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Vy zý vá me ob ča ny, aby si před svý -
mi domy upra vi li stro my tak, aby bylo
možné pro vá dět zim ní údržbu chod ní -
ků. Je po tře ba oře zat vět ve stro mů ve
výš ce 230 cm nad chod ní ky. Žádá me
o pro ve de ní oře zu vět ví do 18. 11. 2013.
Kdo si oře zá ní vět ví ne pro ve de do sta -
no ve né ho ter mí nu,  bude oře zá ní
pro ve de no za měst nan ci obce.

Ozná me ní
obec ní ho úřa du

Volby

Z jednání rady obce

Vol by do po sla nec ké sně mov ny 
Par la men tu ČR

  dne 25. 10. - 26. 10. 2013

V naší obci bylo vy dá no 351
obá lek.
Ne plat né obál ky                 2.
Plat né  obál ky                 349.
V pá tek byla prv ním vo li čem sleč na
Kva pi lo vá Rúžena. Po sled ní vo lič pan
Fer by Alfréd.
V so bo tu byla prv ním vo li čem paní Ka -
d líč ko vá Mi la da, po sled ním vo li čem 
Mi chal Očko.
Nej star ší vo lič: paní Růžena Plško vá
Nejmlad ší vo lič: sleč na Pav la Mi ku láš -
ko vá
Po řa dí podle hla sů:
  1. ÚSVIT         92 hla sů
  2. ČSSD            69 hla sů
  3. KSČM         65 hla sů
  4. ANO             52 hla sů
  5. KDU - ČSL    21 hla sů
  6. ODS              13 hla sů
  7. Svo bod ní      10 hla sů
  8. TOP O9           8 hla sů
  9. SPOZ              6 hla sů
10. Pi rá ti              5 hla sů
11. SZ                  4 hla sy
12. DSSS               3 hla sy
13. Změ na           1 hlas

                                   

Slabá  Alena

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 18. 9. 2013

RO schva lu je:
- uza vře ní Smlou vy o vzá jem né pro pa ga ci mezi smluv ní mi stra na mi KO ME TA

GROUP, a. s., Kří d lo vic ká 34, 603 00 Brno a Obec Pa so hláv ky,
- uza vře ní Smlou vy o prá vu pro vést stav bu mezi smluv ní mi stra na mi Ji ho mo rav -

ský kraj se síd lem Žero tí no vo nám. 449/3, 601 82 Brno a Obcí Pa so hláv ky, k re -
a li za ci stav by "Mok řa dy a re vi ta li za ce po to ka, 2014",

- po řá dá ní zá jez du do ter mál ních láz ní do Ma ďar ska  dne 8. 11. 2013. Au to bu so vá 
do pra va bude hra ze na z roz počtu obce, vstup né si ob ča né bu dou hra dit na mís tě
sami.

RO sou hla sí:
- na zá kla dě žádos ti V. B. s re a li za cí sta veb dle PD "Do plň ko vé stav by RD hosp.

bu do va, pří stře šek OA, per go la",
- se za dá ním za káz ky "Vý stav ba chod ní ků" ucha ze či, kte rý se umís til ve vý bě -

ro vém ří ze ní na 2. mís tě z dů vo du, že ví těz ný ucha zeč od re a li za ce za káz ky od -
stou pil. RO schva lu je uza vře ní Smlou vy o dílo mezi smluv ní mi stra na mi Obec 
Pa so hláv ky a Stav ba a údržba sil nic s. r. o., Na Za hra dách 16, 690 02 Břec lav.

