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Milý čtenáři zpravodaje,  

 

co jsme pro vás tentokrát připravili? 
Tradičně začínáme Slovem starosty. 
Dále pokračujeme Informacemi z jednání 
zastupitelstva městyse Hvězdlice.  
Najdete také oblíbenou rubriku Události 
v kultuře a sportu. Spolek Staré Hvězdlice 
zve všechny na tradiční hody, kulturní 
komise přidává malou pozvánku na hody 
v Nových Hvězdlicích.    
Následuje Společenská rubrika. 
Před závěrem si můžete přečíst Informace z 
úřadu městyse a Zprávičky ze školičky.  

Jako bonus se inspirujte Receptem na jahodový dezert. 

 
Slovo starosty 
 
Vážení a milí spoluobčané, 
uzavíráme první půlrok letošního roku. Zvláštního roku. Během loň-
ských a letošních opatření proti pandemii koronaviru ustala téměř 
úplně spolková činnost, nepotkávali jsme se na kulturních a spor-
tovních akcích. I přes současné uvolnění cítím ve společnosti urči-
tou opatrnost a rezervovanost. Věřím ale, že využijeme všech mož-
ností, abychom mohli opět žít bohatým kulturním a společenským 
životem. Skončil školní rok „nerok“, začínají zasloužené prázdniny, 
u některých pouze pokračují prázdniny (distanční výuka), které za-
čaly začátkem letošního roku. Kromě pandemie, nám ještě koncem 
měsíce června příroda ukázala, jak jsme na ni krátcí. Jak je ale po-
slední dny patrné, dokážeme držet víc při sobě a vzájemně si pomoci 
spíše tehdy, když je skutečně zle. Cením si proto aktivity některých 
spoluobčanů, konkrétně Markéty Svobodové a Martiny Zwachové, 
které ve spolupráci s obcí minulý pátek zorganizovaly materiální 
sbírku na pomoc obcím, postiženým tornádem. Podařilo se vám 
shromáždit neskutečné množství věcí potřebných pro obyvatele po-
stižených vesnic a měst na jihu Moravy. Děkuji také našim hasi-
čům, kteří v těchto obcích zasahovali. Naší obci se bohudík přírodní 
živly vyhnuly. Můžeme tak dál pokračovat v započatých stavebních 
akcích. Největší z nich, a to jak rozsahem prací, tak i rozpočtem, je 
rekonstrukce školy na sociální bydlení. V současné době se dokon-
čuje pokládka střešní krytiny a klempířské práce. V podkroví se do-
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končuje montáž sádrokartonů a tepelné izolace.  Topení je rozvede-
no v podkroví a 2.NP. Rozvody elektřiny jsou také před dokončením. 
Jsou dokončeny odpady a instalace vody.  2.NP má provedeny hrubé 
omítky. Je připravena výtahová šachta na montáž výtahu. Termín 
dokončení bytů byl posunut o dva měsíce, tedy do konce letošního 

