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Milý čtenáři zpravodaje,  

 

o čem se v tomto čísle dočtete? 
Začínáme Slovem starosty. 
Následují Informace z jednání zastupi-
telstva městyse Hvězdlice.  
Dále si přečtete příspěvky Události 
v kultuře a sportu. 
Farníci z Hvězdlic informují o dění ve  
farnosti a zvou na hodovou mši do Sta-
rých Hvězdlic a Nových Hvězdlic. 

Pokračujeme Společenskou rubrikou. 
Aktualizovali jsme Letošní kulturní kalendář. 
Dále si můžete přečíst Informace úřadu městyse Hvězdlice. 
Před závěrem nám paní ředitelka MŠ napsala článek Zprávičky ze 
školičky. 
A na samý závěr jsou tu pro vás Prázdninové inspirace. 
  

Slovo starosty 

 
Každý rok touto dobou začínáme tradičně: Blíží se konec školního 
roku, děti se těší na prázdniny. Chtěl bych tento neotřelý začátek 
znovu použít, ale prázdniny jsou v plném proudu již od půlky břez-
na a předpokládá se, že jejich ukončení bude v řádném srpnovém 
termínu a příští školní rok začne v září snad již normálně. Delší 
prázdniny, než jsou současné, popisuje snad jen J. Verne ve své 
knize. Také známky na vysvědčení budou letos stanovovány jinak. 
Výhodu budou mít ti, co měli dobrý nástup po prvním pololetí. Vět-
šina dospělých se v tuto dobu také těší na dovolenou. Letos zřejmě 
bude méně dovolené v zahraničí a přibude té domácí. Naše republi-
ka sice nemá moře, ale jinak se zde dá objevit spoustu krásných 
míst a prožít krásné dny se svými blízkými a přáteli.  
Tyto změny neplánovaně způsobila pandemie koronaviru a s ním 
spojená opatření, která nás chránila. Zde bych chtěl upřímně podě-
kovat všem, kteří opatření vydaná vládou dodržovali, dále těm, kteří 
pomohli zajistit dostatek roušek, které vlastnoručně ušili a těm, kte-
ří pomáhali svým starším spoluobčanům s nákupy a obstaráním je-
jich každodenních potřeb. Výsledkem společného úsilí je, že ve 
Hvězdlicích nebyl, a doufám, že i nadále nebude, žádný problém, 
spojený s touto nemocí.  
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Na tomto místě bych vás v krátkosti seznámil s letošními investič-
ními akcemi. V průběhu předjaří probíhala rekonstrukce přísálí kul-
turního domu. Dělo se tak za zavřenými dveřmi, stručně tedy v čem 
spočívala. Bylo demontováno dřevěné obložení stěn, provedena re-
konstrukce topení. Proběhla celková rekonstrukce elektroinstalace 
včetně nových osvětlovacích těles. Strop byl opatřen akustickými 
sádrokartonovými podhledy. Byly vybroušeny parkety, osazeny nové 
vstupní dveře a objekt byl vymalován. Vstup do přísálí byl stavebně 
oddělen od prostoru bývalé hospody, vybaven novou elektroinstalací 
a podlahou. V současné době probíhají ještě opravy jeviště kultur-
ního domu.  
 
Další investiční akce, rekonstrukce chodníků a parkovacích stání u 
hlavní silnice začala v březnu. Její průběh jste mohli sledovat na 
vlastní oči. V současnosti se dokončí ještě obnova zeleně. Z reakcí, 
hlavně těch, co obcí projíždí, je zřejmé, že se zvýšila bezpečnost prů-
jezdu vozidel a hlavně chodců. Před námi je ještě oprava chodníku 
na pravé straně komunikace po most přes potok Hvězdličku. 
 
Největší akcí za posledních několik desetiletí je rekonstrukce bývalé 
školy na byty. K dnešnímu dni je ukončeno výběrové řízení na zho-
tovitele stavby a připravuje se podpis smlouvy o dílo na realizaci 
stavby. 
 
Je také vypsáno výběrové řízení na projekt obecního bytového domu 
na místě zbořené nemovitosti po paní Lampové.  
 