RO bere na vě do mí:
- žádost Ing. arch. Pav la Pro cház ky, Ate lier A/D spol. s r. o., o ak tu a li zaci do -

kla dů pro no vou žádost o sta veb ní ří ze ní k vý stav bě Re ha bi li tač ní ho kom ple -
xu v Pa so hláv kách. RO uklá dá sta ros to vi vy zvat ing. arch. Pro cház ku, aby
doložil ak tu ál ní stav PD to ho to kom ple xu jako pod klad k pro jed ná ní před -
mět né žádos ti v za stu pi tel stvu obce, kte ré o před mět né žádos ti roz hod ne,

- ná vrh Obec ně zá vaz né vy hláš ky č. 4/2013, kte rou se za ka zu je na úze mí obce Pa -
so hláv ky pro vo zo vat vý her ní hra cí pří stro je, in ter ak tiv ní vi deo lo ter ní ter mi ná ly
a jiné po dob né hry po vo lo va né podle § 50, odst. 3, zá ko na č. 202/1990 Sb., o lo -
te ri ích a ji ných po dob ných hrách, ve zně ní poz děj ších před pi sů a před klá dá její
pro jed ná ní na jed ná ní za stu pi tel stva obce,

- sdě le ní Cyk lis tic ké stezky Brno - Ví deň, DSO, Židlo cho vi ce - Žádost o po skyt -
nu tí fi nanč ní ho pří spěv ku,

- zá pis z jed ná ní na OÚ v obci Pa so hláv ky dne 18. 9. 2013 mezi Obcí Pa so hláv ky
a zá stup ci Po vo dí Mo ra vy, s. p., zá vod Střed ní Mo ra va, o vy kou pe ní po zem ků
ve vlast nic tví ČR s prá vem hos po da řit Po vo dí, a uklá dá sta ros to vi obce dle vý -
sled ku z to ho to jed ná ní po ptat ge o de tic ké prá ce pro vy pra co vá ní ge o me t ric kých
plá nů k roz dě le ní před mět ných po zem ků,

- pl ně ní roz počtu obce za le den - sr pen 2013.

RO ne sou hla sí na zá kla dě žádos ti ŽS Real, a. s., Her špic ká 813/5, 639 00 Brno,
s ve li kos tí na vr ho va né ho bill bo ar du Aqua lan du Mo ra via, kte rý dle při ložené ho ná -
kre su má v hor ní čás ti 20 m nad zemí. Výš ka bill bo ar du pře sa hu je svý mi roz mě ry
po vo le né výš ky sta veb, kte ré lze v před mět ném úze mí sta vět dle plat né ho územ ní ho
plá nu. RO pro to ne schva lu je re a li za ci na vr ho va né ho "Wel co me bill bo ar du" Aqua -
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lan du Mo ra via na po zem ku p.č. 3164/44 
v k.ú. Mu šov ani jako stav bou do tče ná
obec, ani jako ma ji tel sou sed ních po -
zem ků. Ma xi mál ní po vo le ná výš ka
bill bo ar du je 12 m nad zemí a to tak, aby
spod ní hra na bill bo ar du ne za sa ho va la
nad po ze mek ve vlast nic tví obce p. č.
3164/73 k. ú. Mu šov.

Vý pis z usne se ní rady obce ze 
dne 2. 10. 2013

RO schva lu je:
- uza vře ní Do ho dy o ukon če ní nájmu

po zem ku mezi smluv ní mi stra na mi
Obec Pa so hláv ky a D. P.,

- uza vře ní Smlou vy o užívá ní ví ce ú -
če lo vé ho hřiš tě mezi Obcí Pa so -
hláv ky a TJ ZE TOR Pa so hláv ky
(z dů vo du do tač ní žádos ti na po -
skyt nu tí fi nanč ní ho pří spěv ku na
re a li za ci ví ce ú če lo vé ho hřiš tě
v obci),

- uza vře ní Smlou vy o při po je ní k dis -
tri buč ní sou sta vě z napěťové hla di ny 
níz ké ho na pě tí č. 12073840 mezi
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv -
ky a E. ON Dis tri bu ce, a. s.,
F. A. Ger stne ra 2151/6, 370 49 Čes -
ké Bu dě jo vi ce (změ na způ so bu mě -
ře ní na ČOV),

- uza vře ní Po jist né smlou vy
č. 24892875 - 16 o po jiš tě ní ma jet ku
mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so -
hláv ky a Čes ká po jišťovna a. s., Spá -
le ná 75/16, 113 04 Pra ha,

- uza v ře ní  Po j is t  né smlou vy
č. 24894944-10 o po jiš tě ní od po -
věd nos ti pod ni ka te lů mezi smluv ní -
mi stra na mi Obec Pa so hláv ky
a Čes ká po jišťovna a. s., Spá le ná
75/16, 113 04 Pra ha,