roku. Prostory v 1.NP, kde bude nové fitcentrum, knihovna a sklad 
krojů, budou realizovány do jara roku 2022. Další akcí, kterou jsme 
zahájili, je nájemní bydlení na parcele po bývalé nemovitosti Lampo-
vých. Zde se s realizací čekalo až na to, zda získáme či nezískáme 
dotaci. Minulý týden došlo rozhodnutí o schválení dotace, její výše je 
6,5 mil. Kč a měla by pokrýt téměř celý náklad stavby. U této stavby 
se jedná o dvojdomek s celkovou podlahovou plochou 84 m2. 
Z drobnějších prací realizujeme Jihomoravským krajem dotovanou 
opravu střechy, klempířských prvků, dešťové kanalizace a okapové-
ho chodníku zadní strany tělocvičny. Je přislíbena i dotace na opra-
vu sochy sv. Floriána. Realizace je rozložena na letošní a příští rok. 
Do novohvězdlických hodů by se měla na podstavec vrátit replika 
busty T.G. Masaryka, současně s očistěním podstavce a okolí. Sou-
běžně probíhá oprava vstupu do obecního klubu a bývalého kadeř-
nictví. Obec by ještě ráda z finanční dotace, o kterou jsme požádali, 
zajistila nový nábytek, počítačové vybavení a dětský koutek 
v knihovně, která je součástí rekonstrukce budovy bývalé školy. 
  Podařilo se, i přes odvolání jednoho z vlastníků, dokončit komplex-
ní pozemkovou úpravu ve Starých Hvězdlicích. Městys následně po-
dal žádost na SPÚ o zahájení projektových příprav na protierozní 
hrázky, doprovodné zatravnění a zalesnění v trati „Podomí“. Realiza-
ce by měla proběhnout v průběhu příštího roku. Bohužel v katastru 
Nové Hvězdlice je pozemková úprava blokována od října 2019 jed-
ním z malých vlastníků. Termín jejího ukončení se zatím nedá od-
hadnout. 
V jarních měsících, tak jak je zvykem, proběhla výsadba a dosadba 
ovocných stromů a jejich jarní prořezávka v obou částech obce. Zde 
bych chtěl poděkovat hlavně starohvězdličákům za odvedenou práci.  
Z dalších projektů má městys připravenu kompletní rekonstrukci 
sálu KD. S žádostí o dotaci jsme ale neuspěli, zkusíme ji podat příští 
rok. Projektové přípravy pokračují také na mostě pod „kaštanem“, 
který je v havarijním stavu a na přilehlé komunikaci, chodnících a 
parkovacích místech. 
I když nám hygienicko-epidemiologická situace a restrikce nepřály 
v oblasti společenského života, podařilo se kulturní komisi ve spolu-
práci se Sportovním klubem a SDH Nové Hvězdlice uspořádat 5.6. 
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na hřišti za garážemi dětský den. Myslím, že 
se velmi vydařil, děkuji proto všem, co se podí-
leli na jeho organizaci.  
A na závěr již tradiční přání hezkých prázdnin 
dětem, skutečnou odpočinkovou dovolenou je-
jich rodičům a pevné nervy babičkám a dědeč-
kům. 
 
                                       Ing. Zdeněk Tejkal                                                                                                                                                                                                                         

               

Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 
 

Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 1. 1. 2021, 31. 3. 2021 a 
10. 5. 2021 a projednalo mimo jiné: 
 
- Plán rozvoje bydlení na roky 2021 – 2025 
- Plán rozvoje sportu na roky 2021 – 2025 
- otevření úvěru na stavbu sociálních bytů v budově bývalé školy  
   ve výši 8 mil. Kč 
- oznámení odpadové firmy Respono Vyškov o zvýšení poplatků za  
   uložení komunálního odpadu 
- směnné, kupní a darovací smlouvy na pozemky – probíhající  
   pozemkové úpravy v obou částech obce 
- přestoupení pravomocí ředitelky Mateřské školy Hvězdlice 
- závěrečný účet a hospodaření městyse Hvězdlice za rok 2020 
- pachtovní smlouvy na obě vodní nádrže ve Starých Hvězdlicích 
- postup při přidělování obecních bytů 
- finanční dar pro včelaře 
- pokračování soudního sporu s ing. Zdeňkem Habrdou 
- prodloužení termínu stavebních prací na sociálních bytech  
  v budově bývalé školy 
- projektové práce na projektu opravy mostu a přilehlých  
  komunikací „pod kaštanem“ 
- smlouvu o dotaci s JMK Brno na opravu tělocvičny-90 tis.Kč 
- parkování osobních vozidel v křižovatkách a v nepřehledných  
  zatáčkách v obci 
- špatný stav kanalizačních vpustí a hydrantů obecního vodovodu 
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 Události v kultuře a sportu 
  