Další akce, plánované na letošní rok, budou závislé na tom, o kolik 
dostane obec, vzhledem k opatřením vlády a nižšímu výběru daní, 
méně finančních prostředků do svého rozpočtu. 
 
Ještě bych se rád zmínil o dvou věcech. Tou první je zeleň v obci. 
Zde bych si dovolil „hvězdličáky“ rozdělit do tří kategorií. Tou první 
jsou ti, co ji budují a ti, co se o ní starají. Těm patří poděkování. 
Druhá kategorie jsou ti, co ji považují za problém obce, ale tolerují 
ji. A třetí je bohužel ta, co ji ničí. Jako poslední „úspěch“ jejich sna-
žení je zlomený vrchol lípy, která byla námi vysazena ke stému vý-
ročí založení Československa. 
Kdo se trochu zamyslí, a chodí s otevřenýma očima, tak vidí, že 
městys má jen málo zaměstnanců, kteří pokud musí stále dokola 
sekat trávu, tak už jim nezbývá čas na nic jiného, co by bylo také 
potřeba a ušetřilo by peníze z rozpočtu. Kdyby si každý aspoň udr-
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žoval trávník kolem svého domu či bytovky, ti schopnější by pomohli 
i s údržbou trochu vzdálenějšího okolí, tak by byly Hvězdlice jako 
vymalované.  
Druhou z věcí, o které bych zde napsal pár slov je voda. I když byl 
květen na srážky relativně štědrý a v červnu je tomu nejinak, celou 
společností rezonuje problém dostatku kvalitní pitné vody. Aby jí ve 
Hvězdlicích byl dostatek, musíme s ní zacházet hospodárně. Proto je 
vydán zákaz zalévání zahrádek, mytí aut a napouštění bazénů vo-
dou z vodovodního řádu. Zalévat se dá i akumulovanou dešťovou 
vodou, existují myčky aut a k napouštění bazénů je možno využít 
hasičskou cisternu. Samozřejmě za peníze a po domluvě na úřadě 
městyse. Ty, co to nepochopili, a některou s těchto činností dělají 
v noci, nepovažuji za hrdiny bojující s úřední mocí. 
 Abych nekončil svůj příspěvek pesimisticky, chtěl bych vám ještě 
sdělit: „Hode bodó“! Možná trochu jinačí než jsme zvyklí, ale jak ve 
Starých, tak v Nových Hvězdlicích organizátoři pracují na jejich pří-
pravě.  
A úplně na závěr mého příspěvku chci všem popřát pevné zdraví, 
dětem pokračování půlročních prázdnin a nám dospělým dovolenou 
plnou nezapomenutelných zážitků. Hlavně, aby tyto nekonečné 

prázdniny prožili se zdravými ner-
vy, aby si v pohodě užili dovolenou 
a dožili se začátku příštího školní-
ho roku. Přeji všem kouzelné letní 
dny!   

 
          Ing. Zdeněk Tejkal 
  
 
 

 
 

 

                  

Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 
 

Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 5. 2. 2020 a 29. 4. 2020 a 
projednalo mimo jiné: 
 
- kupní a směnné smlouvy na nákupy a prodeje obecních pozemků 
- smlouvu o pronájmu obecních parcel 
- plán investičních akcí a oprav na rok 2020 
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- pronájem obecního klubu v době nouzového stavu 
- průběh pozemkových úprav  
- výběrové řízení na opravu chodníků a vybudování parkovacích   
   stání u silnice III. třídy ve směru Zdravá Voda 
- vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci budovy bývalé školy   
  na sociální bydlení 
- úpravu ceny vodného a stočného  
- podmínky pro napouštění domovních bazénů 
- finanční dar pro včelaře 
    
 

 

 

