty patří do kontejnerů, které jsou celoročně
umístěny u pohostinství v Nových Hvězdlicích a u Zlámalového ve
Starých Hvězdlicích.

UPOZORNĚNÍ PRO NEPLATIČE
Upozorňujeme občany, kteří dosud neuhradili poplatky za rok 2013,
že Úřad městyse Hvězdlice přistoupí k vymáhání těchto poplatků
navýšených o penále z prodlení splatnosti.
Věříme, že se chcete vyhnout zbytečným výdajům, a poplatky přijdete uhradit v co nejkratší době.

Kontakty na Úřad městyse Hvězdlice
Webové stránky : www.hvezdlice.cz
Alois Kadlec, starosta : tel .530 506 170, mobil 723 972 940
email: ouhvezdlice.starosta@infos.cz
Antonín Přerovský,místostarosta:tel. 517332376, mobil 602748165
email: antonin.prerovsky@poradce.ing.cz
Vlasta Nováková,účetní: tel.517 358 616
email: ouhvezdlice@infos.cz
Věra Beňová, matrikářka: tel. 517 358 623
email: ouhvezdlice.ucetni@infos.cz
Milan Hajtmar, údržba : mobil 734 827 783
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si Vás dovoluje pozvat
k zápisu dětí
ve věku od 2 – 6 let,
který se bude konat

ve středu 10. dubna 2013
v době od 8 – 15 hodin.

K zápisu si přineste:
• Rodný list dítěte
• Telefonní číslo zákonného zástupce
Poznámky:
• Zápis se týká dětí, které dosud MŠ nenavštěvují
• Zapsané děti budou přijaty od 1. září 2013
• Při zápisu je nutné vyplnit přihlášku
• Vyplněný a potvrzený evidenční list je nutný odevzdat do
30. dubna 2013 v MŠ
15

PROČ JE DOBRÉ SE PŘIHLÁSIT PRÁVĚ DO NAŠI MŠ?
• Jsme jednotřídní mateřská škola s menším počtem dětí.
• Máme příjemné rodinné prostředí s útulným, moderním vybavením.
• Máme vlastní školní vzdělávací program s názvem „Poznáváme
svět“, který je vytvořený podle nejnovějších osnov a obohacený
o dlouhodobé zkušenosti a poznatky s dětmi předškolního věku.
• Výchovně – vzdělávací práce se odvíjí od aktuálních potřeb a
dovedností jednotlivých dětí, od ročního období, od aktuálního
dění ve vesnici a mateřské škole, s aktivním přispěním rodičů,
prarodičů a veřejnosti.
• Hlavním cílem je všestranný rozvoj osobnosti dítěte
v kamarádském a tvůrčím prostředí, získávání sebedůvěry a citové samostatnosti, která povede k bezproblémovému přechodu do základní školy.
• Nevybíráme měsíční školné na dítě jen stravné.
• Rádi kreslíme, malujeme, stříháme, přednášíme, zpíváme, hrajeme si na školní zahradě, chodíme na výlety do přírody, učíme
se správně vyslovovat, jezdíme do divadla na pohádky a koncerty, navštěvujeme zvířátka v ZOO, knihovnu,…a pořád si
hrajeme a smějeme.
PŘIJĎTE SE SAMI PŘESVĚDČIT.
SRDEČNĚ VÁS ZVE

16

JANA HRUBÁ, ředitelka

Informace Policie ČR aneb jak se chovat při zjištění krádeže

Každý z nás se může dostat na místo činu.
Vracíte se ke svému autu na parkovišti a všimnete si, že je u něho
rozbité okénko. Nebo zjistíte, že máte poškozené dveře do vašeho bytu, domu, garáže, sklepa nebo třeba chaty nebo chalupy.
Do této nepříjemné situace se může dostat každý z nás. Je důležité
nejen zavolat policii přes tísňovou linku 158, ale také si uvědomit,
že jste se dostali na místo činu.
Pro pohyb na takovém místě platí několik základních pravidel, jejichž dodržováním umožníte policii, aby mohla pachatele usvědčit:
1. Snažte se vše nechat v původním stavu, jak to zůstalo po pachateli.
2. Nechoďte dovnitř, nezjišťujte, co bylo odcizeno, neopravujte
rozbité věci a neuklízejte po zlodějích do doby, než Vám to policisté na místě dovolí.
3. Dovnitř nepouštějte ani jiné lidi.
4. Buďte opatrní, nikdy nelze vyloučit, zda pachatel ještě není na
místě. Pokud například voláte telefonem o pomoc, ztište hlas.
5. Zvažte, kudy se pachatel na místo dostal a pokuste se po trase
nechodit a neponičit případné stopy.
6. Pokud máte na vykradeném objektu kamerový systém, buďte
policii nápomocni a záznamy jim vydejte.
7. Snažte se v maximální míře poskytnout policistům výrobní čísla, doklady nebo fotografie odcizených věcí. Pátrání po věcech
bude efektivnější.
8. V případě, že byly odcizeny platební karty nebo mobilní telefon,
okamžitě je zablokujte u peněžního ústavu nebo mobilního
operátora.
9. Pokud Vám byly odcizeny klíče od domova a osobní doklady, co
nejrychleji učiňte opatření proti vykradení bytu či domu.
10.Mějte po celou dobu na paměti, že i vaše počínání na místě
může výrazně ovlivnit výsledek policejní práce.
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POZVÁNKA

Srdečně zveme na divadelní představení
„Tři oříšky pro Popelku“,
které zahraje divadelní soubor Apollo
v sobotu 23. března 2013 v 10:00 hodin
v jídelně Domova Hvězda,
p.o. v Nových Hvězdlicích.
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