Dětský den   
Konečně. Ano, přesně tak. V sobotu 5. 6. 2021 jsme mohli po dlou-
hé odmlce, opět pořádat společenskou akci. A zrovna pro ty nejmen-
ší. V areálu SK se konal Dětský den. Počasí nám přálo od rána a vy-
drželo celý den. A co se vlastně na hřišti za garážemi odehrávalo? 
Věřím, že většina z vás tam byla, takže ví. Ale jen pro připomenutí. 
Jenda Vitek opět nachystal střelnici a znovu rozšířil svoji nabídku 
střelných zbraní. Zavítal mezi nás znovu modelář a „dronista“ Igor 
Vlahovič se svými novinkami. A že se bylo na co dívat a co pozoro-
vat. Jako velkou trefu do černého vidíme i mini motorky, kde si děti 
vyzkoušely jízdu na těchto strojích. A nejen malí a nejen chlapci, že? 
K vidění bylo představení šermířského spolku Rotenburk z Vyškova. 
Došlo i na malování na obličej či jiné části těla. Svojí návštěvou nás 
poctil i pan Jiří Poles se svým „pracovním nádobíčkem“ a to velkým 
pásákem. Opět se zaujetím vysvětloval přednosti tohoto obra mezi 
zemědělskou technikou. Netrvalo dlouho a těch traktorů a traktorků 
bylo okolo mnohem více. Od frézy Miloše Hanáka až po skvosty pana 
Kameníčka, kterým bezesporu RS-09 je a „napucovaný“ Zetor 30 
pana Zdeňka Hály. Hned vedle to jistila dálniční policie. Přijeli mezi 
nás tradičně i motorkáři a kdo chtěl, tak se svezl. A kdo nechtěl jez-
dit s vůni benzínu, mohl přesedlat na živé koně pana Martina Ml-
čouška. To vše bylo provázeno točením kolotoče a dováděním na 
skákacím hradu. Byla i cukrová vata. Ale tento koutek byl, dle mého 
názoru, letos nejslabším článkem vinou hlavně špatné organizace. 
Příště zkusíme jinou firmu. Z tribuny vám vyhrával DJ Mara, který 
si připravil i audiosoutěže, tentokráte i pro dospělé. Vše bylo zakon-
čeno zásahem vyškovských hasičů, kteří nám předvedli hašení hoří-
cího vozu. Poděkování kromě všech jmenovaných patří i Staňovi Ne-
domovi za přípravu pochutin v udírně i na plechu. A samozřejmě 
poděkování i do výčepu, kde se Libor s Erikem a Terkou snažili o to, 
abychom všichni poctivě dodržovali pitný režim. Děkuji i za přípravu 
děvčatům z Úřadu městyse za přípravu poukázek a zakoupení slad-
kých odměn. Též poděkování Honebnímu společenství za finanční 
příspěvek. A jestli jsem na někoho zapomněl, tak se omlouvám. A ty 
děvčata co vydávala dětem poukázky, ty jistě také znáte. 
     Na závěr děkuji vám všem za účast a věřím, že jste si všichni na-
šli v naší nabídce alespoň jedno stanoviště, které vás zaujalo. A 
snad brzy zase na shledanou na nějaké akcičce. 
 
                                      Bohuslav Bárta, zpravodaj z dětského dne  
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Poklidný půlrok ve Starých Hvězdlicích 