 Události v kultuře a sportu 
 
 
Z činnosti kulturní komise 
 
Dětský karneval  

 
Jako první akci pro děti v tomto roce jsme připravili dětský maškar-
ní karneval, který se konal 22. 2. 2020 na sále kulturního domu. Již 
při příchodu na děti čekala sladkost s pitíčkem. Většinu času se dě-
tem věnovala děvčata z Majáku Vyškov, což je spolek pro volný čas a 
zábavu dětí. O děti bylo krásně postaráno a všichni se náramně ba-
vili. Myslím, že se akce povedla a dětem se líbila. Byla připravena i 
dětská tombola s výhrou skoro v každém losu, takže každé dítě si 
odnášelo i nějakou drobnou pozornost. Letos bylo o něco méně dětí 
než předchozí rok, bohužel to bylo způsobeno chřipkovou epidemii, 
tak doufám, že to bude na rok zase o něco lepší . Chtěla bych po-
děkovat všem, kteří se na karnevalu jakkoliv podíleli a podali po-
mocnou ruku, díky! 
Věřím, že takovýchto akcí se nám podaří během roku více. 
                                                             
                                              
 
                                                         Kateřina Dvořáková  
                                                     předsedkyně kulturní komise 
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Z činnosti spolku SLOVAN 
 

 
 
Koncem února uspořádal spolek Slovan pro členy zájezd do rodin-
ného vinného sklepa Holakovských ve Vlkoši. Po příjezdu na místo 
následoval přípitek výbornou domácí slivovicí, poté následovala ve-
čeře. Po občerstveni začala degustace 20 vzorků vína. Po degustaci 
jsme strávili čas ve vinném sklípku konzumací vybraných vín a vý-
borným občerstvením.  
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Z činnosti Občanského sdružení Staré Hvězdlice 

 
Krásná akce po dlouhém půstu – Den dětí ve Starých Hvězdli-
cích. 
 
Tradiční kalendář akcí, no v podstatě, náš celý tradiční běh dní, na-
rušil v polovině března dost citelně nouzový stav, který byla nucena 
vyhlásit vláda v důsledku zhoršující se epidemiologické situace 
v naší zemi. Dále byla dost citelně narušena nervová soustava celé 
řady rodičů, když byly uzavřeny školy a z nás se přes noc stali navíc 
učitelé, družináři a výdejci stravy. Naštěstí obec hvězdlická disponu-
je psychicky odolnými jedinci, kteří se rozhodli uspořádat pro děti 
oslavu jejich dne. Už to bylo navíc možné i díky uvolňujícím se opat-
řením. Tedy skoro jako v běžných časech (snad jen s přítomností 
vnější desinfekce navíc) se 30. 5. 2020 konalo setkání cca 22 šikov-
ných dětí, které si prošly několik stanovišť a zasoutěžily si o sladké 
odměny. 
Na devíti stanovištích prokázaly svoje intelektuální i fyzické schop-
nosti (a chuťové buňky). Děti skákaly v pytlích, ochutnávaly známé i 
neznámé dobroty, poznávaly květiny, bylinky i dopravní značky, lo-
vily rybičky, zastřílely si (ne z rodičů, to dělají po zbytek roku), uká-
zaly dovednosti spojené s fotbalem, zkoušely balanc. Po absolvování 
všech stanovišť byli vyhodnoceni nejlepší, ti dostali trošku větší od-
měnu, s prázdnou ale neodešel žádný účastník (dobroty koupené i 
napečené od maminek, ledňáčky, buřty). 
Ještě před pořádáním dané akce, však při dodržení přísných bez-
pečnostních a hygienických opatření, proběhl jarní úklid u buněk 
(všem, kteří pomohli, děkujeme). Aby to tam napřed děti, a pak i do-
spělí, měli opět připravené na znovuobnovenou sezónu.  
 
Nejprve nás čekají Starohvězdlické hody, které se uskuteční 5. čer-
vence 2020. Dopoledne bude sloužena mše svatá v opraveném kos-
telíku v 9:30 hodin  a večer se bude konat hodová zábava. Pořadate-
lé srdečně zvou všechny čtenáře Hvězdlického zpravodaje.  
 