- položení as fal tu na ko mu ni ka ci
k ČOV dle ce no vé na bíd ky va ri an tu
č. I. za cenu 386 300 Kč (bez DPH),
kte rá za hr nu je i zpev ně ní sou čas né -
ho pod kla du a sil něj ší vrst vu as fal -
tu,

- uza vře ní Ná jem ní smlou vy mezi
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so -
hláv ky a Ob čan ské sdružení ŠA -
RO VEC, se síd lem Vy še hrad ská
907, 687 25 Hluk, dle zve řej ně né ho
zá mě ru obce č. 14/2013,

- uza vře ní Smlou vy o vý půjč ce mezi
smluv ní mi stra na mi Ji ho mo rav ský
kraj, Žero tí no vo nám. 3/5, 601 82
Brno a Obec Pa so hláv ky (od po čív -
ka u Yachtclu bu).

Z jednání
rady obce

Du šič ky nebo Ha loween?
Na du šič ky pa ma tuj me,
z očist ce jim po má hej me!
Bu dou na nás vzpo mí nat
až my bu dem umí rat…
V du šič ko vý ve čer
rozžeh ne me svíč ky,
mod lí me se tiše
při nich za du šič ky.
Po sled ní již sví ce
zvol na do ho ří vá,
za duše, jichž ni kdo,
ni kdy ne vzpo mí ná.

Za čá tek lis to pa du je v mno ha ev rop -
ských ze mích do bou, kdy lidé vzpo mí na jí
na ty, kte ří již nejsou mezi námi a ani Čes ká 
re pub li ka není vý jim kou. Vedle Vá noc jde
o nej vět ší spo le čen sky prožíva ný den, kte -
rý "sla ví" vě ří cí i ne vě ří cí. 

Vzpo mín ka na všech ny věr né ze snu lé, 
Pa mát ka všech věr ných ze mře lých, Svá -
tek ze snu lých, Pa mát ka ze snu lých, či
li do vě du šič ky, při pa da jí na dru hý lis to pa -
do vý den, kte ré mu před chá zí svá tek
Všech sva tých, kte rý se sla ví 1. lis to pa du.
Z his to ric ké ho hle dis ka byl svá tek Všech
sva tých vzpo mín ko vou slav nos tí všech
ze mře lých, kte ří již do sáh li věč né
blaženos ti a du šič ky (duše v očist ci) byly
opro ti tomu vzpo mín kou na ty, kte ří této
blaženos ti ješ tě ne do sáh li. Od 12. sto le tí je 
pak 2. lis to pad také ka to lic kým svát kem
sla ve ným jako vzpo mín ka na mrt vé.

Jako mno ho ji ných čes kých svát ků, 
mají i du šič ky mno ho his to ric kých
zvy ků a tra dic. Dodnes pla tí, že v tyto
dny lidé při chá ze jí na hřbi to vy, aby
zde očis ti li oko lí hro bu, položili věn ce
či kvě ti ny a za pá li li svíč ku. Kvě ti ny
by však měly být vždy živé, ni ko liv
umě lé, což má sym bo li zo vat a de mon -
stro vat pře svěd če ní, že život hro bem
ne kon čí.

Podle li do vé víry se vě ři lo, že v před -
ve čer svát ku vy stu pu jí duše ze mře lých
na jed nu noc z očist ce, kde v pla me nech
py ka ly za své hří chy. Pro to kdy si hos po -
dá ři pl ni li lam pu más lem mís to ole jem,
aby si du šič ky moh ly po pá le ni ny na třít
a ochla dit. Také bý va lo zvy kem vha zo vat 

v ten to den do ohně růz né po kr my, a to
nejen jako du šič kám "na při lep še nou", ale
také jako čás teč né vy kou pe ní z hříchů.
Duše se pak do očist ce vra ce ly s ran ním
zvo ně ním z kos te la. Také se ří ká va lo, že
po kud na du šič ky prší, zna me ná to, že
duše opla ká va jí své hří chy. 