 
Jako vždy jsou ve zpravodaji zařazeny pravidelné zprávy o 
„nepravidelných“ aktivitách, které se odehrávají ve Starých 
Hvězdlicích. V minulých letech se jednalo zejména o zprávy, které 
souvisely s pořádáním různých akcí, ať už pro děti nebo dospělé. 
Poslední rok a čtvrt je však poněkud specifický a tak se informace 
týkají spíše prací, které mohly být prováděny i v době omezeného 
setkávání. 
Na počátku roku 2021 hasiči ze Starých Hvězdlic vyčistili okolí 
poldru Pod Luhem, prořezávali porost a vysekali rákos. Stejní hasiči 
pak v březnu vysadili alej ovocných stromů od mlýna ke Starým 
Hvězdlicím a dosázeli stromky v obecním sadě, kde byly stávající 
stromky ostříhány a proběhla celková údržba sadu.  
V dubnu proběhl úklid okolí buněk, včetně pravidelné úpravy květin 
na svahu u buněk. Úklid už byl pevně v rukou žen, stejně jako nátěr 
fotbalových branek, což realizovaly maminky mladých fotbalistů. 
Pokud se bude dále rozvolňovat, je v plánu organizace Dne dětí. 
Opět by šlo o odpoledne plné soutěží a špekáčků. Další na řadě jsou 
již tradiční hody s tradičním datem konání – 5. července 2021. 
Organizátoři srdečně zvou ke společné zábavě a zároveň prosí o 
pomoc při vytvoření pestré tomboly.         
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Z činnosti sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice 

4. ledna v odpoledních hodinách jsme vyváželi použité elektrospo-
třebiče před hasičku a 5. ledna v dopoledních hodinách přijeli pra-
covníci firmy Elekrowin pro použité elektro spotřebiče, které jsme 
jim pomáhali naložit. 
7. ledna v pátek v 17:10 hodin siréna vyhlásila výjezd jednotky do 
Zdravé Vody, kde jsme museli odstranit spadlý jasan. 
23. ledna, 5. února, 26. února od patnácti hodin jsme ve firmě Re-
spono v Kozlanech čistili vozovku od bláta. Vrátili jsme se již za tmy 
a deště v 18 hodin.  
27. února v sobotu jsme se byli naposledy rozloučit v Milonicích 
s dlouhodobým dobrovolným hasičem bratrem Josefem Jetelinou 
z Uhřic. Čest jeho památce. 
28. února v neděli jsme uklízeli železný šrot, který přivezli občané 
před hasičku. 
2. března v úterý odpoledne členové čistili brodňák od nánosů bláta. 
5. března v pátek někteří členové nakládali železný šrot na kontejner 
a další odjeli do Respona čistit vozovku od bláta. 
12. března v pátek jsme se byli rozloučit s dobrovolným hasičem 
bratrem Josefem Navrátilem z Milonic, doprovodili jsme ho na míst-
ní hřbitov, kde bude odpočívat. Čest jeho památce. 
27. března v sobotu měli sraz mladí hasiči i s vedoucími vyfasovali 
igelitové pytle a uklízeli okolí Hvězdlic od nahromaděného nepořád-
ku. 
9. dubna v pátek odpoledne jsme znovu v Kozlanech u firmy Respo-
no čistili vozovku. 
10. dubna v sobotu se naši mladí hasiči se svými vedoucími zúčast-
nili sázení stromků v lese nad Zdravou vodou. Mladých hasičů bylo 
devět. 
19. dubna v pondělí odpoledne jsme vyváželi před hasičku použité 
elektrospotřebiče. Druhý den jsme je pomohli naložit. 
12. května ve středu byli členové sboru navštívit Aloise Procházku 
v penzionu. Popřáli mu k jeho 59. narozeninám a předali mu malý 
dárek.     
21. května v pátek odpoledne jsme byli naposledy čistit vozovku 
v Kozlanech ve firmě Respono. Stavební práce tam byly ukončeny. 
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Vážení spoluobčané, v letošním roce náš sbor dobrovolných hasičů 
Nové Hvězdlice oslavuje 135. výročí založení. Je to již pěkná řádka 
let. Jsme druhý nejstarší sbor na bývalém bučovickém okrese. Před 
námi je jen SDH Bučovice. Oslavy jsme měli naplánované na 7. a 8. 
května, bohužel se nemohly uskutečnit kvůli pandemii koronaviru. 
Proto jsme se rozhodli, že oslavy uskutečníme 3. a 4. září letošního 
roku, pokud nám to situace dovolí. V pátek proběhne slavnostní 
schůze v kulturním domě. V sobotu dopoledne bude mše svatá za 
zemřelé hasiče v kostele sv. Jakuba. Poté průvod ke sv. Floriánovi 
na náměstí a položení věnce našemu patronovi. Odpoledne na ná-
městí bude slavnostní zahájení, poté bude ukázka staré a nové 
techniky hašení. Proběhne soutěž mladých hasičů z okrsku,  požár-
ní útok mužů a jiné atrakce s tím spojené. 

