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V minulém Zpravodaji jsme vám před-
stavili slavnosti v naší školce od začátku 
školního roku do začátku roku kalendář-
ního. V dnešním pokračování vás prove-
deme masopustním rejem, vyneseme spo-
lečně Moranu a skočíme přes svatojánský 
oheň.

Zima je pro celou přírodu tichým obdo-
bím. Také my si mrazivý klid a ticho rádi 
užijeme, a i když jsme pořád hodně venku, 
naší oblíbenou zimní činností je pelíškování 
v jurtě. Doupátka a hnízdečka z dek, čtení 
knížek, teplo. Naše vnitřní zvířátka mají dost 
prostoru na to, aby si uvědomila, kým jsou. 
A to už se chystáme na masopustní řádění. 
Všechny děti si připravují masku zvířete, 
kterým se chtějí právě stát. Ať už je to duho-
vý jednorožec nebo strašlivý tygr, vžít se do 
svých rolí umí báječně, a tak si svou chvilko-
vou změnu identity vychutnávají.

Po masopustním průvodu ale nezapomí-
náme také na zklidnění a na myšlenku půs-
tu, kdy je dobré se něčeho vzdát, opustit sta-
ré a nepotřebné. Co už nechceme, můžeme 
pošeptat do slaměného ucha naší Moraně. 
Děti si kromě velké strašlivé smrtky vyrábějí 
i svoje maličké a všechny dohromady je pak 
za velkého rámusu hodíme při společném 
průvodu na smrtnou nedělu do řeky. Na 
každoroční vynášení Morany zveme také 
všechny, koho rituál konce zimy baví a chce 
ho zažít s námi. My jsme ho zažili už něko-
likrát, jednou jsme po něm šli na zmrzlinu, 
minulý rok jsme zase naopak čelili ledové 
vichřici. I když se slavnosti každý rok podo-
bají, nikdy nejsou stejné.

Jaro je plné velikonočních zvyků, klíčení 

a pučení, péče o zahrádku, ale také otevírání 
studánek a hledání jedlých planých rostlinek. 
Jaro je oslavou samo o sobě, a tak v tomto 
čase zatím žádnou slavnost nepořádáme.

Vynahradíme si to totiž na slavnosti věno-
vané svatému Jánu na konci června. Sva-
tojánské písně, tajemství, poklady… Děti 

si na tuto slavnost připravují malé taneční 
vystoupení v lidových krojích a moc se těší, 
jak budou u tátů v náručí skákat přes oheň. 
Slavností se loučíme se školním rokem a také 
s našimi budoucími školáky. Je to čas, kdy 
děkujeme za všechny poklady a bohatství, 
která máme. A že jich je.

13Život ve městěwww.zidlochovice.cz

Výhonci u brány do školky / foto: archiv Výhonku 

Oznamujeme občanům, že mají možnost ukládat použité vánoční stromky do sběrného dvora na ulici Topolová. 
Občané, kteří nemají možnost stromky odvézt do sběrného dvora, je mohou uložit ke kontejnerovým hnízdům po celém městě. 

Odsud budou stromky průběžně odváženy vozidly technické čety města.
Neodhazujte prosím stromky volně na veřejná prostranství. Děkujeme.

 - 

Sběrný dvůr Židlochovice,  Topolová 908

pondělí 15.00–18.00

úterý ZAVŘENO

středa 10.00–11.30 12.30–17.00

čtvrtek 08.00–11.30 12.30 –17.00

pátek 08.00–11.30 12.30–18.00

sobota 09.00–13.00

Vánoční pozdrav Výhonku/ foto: archiv Výhonku 

oznámení