              
 
 
                                 Eva Lukášková (zapisovatelka OS SH) 
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Z činnosti sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice 

4. ledna 2020 se uskutečnila Valná hromada v přísálí kulturního 
domu. Letošní rok byl volební a tak se volilo nové vedení na dalších 
pět let. Starosta sboru přivítal všechny přítomné, mimo jiné starostu 
městyse ing. Zdeňka Tejkala, dále zástupce za okresní sdružení 
hasičů pana Jana Přikryla z Bučovic a všechny zástupce okrsku. 
Naše děti si připravily krátký kulturní program pod vedením jejich 
vedoucí Michaely Stenchlákové. Velitel sboru přečetl zprávu o čin-
nosti za uplynulé období. Byla předložena zpráva revizora a násle-
doval plán činnosti na letošní rok 2020. Následovala volba nového 
výboru, včetně starosty a velitele. Starostou sboru byl zvolen Jan 
Kolofík a velitelem Lubomír Stenchlák. Po ukončení valné hromady 
se všichni účastníci vyfotografovali před našim novým dopravním 
automobilem „Mercedes“, který byl vystaven před obecním úřadem. 
V době od 11. ledna do 25. ledna jsme byli pozvání na valné hroma-
dy do Nesovic, Milonic a Nevojic. 
7. února se uskutečnila v Uhřicích okrsková valná hromada, kde se 
volil nový výbor na pětileté období. Z našeho sboru byl zvolen okrs-
kovým velitelem pan Lubomír Stenchlák a jednatelem pan Alois Ka-
dlec. 
V pátek 14. února jsme se byli naposledy rozloučit s dlouholetým 
dobrovolným hasičem SDH Uhřice panem Aloisem Mlčouškem 
v obřadní síni v Bučovicích. Čest jeho památce. 
V sobotu 15. února jsme jako každoročně uspořádali tradiční ostat-
ky. Od obecního úřadu vyšlo v deset hodin dopoledne 19 masek a 
pět muzikantů z kapely “Sebranka z Dražovic“. Sobota se náramně 
vydařila, počasí bylo slunečné. Po průvodu se všichni účastníci sešli 
v místním klubu, kde si pochutnali na výborném guláši, který uvařil 
náš člen Milan Moravčík. 
21. února se sešli účastníci ostatků v hasičce na takzvané dodrané, 
kde si prohlédli fotky a video.  
30. března v 17:33 hod. měla naše jednotka výjezd do větrolamu, 
kde někdo zapálil spadený strom. Požár byl během chvilky zlikvido-
ván. 
Ve čtvrtek 23. dubna jsme vyváželi před hasičku opotřebené elektro 
spotřebiče. V pátek jsme je pomohli naložit na auto.   
V sobotu 9. května jsme se sešli na brigádě na place u obecního 
úřadu. Měli jsme za úkol zbourat starou zídku, očistit cihly a po-
skládat je na palety. Sešlo se nás sedm.   
V pátek odpoledne 15. května jsme ve starém dvoře nakládali želez-
ný šrot do kontejneru. 
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22. května jsme se byli rozloučit se členem sboru SDH Nevoji-
ce panem Karlem Burianem. Zemřel ve věku 87 let. Čest jeho pa-
mátce. 
                                                                 Jan Kolofík, starosta JSDH 
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Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice 