 
Proto vás všechny předem zvu jménem výboru SDH na tuto podíva-
nou. Doufám, že budete spokojeni a přijdete se pobavit. 
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                                                     Jan Kolofík,  starosta SDH             
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Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice 

 
Bohužel se z důvodu omezení nemohl uskutečnit Velikonoční 
turnaj ve stolním tenisu a z důvodu malého zájmu hráčů 
v červnu neproběhl tradiční vepřcup. 
Tak se pevně doufám sejdeme na malém hřišti na Hvězdlické 
hody, jejichž program bude ještě upřesněn. 
 
V pátek 23.7.2021 by měla proběhnout na hřišti za garážemi „před-
hodová diskotéka“. Věřím, že tímto zahájíme příjemný hodový ví-
kend. Při nepřízni počasí, by se diskotéka uskutečnila na sále kul-
turního domu, ale my věříme, že počasí bude s námi, a nechá nás 
v příjemném prostředí našeho sportovního areálu.  
   Na neděli chystáme opět hodový zápas (pokud možno svobodní 
proti ženatým). Tímto bych chtěl pozvat všechny, co si rádi kopnou 
do balónu a nehledí na fotbalové umění. Takže vezměte si sportovní 
obuv a dojděte. Občerstvení bude zajištěno a dobrá zábava snad ta-
ké.  
                                                  
                                              
 
                                                        Bohuslav Bárta, předseda SK 
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Malá pozvánka na hodové slavnosti 
 
 
Ve dnech 23. – 25. 7. 2021 proběhnou v Nových Hvězdlicích hodo-
vé slavnosti s tímto programem: 
 
 
Pátek 23.7.2021 – stavění máje 
                          - hodová diskotéka na hřišti 
 
Sobota 24. 7. 2021 – 13,00 – předání práva starostou 
                                             krojovaný průvod obcí 
                                             zaplétání májky 
                                 20,00 – na sále v kulturním domě                              
                                              vystoupení dětí, hanácká a moravská  
                                              beseda, hrají Kozlaňáci 
 
Neděle 25. 7. 2021 – hodový zápas na hřišti „ženatí-svobodní“. 
 
 
Podrobnější pozvánku obdržíte v týdnu před hody.          
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Z činnosti farnosti Hvězdlice 
 

Tříkrálová sbírka 2021 
 
Tříkrálová sbírka v Nových a Starých Hvězdlicích proběhla letos tak 
jak vše netradičně – pokladnička a „cukříky“ byly umístěny ve 
vestibulu obecního úřadu, kde mohli dárci přispět sami bez 
obcházení obce třemi králi. Tímto netradičním způsobem se vybralo 
12 750 korun. 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 kostela ve Starých Hvězdlic, která se 

bude konat v pondělí  5.července v 11:00 hodin. 
 

V kostele v Nových Hvězdlicích bude hodová mše v neděli 
25.července v 8:15 hodin. 

 
Na listopad zase plánujeme nějaké setkání se 
zajímavou prezentací. (plánovat můžeme, že?) 