Na svá tek Všech sva tých se také
pek lo tra dič ní pe či vo: hous ky ve tva ru
hná tů, položených křížem, kte rým se ří -
ka lo "kos ti sva tých". Na dru hý den se
pek ly "du šič ky", což bylo čtyřhran né
pe či vo, za dě lá va né mlé kem a pl ně né po -
vidly nebo má kem. Tím pak byli
ob da ro vá vá ni chu dá ci a žebrá ci, kte ří
po stá va li u kos te la či u hřbi to va. 

U nás, stej ně jako v dal ších ev rop -
ských stá tech, je zvy kem sla vit du šič ky
s klid ným prů bě hem a s úctou, v an g lo -
saských ze mích,  a zejmé na pak
v Ame ri ce, má ten to svá tek zce la jiný
prů běh. Vše o bec ně je znám jako Ha -
loween a sla ví se 31. říj na, tedy
v před ve čer svát ku Všech sva tých. Ty -
pic ký mi sym bo ly jsou vy ře zá va né dýně
se svíč kou upro střed, kte ré se na zý va jí
jack-o‘-lan tern, dále to jsou čer né koč -
ky, ča ro děj ni ce a du cho vé. Ty pic ký mi
barva mi pro ten to svá tek jsou čer ná
a oranžová. Sla ví se vět ši nou tak, že se
děti pře vlé ka jí do růz ných stra ši del ných
kos týmů a cho dí dům od domu s tra dič ní 
ko le dou "Trick or treat" (ko le du, nebo
vám něco pro ve du) a ko le du jí o slad kos -
ti. Po kud nic ne do sta nou, tres tem
vět ši nou bývá po ma lo vá ní aut a dveří
zub ní pas tou. Ten to svá tek se vět ši nou
sla ví v an g lic ky mlu ví cích ze mích, jako
jsou USA, Ka na da, Aus trá lie či Nový
Zéland. Ale ur či té prv ky, jako tře ba vy ře -
zá va né dýně, pro ni ka jí i do ev rop ských
zemí, včet ně té naší.

Snad jsou dýně je di ným pro ni ka jí cím 
prv kem Hal lowee nu k nám a du šič ky si
na dá le za cho va jí po klid ný ráz plný úcty
při vzpo mín kách na ty, kte ří již nejsou
mezi námi. Kos týmy a bu ja ré ve se lí tak
snad na dá le bu dou sym bo lem pou ze pro
Ma so pust ní ve se li ce. 

Bc. Simona Jelénková

Ad vent 
Na prv ní ad vent ní ne dě li 1. 12. při -

pra vu je me již tra dič ní akci: Vá noč ní
jar mark, Roz svě co vá ní vá noč ní ho
stro mu a Mi ku láš skou na díl ku. Už
teď se můžete tě šit na pří jem nou před vá -
noč ní at mo sfé ru pro vo ně nou dob ro ta mi
a bo ha tým pro gra mem, kte rý se za tím
při pra vu je!

Tím to zve me všech ny pro dej ce tra -

dič ních vý rob ků, ruč ních vý rob ků,
vá noč ních spe ci a li ta dal ší ho zboží
k možnos ti pro de je či jen ukáz ky vlast ní
tvor by na po řá da ném jar mar ku. K dis po -
zi ci bude i prostor v kul tur ním domě. 

V pří pa dě zájmu se sta čí se ozvat na
tel. 775 930 681, 519 427 624 nebo na psat
na info@pasohlavky.cz do 20. lis to pa du.

Marcela Čáslavová

mailto:info@pasohlavky.cz
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Výběrové řízení

Prv ní le toš ní spo leč nou akcí s dět mi a ro di či byly tra dič ní
dý ňáč ci. Škol ní za hra du oz do bi ly vy ře zá va né dýně plné fan ta -
zie. Byl tu kr te ček, žabka, krá lí ci z klo bou ku, prin cez na a ješ tě
mno ho dal ších.  