 
 Poslední akcí roku 2019 pořádanou SK byl turnaj v nohejbale 
trojic. Tentokráte jsme pozměnili termín a nesešli jsme se, jak bylo 
tradicí 25.12., ale první sobotu po Vánocích 28.12. A tato volba se 
ukázala jako vydařená. V tělocvičně se sešlo 5 trojic a ještě několik 
ostatních hráčů, ale ti bohužel neměli celý den čas nebo jim v účasti 
bránily jiné okolnosti. I tak jsme byli svědky zajímavých zápasů. Vše 
řídil z velitelské stoličky Tonda Přerovský, který již neodmyslitelně 
k tomuto setkání patří a my mu za to moc děkujeme. Nejde o to, kdo 
vyhrál, ale jen pro pořádek.  
Třetí skončili kluci Bártovi. Bohužel ne já, ale David se synkem do-
plnění o Davida Gambu. Poraženým finalistou a tím pádem jako 
druzí skončili kluci Hanákovi, kterým to jako třetí „kazil“ Ladiček 
Bártů. A pro vítězství si již několikráte dojel Libor Zeman se svojí 
trojicí. Bylo to těsné, ale zasloužené vítezství. Ostatní umístění sdě-
lovat nebudu, neboť je to k poslednímu místu nesportovní a kluci 
Tarabášovi by se na mě jistě zlobili, kdybych to zveřejnil. Takže já 
s Marou a panem starostou jsme poslední nebyli. Děkujeme všem za 
účast a myslím, že u tohoto termínu první soboty po Vánocích zů-
staneme i letos. 
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Jako první letošní akcí sportovců, byl Sportovní plesánek, který se 
konal 17.1.2020 v sále kulturního domu v Nových Hvězdlicích. 
Zkouškou bylo pozvání dvou hudebních těles, když to tak mám na-
zvat. Převážně o dechovou hudbu a lidovky se staral pan Pospíšil 
z Dambořic, který hrává na setkání seniorů a jako druhá nám hrála 
k tanci Kapela Jiřího Alána. 
 

 
 
 
 Myslím, že se to osvědčilo a nikdo si nemohl ztěžovat na přestávky 
a prostoje. Na úvod vystoupila děvčata z mažoretkového klubu FAL-
CO Vyškov. Byť se jednalo pouze o vystoupení jednotlivkyň i tak se 
bylo na co dívat. Příště se pokusíme o vystoupení větší skupinky. 
Opět byla připravena bohatá tombola, hlavně díky vám všem, co jste 
přispěli svojí troškou „do mlýna“ a také jednomu nejmenovanému 
spoluobčanovi. DĚKUJEME!!!  
Již druhým rokem si Barunka s Marou dali tu práci a nachystali 
nevšední fotokoutek. Každým rokem je lepší a lepší. Jenom prosím 
Barunko, příště zvol lepší kombinaci barev balónků. Nechci ti radit, 
ale červená a bílá je ideál. Moc děkujeme za tuto inovaci našeho ple-
su. Je to lepší, než když se objevují fota z plesu pouze z WC. Muzika 
vyhrávala do ranních hodin a my jako slušní lidé jsme přišli domů 
skoro za svítání. Ještě mi dovolte poděkovat Vám za účast, která by-
la za poslední roky rekordní a je to pro nás zavazující, abychom 
příští ples nachystali ještě lépe. Mohu slíbit, že již nyní dochází 
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k prvním kontaktům s jak s hudební produkcí tak i s tanečním vy-
stoupením. 
   

 
 
  
Jako další akcí jsme měli naplánovanou výroční schůzi a po ní měl 
následovat Turnaj ve stolním tenise. Bohužel zasáhl koronavirus a 
my měli po sportování. Ale snad se už vše nyní obrací k lepšímu a 
budeme moc plánovat další akce. Určitě bych Vás rád pozval na ne-
děli 5.7.2020 na Vepřcup, který se bude opět odehrávat na hřišti za 
garážemi. Je to sice neděle, ale v pondělí (6.7.) je rovněž státní svá-
tek, takže můžeme odpočívat. A po skončení všech zápasů a vyhlá-
šení výsledků můžeme jít vše zhodnotit na zábavu do Starých 
Hvězdlic. Tímto odpovídám i na případné dotazy ohledně zábavy na 
hřišti. Ta v den turnaje nebude, ale snad se nám podaří zorganizo-
vat případnou akcičku na hody. Chtěli bychom nachystat i něco pro 
děti, abychom jim nahradili Dětský den. Zřejmě by to byla sobota na 
hody.  Ale o tom budeme ještě jednat s ostatními složkami či kul-
turní komisí. O všem budete včas informováni pomocí plakátů a 
hlášení rozhlasu. Takže zatím sportu zdar a těšíme se na Vás. 
 