 
 
 
 
 

                    Hvězdličtí farníci  
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Společenská rubrika    
 

Vítáme do života : 
 
Dominika Bartolšice                     11.12.2020 
Viliama Ledvinu                           23. 5. 2021 
Eliáše Klapače                              24. 5. 2021 
                                                                                       

Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané 
 
Pan  Jaromír Hrubý             85 let 
Paní               Vlasta Kolofíková                              70 let 
Pan  Josef Studýnka             70 let 
Pan                Václav Hauer                                   60 let 
Pan                František Křístel                             70 let 
Pan                Luděk Nebojsa                                 70 let 
Pan                Jan Marek                                       80 let 
Pan                Josef Chmelařík                              96 let                   
Paní               Jana Tvrďochová                            70 let 
Paní               Alena Macháčková                           65 let 
Paní               Jitka Přerovská                               60 let 
Paní               Hana Nešpoříková                            75 let 
Pan                Antonín Přerovský                           65 let 
Paní               Marie Gambová                                65 let 
Paní               Vlasta Gambová                               93 let 
Pan                Vladimír Bárta                                 70 let 
Paní               Marie Lysá                                       65 let 
Pan                Miroslav Kameníček                        70 let 
Paní               Marie Honzáková                             90 let 
 
Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. 
 
Platinová svatba – 70 let 
Jarmila a Josef Chmelaříkovi 
K vzácnému výročí společně prožitých let přejeme stálé zdraví a ještě 
mnoho chvil strávených se svými blízkými. 
 
Naposledy jsme se rozloučili s : 
 
Panem                   Josefem Mlčouškem 
                                          
Čest jeho památce. 
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Úřad městyse Hvězdlice informuje 

Odpočty vodoměrů provedli pracovníci městyse Hvězdlice ve dnech 
29. a 30. června 2021 (úterý, středa). 

Stav vodoměru můžete také nahlásit na Úřad městyse Hvězdlice 
emailem ouhvezdlice@infos.cz nebo tel. 517 358 616 co nejdříve. 

 

V červenci budou  vybírány tyto poplatky: 

1) vodné za I. pololetí 2021 ( 30 Kč/m3)+nájem vodoměru 50 Kč 

2) stočné 200 Kč/osoba trvale žijící nebo 200 Kč/rekreační objekt 

 

Poplatky můžete přijít uhradit do kanceláře Úřadu městyse Hvězdli-
ce v pondělí 12. července 2021 hotově. 

Převodem je možné provést platbu na účet 4228731/0100, variabil-
ní symbol je pro Nové Hvězdlice 1+číslo popisné, pro Staré Hvězdlice 
2+číslo popisné. Předpis platby zašleme na váš email. 

Prosíme občany o dodržení tohoto termínu. Nejpozději je možné pro-
vést úhradu do konce července 2021. 

 

  

 
 
 
 

 

mailto:ouhvezdlice@infos.cz
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Jména občanů Hvězdlic v květnu 2021 

           Počet jméno 
        3 Adam   4   Helena   5 Markéta 2 Růžena 

 
4 Adéla   1   Hubert   2 Marta 1 Sabina 

 
1 Alan David   1   Imrich   9 Martin 3 Samuel 

 
5 Alena   1   Ingrid   3 Martina 1 Simona 

 
1 Aleš   2   Irena   1 Matěj 1 Sofie 

 
1 Alexandra   1   Isabell   1 Mattia 1 Soňa 

 
1 Alois   10   Iva, Ivana 

 