Le toš ní pro gram jsme obo ha ti li o pra vé pod zim ní dis ci plí -
ny - děti nej víc za u ja lo há ze ní bram bor do ko ší ků nebo zá vo dy
s dýně mi v ko touč cích. Ne chy bě lo ani opé ká ní špe káč ků. Od -
po led ne utek lo jako voda. I slu níč ko nám drželo pal ce - hřá lo
z po sled ních pod zim ních sil.

Hned na dru hý den jsme se vy da li na plav bu par ní kem po
na šem je ze ře. Vstříc né jed ná ní ma ji te lů par ní ku, pěk né po ča sí, 
kr me ní la bu tí a po zo ro vá ní ry bá řů - to vše při spě lo k po ho do -
vé mu a za jí ma vé mu vý le tu.

Za čá tek škol ní ho roku 2013/2014

Cha rak te ris ti ka pra cov ní ho mís ta:
Pra cov ník tu ris tic ké ho in for mač ní ho cen t ra za jišťuje pro -

voz tu ris tic ké ho in for mač ní ho cen t ra včet ně re a li za ce mar ke -
tin go vých ak ti vit, po sky tu je kom plex ní in for mač ní ser vis
a po ra den ství ná vštěv ní kům re gi o nu a míst ním ob ča nům v ob -
las ti ces tov ní ho ru chu.
Po pis čin nos ti:
n Ko or di na ce čin nos ti tu ris tic ké ho in for mač ní ho cen t ra

s part ner ský mi cen t ry a or gá ny sa mo správ v ob las ti ces -
tov ní ho ru chu.

n Ko or di na ce pro pa gač ních a in for mač ních služeb s ostat ní -
mi sub jek ty ve spá do vé desti na ci.

n Ma lo ob chod ní pro dej zboží a služeb.
n Po sky to vá ní in for ma cí v pro vo zov ně tu ris tic ké ho in for mač -

ní ho cen t ra ver bál ně a pí sem ně a s využitím ko mu ni kač ních
a elek tro nic kých pro střed ků v čes kém a mi ni mál ně jed nom
ci zím ja zy ce. 

n Po sky to vá ní od bor ných kon zul ta cí v ob las ti po sky to vá ní
tu ris tic kých in for ma cí pro vo zo va te lům služeb ces tov ní ho
ru chu ve spá do vé desti na ci.

n Re a li za ce mar ke tin go vých ak ti vit tu ris tic ké ho in for mač -
ní ho cen t ra.

n Sle do vá ní na bíd ky tu ris tic ké ho po ten ci á lu spá do vé desti na ce.
n Spo lu prá ce na pří pra vě, re a li za ci a mo ni to rin gu mar ke tin -

go vých ak ti vit spá do vé desti na ce. 
n Spo lu prá ce na tvor bě a re a li za ci pro jek tů roz vo je ces tov -

ní ho ru chu ve spá do vé ob las ti.
n Spo lu prá ce s or ga ni zá to ry pro pa gač ních, kul tur ních,

spor tov ních a spo le čen ských akcí na je jich pro pa ga ci u
nej šir ší sku pi ny oby va tel a ná vštěv ní ků.

n Sys te ma tic ký sběr, sou stře ďo vá ní a vy hod no co vá ní in for -
ma cí o službách v ob las ti ces tov ní ho ru chu a je jich pro vo -
zo va te lích, tvor ba od bor ných in for mač ních vý stu pů a
zpra co vá vá ní pra vi del ných in for ma cí pro ná vštěv ní ky a
míst ní oby va te le.

n Vy tvá ře ní a sou stav ná ak tu a li za ce sou bo rů in for ma cí z
ob las ti ces tov ní ho ru chu s míst ní pů sob nos tí, na pří klad
his to ric kých, ze mě pis ných, pří ro do pis ných a do prav ních.

n Zpra co vá vá ní roz bo rů a vy hod no co vá ní po ptá va ných in -
for ma cí a pří pra va ná vrhů na dal ší po stup. 

