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Listopad 2022 
 

Z obsahu – Adventní setkání se zvířaty – bazárek zimního oblečení - výstava obrázků z výtvarné soutěže 
– výstava aleje – pozvání na adventní akce – využití ovčí vlny  
 

Nenechte si ujít 
 

Adventní setkání se zvířaty – sobota 26. listopadu (14 – 15:30) 
 

Co si přejí zvířata nejen před Vánoci? Jak jim to můžeme 
splnit? 

 Navštívíme zvířata na farmě i v zookoutku, zjistíme, jak se jim 
žije a jestli mají vše, co potřebují.  

Poděkujeme jim za to, že nám svojí přítomností dělají tolik 
radosti. Velké díky a malý dáreček bude patřit i adoptivním 
rodičům našich zvířat, kteří farmu Toulcova dvora podporují. 
Přihlášky zde.   

 
Šetrné Vánoce - sobota 26. listopadu (13 – 18 hod) 
 

Přijďte zahájit letošní adventní čas na Toulcův dvůr. Čekají vás různí řemeslní prodejci s 
dílničkami. Nejhezčí dárek je přeci ten, který sami vyrobíte. 

Těšit se kromě toho můžete na vernisáž výstavy Betlémů, Dřevěné divadlo s představením 
Vánoce – aneb cesta do Betléma a swap hraček a vánočních dekorací. 
Více informací zde. 
   
Burza věcí pro děti – 27. listopad (13 – 17 hod) 

 

Prodat, koupit, darovat! Vyvětrejte skříně a přijďte. Tedy připravte si vše nadbytečné od 
svého odrůstajícího dítka, nebo přijďte nakoupit za nejlepší cenu.  

Dětský bazárek oblečení, botiček, hraček, ale i spousty jiných věcí, které vaše ratolesti už 
nepoužívají. Přihlášky pro prodejce zde. 

 

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/adventni-setkani-se-zviraty
https://www.toulcuvdvur.cz/akce/setrne-vanoce
https://www.toulcuvdvur.cz/akce/burza-veci-pro-deti-5
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Zveme vás 
 

Výstava výtvarné soutěže „Žijeme spolu – pomáháme zvířatům“ – 18. října – 20. listopadu 
 

Výstava dětských prací z výtvarné soutěže Žijeme spolu- pomáháme zvířatům je k vidění na 
pobočce Městské knihovny Opatov. Přijďte se potěšit krásnými obrázky a kolážemi. 

 

Připravujeme 
 

Výstava Betlémů – 26. 11. 2022 – 1.1.2023 
Přijďte si zpříjemnit sváteční čas návštěvou tradiční výstavy betlémů, která letos bude 

umístěna ve středověkém špýcharu. Staročeské betlémy v historickém prostředí to k sobě 
skvěle ladí. Informace o otevírací době zde. 

 

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/vystava-betlemu-1
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Trocha welfare osvěty 
 

Přezimování ježků na zahradách 
 

Pokud chcete ježkům poskytnout 
domov i v zimě, je to velmi 
chvályhodné, obtížně totiž hledají, kam 
by v zimě hlavu složili. Jako hmyzožravci 
by v chladných a mrazivých dnech 
obtížně hledali potravu, proto zimu 
přečkávají ve stavu hibernace. Mají rádi 
hromady klestí, dřeva a klacků, husté 
keře nebo dobře přístupný kompost a 
kvůli uklizeným zahradám bez 
vhodného přístřeší ježků každým rokem 
ubývá.  

Ježkům proto můžete nechat někde neuklizený kout, kam shromáždíte ostříhané větve ze 
zahrady, listí a shrabanou trávu. Pokud ale vaše zahrada kupu „nepořádku“ neunese, můžete 
pro ježky vyrobit dřevěný domečkem, do kterého nezatéká. Měl být velký alespoň 40x40x30, 
do střechy je nutné dát širší hadici. Celý domek musíte zaházet dostatečným množstvím 
organického materiálu, nebo ho zakopat alespoň částečně do hromady hlíny nebo kompostu. 
Hadice ve střeše bude sloužit k výměně vzduchu. Proč musí být domek zahrnutý? Důvod je 
jednoduchý. Ježek v zimě potřebuje komfort a nesnáší, když lože promrzne. Zahrabaný domek 
udrží lépe teplotu. Dovnitř domečku můžete dát suché listí, slámu, ale klidně i hobliny. 

Do domečku se ježci ukládají teprve tehdy, když teplota klesne na více dnů pod bod mrazu, 
takže v některých letech se můžeme s ježkem potkat venku i o Vánocích. 
 

Ekotip   
 

Netradiční využití ovčí vlny 
 

Všichni chovatelé ovcí musí svoje svěřence 
alespoň 1x ročně ostříhat, ale pak často 
nevědí, co s vlnou. Výkup buď nefunguje 
vůbec, a pokud ano, jsou ceny tak nízké, že 
nepokryjí ani náklady spojené se stříháním. 

Jaké jiné využití bychom pro vlnu našli? 
Pokud máme zahradu nebo se staráme o 
nějaký pozemek, využití je celá řada. 

Ovčí vlnu lze využít jako dlouhodobé 
hnojivo pro rostliny. Tato surovina dokáže 
dodat rostlinám velké množství cenných 
živin a to dusík, draslík a fosfor. Vlna také 
velmi dobře dokáže zadržovat vodu, je 
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perfektním řešením pro všechny ekologicky smýšlející zahradníky, kteří při výsadbě stromů 
nebo keřů dávají ovčí vlnu do sadebních jam jako takzvaný kondicionér. 

Vlnu jde dobře využít také při ochraně stromů před okusem zvěře. Na vršek mladých 
stromků (na terminál) se lehce namotá kousek ovčí vlny, která zvěř odpuzuje. Na jaře ale 
musíme vlnu sundat, aby stromům nebránila v růstu. 

Další možností je využití vlny jako zateplovacího materiálu. Výborné využití má vlna jako 
výplň pro čmeláčí domečky. Čmeláci zemní milují pach nevypraného ovčího rouna a mnohem 
raději tyto domečky osidlují. 

Vyzkoušejte tyto možnosti a podělte se s námi o výsledky. Těšíme se i na vaše tipy. 
 

Střípky od nás 
 
Výsledky výtvarné soutěže Žijeme spolu – pomáháme zvířatům 

 

Kategorie  3 - 6 let 
1. místo Oleksandra Kolesnichenko 
2. místo Kristýna Jerglová 
3. místo Aneta Reiselová 

Kategorie  7 - 12 let   
1. místo Lucie Jungvirtová 
2. místo Klára Kašpárková 
3. místo Kamil Půbal 

Kategorie nad 12 let   
1. místo Kristýna Šiklová 
2. místo Lucie Maredová 
3. místo Elena Vysocká 

Zvláštní cena pro MŠ Mikulov – Společná práce dětí 
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Den zvířat se letos vydařil 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pokud chcete přispět do našeho Zpravodaje, zasílejte svoje příspěvky do 25. dne 
daného měsíce na mail: skoupa@toulcuvdvur.cz s označením „Zpravodaj“. 