                                                             
                                                      Bohuslav Bárta 
                                                     za SK Hvězdlice                    
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Z činnosti farnosti Hvězdlice 
 

Tříkrálová sbírka 2020 
 
V sobotu 4. ledna 2020 proběhla Tříkrálová sbírka ve Starých 
Hvězdlicích a netradičně v neděli 5. ledna 2020 proběhla Tříkrálová 
sbírka v Nových Hvězdlicích. V Nových Hvězdlicích jsme opět 
pokračovali v loňské tradici dvou koledujících skupinek a zase se 
zpěvem. Jednu skupinku vytvořila paní Filipová, paní Beranová 
s přítelem a David Gamba, druhou skupinku tvořili Zdeněk a Jana 
Tejkalovi a Adélka s Dominikem Spáčilovi. Děti opět dostaly i 
nějakou sladkou odměnu. Díky vaší štědrosti se podařilo 
vykoledovat 18 500 korun, v Nových Hvězdlicích 12 900 Kč, ve 
Starých Hvězdlicích 5 600 Kč. Všem, kteří přispěli, pořadatelé 
upřímně poděkovali. Prostředky ze sbírky byly použity na 
následující projekty: pomoc při živelných katastrofách doma i ve 
světě, podpora jednotlivých služeb Oblastní charity Hodonín, pomoc 
rodinám, které se ocitnou v krizové situaci. 

 
Dále bychom vás všechny rádi pozvali na 

 
Hodovou mši svatou do Starých Hvězdlic, která se bude konat 

v úterý 5.července 2020 v 9:30 hodin v nově opraveném 
kostelíku. 

 
V Nových Hvězdlicích bude hodová mše v neděli 

 26.července 2020 v 8:15 hodin. 
 

Na listopad zase plánujeme nějaké setkání se 
zajímavou prezentací.  

 
 
 
 
 
                    Hvězdličtí farníci  
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Společenská rubrika                              
  
                                                                                         

Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané 
 
Pan Radim Kvasnica             60 let 
Pan                Jan Nevyjel                                        70 let 
Paní  Svatava Nebojsová             65 let 
Pan                Josef Chmelařík                               95 let 
Paní               Ludmila Ošmerová                           75 let 
Paní               Olga Zálešáková                               70 let 
Paní               Jitka Polesová                                 60 let 
Paní               Danuše Handlířová                           80 let                   
Pan                Jiří Božek                                        75 let 
Paní               Dagmar Bittnerová                           85 let 
Paní               Zdenka Spáčilová                             85 let 
Paní               Vlasta Gambová                                92 let 
Paní               Danuše Skoupá                                 80 let 
Paní               Marcela Šumberová                           75 let 
Paní               Marie Dvorská                                   85 let 
Pan                Eduard Hauer                                    85 let 
Paní               Věra Bártová                                     70 let 
Paní               Božena Zubíková                               80 let 
  
 
Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. 
 
 
 
 
Naposledy jsme se rozloučili s : 
 
Panem                Janem Hlaváčem 
Paní                    Anežkou Marešovou 
 
 

 

Čest jejich památce. 
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Kulturní a sportovní kalendář městyse Hvězdlice 