Požadav ky:
n Mi ni mál ně stře do škol ské vzdě lá ní s ma tu ri tou

n Dob rá zna lost ci zí ho ja zy ka (AJ/NJ)
n Dob rá zna lost prá ce na PC (OF FI CE, Win dows, Ex cel, In -

ter net)
n Ocho ta dále se vzdě lá vat
n Vý bor né ko mu ni kač ní schop nos ti, umě ní jed nat s lid mi,

sa mo stat nost, krea ti vi ta
n Zna lost re gi o nu vý ho dou
n Ři dič ský prů kaz sku pi ny B

Pla to vé pod mín ky: 
n řídí se zák. č. 262/2006 Sb., zá ko ník prá ce a na ří ze ním vlá -

dy č. 564/2006 Sb., v plat ném zně ní
Před po klá da ný ter mín ná stu pu je 3.2.2014 (nebo dle do ho -

dy).

Pí sem ná při hláš ka musí ob sa ho vat:
n jmé no, pří jme ní a ti tul ucha ze če, da tum a mís to na ro ze ní

ucha ze če, stát ní pří sluš nost ucha ze če, mís to tr va lé ho po -
by tu ucha ze če, te le fon ní kon takt ní úda je, e-mail, da tum
a pod pis ucha ze če.

K při hláš ce do vý bě ro vé ho ří ze ní musí být při loženy ná sle -
du jí cí do kla dy:
n po de psa ný struk tu ro va ný živo to pis (za chy cu jí cí do sa -

vad ní za měst ná ní, od bor né zna los ti a do ved nos ti se vzta -
hem k čin nos ti pra cov ní ka)

n ko pie do kla du o nej vyš ším dosaženém vzdě lá ní
n vý pis z evi den ce Rejstří ku tres tů ne star ší 3 mě sí ců

(doloží pou ze vy bra ný ucha zeč po ukon če ní vý bě ro vé ho
ří ze ní)

Po dá ní při hlá šek do vý bě ro vé ho ří ze ní:
n Lhů ta pro po dá ní při hlá šek kon čí 29. 11. 2013 - do 12.00 hod.
n Při hláš ky mo hou být po dá ny osob ně nebo poš tou, a to pí -

sem ně v uza vře ných obál kách s ozna če ním "Pra cov ník
TIC" na ad re su Obec Pa so hláv ky, 691 22 Pa so hláv ky 1.

n Mís tem pro osob ní po dá ní při hláš ky je po da tel na Obec ní -
ho úřa du Pa so hláv ky. Při hláš ku je možno po dat v pra cov -
ních dnech - pon dě lí, stře da 7.30 - 17.00 hod., v ostat ních
prac. dnech 7.30 - 14.00 hod.

Obec Pa so hláv ky si vy hra zu je prá vo zru šit vý bě ro vé ří ze ní
a ne při jmout na bíd ku žád né ho ucha ze če, a to i bez udá ní dů vo du.

Bližší in for ma ce Vám podá sta ros ta obce To máš Ingr nebo
mís tosta rost ka Mar ti na Do mi no vá, tel. 519 427 710,
obec@pasohlavky.cz.

Obec Pa so hláv ky vy hla šu je vý bě ro vé ří ze ní  na ob sa ze ní mís ta
pra cov ník Tu ris tic ké ho in for mač ní ho cen t ra v Pa so hláv kách

mailto:obec@pasohlavky.cz
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Ju bi lan ti listopad
Mikulášková Marie         69 let
Vrš ka Mi chal            69 let
Po kor ný An to nín          64 let
Krej či ří ko vá Alžběta    63 let
Grim mo vá Dana           63 let
Pe t ro vá Fran tiš ka       60 let
Šne p fen berg Sta ni slav 60 let
Kra to chví la Mi ro slav        55 let
Strouhalová Naděžda         50 let

Ju bi lan tům bla ho pře je me a pře je -
me štěs tí, zdra ví a spo ko je nost.

Narození

26. září se na ro dil syn Mi chal  Le o ně
No s ko vé a Mi cha lu Jan čí ko vi.

12. říj na se manželům Mar kétě a
Rad ku Hryzlá ko vým na ro di la dce ra
Vik to rie.

Ro di čům a pra ro di čům ma lé ho Mi -
chál ka a Vik tor ky bla ho pře je me.

Úmrtí

15. října ze mřel náš spo lu ob čan pan
Jan Pin ka va.

Po zůsta lé ro di ně vy slo vu je me upřím -
nou sou strast.

                                       Alena Slabá

Společenská
kronika

Tý den kniho ven

V pon dě lí 30. září od star to val již 17. roč ník ce lo stát ní akce "Tý den kniho ven".
Naše knihov na se této akce zú čast ni la také. A co si le tos při pra vi la?
Pon dě lí:
Díl nič ky pro ši kov né ru čič ky aneb prá ce s pa pí rem 
l Děti ze škol ní družiny s paní vy cho va tel kou vy rá bě ly zví řát ka z pa pí ru. Byly

moc ši kov né a za krát kou dobu se na nás usmí va la opič ka, po stra šil nás ne to pýr
a slů ně roz hý ba lo svůj ob rov ský cho bot.

Úte rý:
Ná vštěva žáků ze zá klad ní ško ly
l Děti se nej prve po dí va ly na kres le nou po hád ku "O ko hout ko vi a sle pič ce", kte -

rou si pro ně při pra vi la paní kni hov ni ce. 
l Dále byly pro děti při pra ve ny há dan ky o zví řát kách (např. "ma lič ké zví řát ko zr -

za vý kožíšek spo řá dá za krát ko lís ko vý oří šek."). Ně kte ré há dan ky byly leh ké
a u ně kte rých se děti oprav du za po ti ly. 

l Pro h lížení knih bylo na na šem pro gra mu také. A je li kož celé do po led ne bylo
vě no vá no zví řát kům, tak si děti pro h lížely pře de vším po hád ko vé kni hy o zví -
řát kách. Avšak ne zů sta lo jen u pro h lížení. Paní kni hov ni ce pře čet la dě tem
krás nou po hád ku, a pro tože děti z dru hé tří dy zá klad ní ško ly už umí také číst,
tak se ne ne cha ly za han bit a i ony pře čet ly ně ja ký ten kou sek svým mlad ším spo -
lužákům prv ňáč kům, paní uči tel ce i paní kni hov ni ci.

l Půj čo vá ní knih, in ter net.
Stře da:
Sou těž v PEXE SU
l Sou těžní den nám ztížila vel mi malá účast sou těže chti vých dětí. Bohužel při šla

jen jed na sou těžící Do mi ni ka Hryzlá ko vá a pro tože ne mě la žád né ho sou pe ře,
tak se hrát ne moh lo. Do mi nič ka si pro hléd la v knihov ně ale spoň knížky, do sta -
la slad kou od mě nu a poté se s paní kni hov ni cí roz lou či la.

Čtvr tek:
Ná vštěva děti z ma teř ské škol ky
l Děti nej prve zhlédly kres le nou po hád ku "O ko hout ko vi a sle pič ce“. Ale jak

zná mo, malé děti ne po se dí ani mi nu tu, byly pro ně při pra ve ny ří kan ky s uka zo -
vá ním. Děti ská ka ly, kroužily tě líč kem, pro ta ho va ly si nožičky a ru čič ky a při
tom opa ko va ly ří kan ky po paní kni hov ni ci (na pro gra mu byly ří kan ky
"O žabce", "O ko so vi" a "O ma lém brouč ko vi"). 

l Do šlo také na zpí vá ní pís ni ček  o zví řát kách. U pís nič ky  "Pás la oveč ky v ze le -
ném há ječ ku" si děti i za tan co va ly. A jaké bylo pro pani kni hov ni ci pře kva pe ní,
když děti za ča ly zpí vat pís nič ku "O ko hout ko vi a sle pič ce", kte rou se ne dáv no
ve škol ce na u či ly. 

l Na zá věr ná vštěvy si děti pro hlédly po hád ko vé knížky a čet la se i po hád ka
"O myší ro din ce".

Čte nář sko - li te rár ní kroužek
l Děti se v kroužku pro cvi čo va ly v ja zy ko la mech. Čet ly po hád ko vou knížku

"O ko cour ko vi Mod ro oč ko vi". Hrá ly vě do most ní kvíz se slo vy a na ko nec si
děti za hrá ly PEXE SO.

l Půj čo vá ní knih, in ter net.
                                                                                               Kratochvílová Alena