                                    na rok 2020 

Datum Název akce    Pořadatel 

5.7.2020 VEPŘCUP-turnaj v malé kopané Sportovní klub 

4.-6. 7. 2020 Starohvězdlické hody /náves SH/ Hasiči SH 

24. – 26. 7. 
2020 

Hodové slavnosti v Nových Hvězdlicích OS Slovan, SK 

srpen 2020 Ukončení prázdnin /myslivecká chata/ Myslivecké sdružení 

září 2020 Loučení s létem / Staré Hvězdlice u 

 buněk/ 

Hasiči SH 

září 2020 Sportovní olympiáda – hřiště Sportovní klub 

řijen 2020 Drakiáda OS Slovan 

říjen 2020 Podzimní dilnička OS Slovan 

listopad 2020 Setkání se zajímavou prezentací Farníci  

listopad 2020 Uspávání broučků Hasiči NH 

listopad 2020 Dušičková světélka / SH u buněk/ Hasiči SH 

listopad 2020 Tradiční setkání seniorů /sál KD/ Kulturní komise 

listopad 2020 Sousedské posezení v přísálí KD Hasiči NH 

29.listopad 
2020 

Rozsvěcení vánočního stromu 

/náves NH/ 

KuKo, 
hasiči NH,OS Slovan 

prosinec 2020 Rozsvícení vánočního stromu ve SH Hasiči SH 

prosinec 2020 SNĚHULACUP-turnaj v malé kopané 

/hřiště SK/ 

Sportovní klub 

25. 12. 2020 Turnaj v nohejbale / tělocvična/ Sportovní klub 

Zkratky: NH-Nové Hvězdlice 

               SH-Staré Hvězdlice 

               OS-občanské sdružení 

               SK.- sportovní klub 

               KD – kulturní dům 

               KuKo-kulturní komise 
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Úřad městyse Hvězdlice informuje 
 

Odpočty vodoměrů budou provedeny ve dnech 29. a 30. 6. 2020. 
prosíme občany, aby připravili své vodovodní šachty k provedení 
odpočtů- tj. vyčistili šachtu případně opravili žebříky. Při kontrole 
vodovodní šachty doporučujeme zkontrolovat stav ventilů u vodomě-
ru. 
Prosíme dále občany, kteří nemají přístupný vodoměr, aby nahlásili 
stav nejpozději 30. 6. 2020 na email: ouhvezdlice@infos.cz nebo te-
lefonicky: 517 358616. Děkujeme. 
 
 
V červenci  budou  vybírány tyto poplatky: 
 

Název poplatku sazba Pozn. 

Vodné za I.pololetí 2020 25 Kč/m3  

Nájem vodoměru rok 2020 50 Kč/kus  

Stočné osoba trvale žijící rok 
2020 

200 Kč/osoba  

Stočné rekreační objekt rok 
2020 

200 Kč/ chalupa,chata  

 
Poplatky můžete přijít uhradit do kanceláře Úřadu městyse Hvězdli-
ce v pondělí 13. července 2020 od 7,00 do 17,00 hodin hotově 
nebo na požádání zašleme fakturu emailem k úhradě převodem. 
Prosíme občany o dodržení tohoto termínu. Nejpozději je možné pro-
vést úhradu do 31. července 2020. 
 
Mimořádné oznámení: 
 
U kontejnerů na tříděný odpad v Nových i ve Starých Hvězdlicích 
byla přistavena černá popelnice o objemu 240 l, do které je možné 
odkládat použitý jedlý olej a tuk z domácnosti.  
Odkládejte v pevně uzavřených PET lahvích. Snažte se popelnici ne-
poškodit a lahve vkládejte šetrně. Děkujeme 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ouhvezdlice@infos.cz
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Obyvatelstvo Hvězdlic v roce 2019 
Narození: 
 

Příjmení,  jméno, bydliště                       datum narození                    

Sedláček Marek                                         12. 1. 2019                     

Nové Hvězdlice 106 

Svobodová Karolína                                   23. 4. 2019                      

Nové Hvězdlice 225 

Reňáková Adéla                                         03. 05. 2019                    
Staré Hvězdlice  64 

Burai Daniel                                              09. 08. 2019                   
Nové Hvězdlice  26 

 Zemřelí: 
 

příjmení, jméno datum úmrtí bydliště 

Syřínek Aleš 27. 1. 2019 Nové Hvězdlice 61 

Ha Bui Huu 1. 2. 2019 Staré Hvězdlice 22 

Jabůrek Petr 29. 3. 2019 Nové Hvězdlice 43 

Peška Raimund 5. 4. 2019 Nové Hvězdlice 68 

Charous Zdeněk 14. 5. 2019 Nové Hvězdlice 175 

Závodná Jiřina 24. 9. 2019 Nové Hvězdlice 200 

Hlaváč Jan 27. 12. 2019 Nové Hvězdlice 200 
 

 

Pohyb osob 2019 
vše včetně Domova důchodců 

   

Stav obyvatel k 1. 1. 2019 Celkem 
564 

Muži 
271 

Ženy 
293 

Narození 4 2 2 

Přistěhovaní 42 22 20 

Odstěhovaní 29 11 18 

Úmrtí 16 9 7 

Stav obyvatel k 31. 12. 2019 565 275 290 

Nové Hvězdlice 486   

Staré Hvězdlice 79   

 
Nejstarší obyvatelé: 

Žena: Věra Klvačová Nové Hvězdlice 
223 

nar 6. 1. 1925 

Muž: Josef Chmelařík Nové Hvězdlice 
207 

nar. 4. 9. 1925 
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Obecní knihovna 

      

    Vážení spoluobčané, rád bych Vás seznámil s činností naší kni-

hovny,  v loňském roce 2019 navštívilo knihovnu 208 čtenářů a vy-

půjčili si 692 knih. Zakoupili jsme prostřednictvím knihovny Karla 

Dvořáčka Vyškov 102 nových knih v hodnotě 15.190 Kč. Ve výměn-

ným fondu jsme si zapůjčili 228 knih. Ještě bych měl jednu zajíma-

vost. Jedna naše dlouholetá čtenářka si vypůjčila v rozmezí deseti 

let 1126 knih. Na stránkách městyse Hvězdlice si můžete přečíst, 

které knihy jsme zakoupili. Knihovna je otevřena každý čtvrtek od 

17 hodin do 20 hodin. Máme velký výběr nových knih. Těším se na 

Vaši návštěvu. 

 
Přeji pohodovou dovolenou s knihou. 
 
                                                 Jan Kolofík knihovník 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-xZSgvrjNAhXLIcAKHaFlCOAQjRwIBw&url=http://www.libcice.cz/aktualita/351-hura-na-prazdniny.html&bvm=bv.124817099,d.d2s&psig=AFQjCNGFkIgKdakYs084Qk59_Krsvl5ACA&ust=1466575942438666
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Zprávičky ze školičky 
 

        Letošní jarní, a dá se říct i letní období, je specifické díky pan-
demii. Vyhlášení výjimečného stavu nám téměř dva měsíce nedovoli-
lo docházet do školky. I přes toto náročné období jsme však o sobě 
věděli, telefonovali jsme si a posílali jsme si pěkné vzkazy. Paní ředi-
telka nám pravidelně předávala zábavné aktivity a děti, na pozadí 
koronavirových událostí, nezahálely.                                                            
        Jak to jen situace umožnila, opět jsme se sešli ve školičce, i 
když jen v omezeném polovičním počtu. Několik dnů trvalo, než 
jsme si řekli všechny zážitky za minulé týdny, než jsme se naučili 
používat dezinfekci, papírové ubrousky, správně kýchat do rukávu 
nebo používat roušku.  
Nyní už to umíme a můžeme věnovat pozornost běžným a přitom 
krásným věcem jako je hra, kamarádství a příroda. Zapojili jsme se 
do dvou výtvarných soutěží, oslavili jsme Den dětí, fotili jsme se na 
tablo a závěrečnou společnou fotografii a v neposlední řadě jsme 
měli zápis nových dětí na školní rok 2020/2021. Abychom mohli 
přijmout nové kamarády, museli jim uvolnit místo nejstarší před-
školáci (Milan H, Tomáš S, Filip G, Lenka M), kteří v září usednou 
do školních lavic.  
        Školní rok 2019/2020 nemůžeme jako tradičně ukončit závě-
rečným zábavným odpolednem, ale přesto věříme, že si vzájemně vy-
tvoříme příjemné dny. Dětem chystáme do 19. července výlety do 
přírody, hry, koupání v bazénku a pro cizí strávníky, až do konce 
měsíce července, vaření dobrých obědů.  
       Slunečné a příjemné prázdniny vám za celý kolektiv MŠ Hvězd-
lice přeje  
 
 
                                                        Jana Hrubá, ředitelka 
 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.zs-elementaria.cz/files/parents-pdf/157_Vaclava_Ulmova.pdf&ei=I3eCVdbhDoaTU42qgogE&bvm=bv.96041959,d.d24&psig=AFQjCNEsKezl5M23V6xDKnyyr26QY4wG2g&ust=1434699668544495
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                           Prázdninová inspirace 

 

 
užívejte si volné dny 
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