1 Matyáš 4 Stanislav 
 

3 Alžběta   1   Iveta   1 Max 1 Svatava 
 

1 Amálie   3   Ivo   1 Maxim 1 Světlana 
 

1 Anděla   1   Izabela   1 Mário 2 Šárka 
 

3 Andrea   4   Jakub   3 Michaela 1 Šimon 
 

3 Anna   23   Jan. Ján   10 Michal 1 Štěpán 
 

2 Antonín   19   Jana   1 Mikuláš 1 Tadeáš 
 

1 Apolonie   5   Jarmila   2 Milada 3 Tereza 
 

1 Barbora   2   Jaromír   5 Milan 5 Tomáš 
 

1 Bohumila   7   Jaroslav   2 Milena 1 Vanessa 
 

1 Bohuslav   1   Jaroslava   3 Miloslav 3 Václav 
 

1 Bořivoj   1   Jiřina   1 Miloslava 1 Vendulka 
 

4 Božena   10   Jiří   3 Miloš 6 Veronika 
 

1 Bronislav   9   Jitka   1 Miluška 12 Věra, Viera 
 

1 Ctibor   9   Josef,Jozef   6 Miroslav 1 Viktor 
 

3 Dagmar   1   Josefína   4 Miroslava 3 Viktorie 
 

1 Dalibor   2   Julie   1 Monika 1 Vilém 
 

2 Dana   1   Kamil   1 Nicoll 1 Vivien Anna 
 

2 Daniel   1   Kamila   2 Nikola 1 Vítek 
 

3 Danuše   7   Karel   2 Nikolas 3 Vladimír 
 

8 David   2   Karolína   3 Oldřich 5 Vlasta 
 

4 Denisa   6   Kateřina   2 Oldřiška 1 Vlastimil 
 

1 Dennis   2   Klára   2 Olga 3 Vojtěch 
 

4 Dominik   4   
Kristina, 
Kristýna   6 Ondřej 1 Vratislav  

1 Dominika   1   Květoslava   1 Otakar 1 Yveta 
 

1 Drahomíra   10   Ladislav   3 Patrik 16 Zdeněk 
 

1 Drahuška   7   Lenka   4 Pavel 4 Zdenka 
 

1 Dušan   5   Libor   2 Pavla 1 Zuzana 
 

1 Eduard   1   Libuše   2 Peter 2 Žofie 
 

1 Elena   1   Lubomír   16 Petr     
 

1 Eleonora   1   Luboš   4 Petra     
 

4 Eliška   5   Lucie   2 Radek     
 

1 Emilie   1   Luděk   2 Radim     
 

1 Erik   6   Ludmila   1 Radka     
 

10 Eva   1   Ludvík   1 Radomil      
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2 Filip   3   Lukáš   2 
Renata, Re-
náta      

6 František   1   Marcel   1 René     
 

1 Františka   3   Marcela   3 Roman     
 

1 Gabriela   6   Marek   2 Rostislav     
 

10 Hana   29   Marie, Mária   2 Rudolf     
 

 

Evidence obyvatel 2020 
 

Narození 2020                                             

                                                                             

Příjmení                  Jméno                         Dat.narození                   Bydl.lokalita            č.pop. 

Szeif                         Štěpán                         27. 6. 2020                    Staré Hvězdlice           14 

Doležalová             Kristýna                       12. 11. 2020                   Nové Hvězdlice           185 

Bartolšic                 Dominik                       11. 12. 2020                   Nové Hvězdlice           137 

 

Zemřelí  2020 
 

                                                         

příjmení,jméno datum úmrtí bydliště 

Marešová Anežka 7. 1. 2020 Nové Hvězdlice 30 

Pavlíková Věra 30. 10. 2020 Nové Hvězdlice 77 

 

Pohyb osob 
2020 

 

  vše včetně  Domova 

důchodců 

Stav obyvatel k 1. 1. 

2020 

Celkem 

569 

Muži 

272 

Ženy 

297 

Narození 3 1 2 

Přistěhovaní 17 6 11 

Odstěhovaní 7 4 3 

Úmrtí 16 4 12 

Stav obyvatel k 31. 

12. 2020 

566 277 289 

Nové Hvězdlice 486   

Staré Hvězdlice 80   

 

Nejstarší obyvatelé: 

Žena: Věra Klvačová Nové Hvězdlice 223 nar 6. 1. 1925 

Muž: Josef Chmelařík Nové Hvězdlice 207 nar. 4. 9. 1925 

 

Rodinné stavy: 

 muži ženy 

Svobodný/á 142 99 

Ženatý/vdaná 102 99 

Rozvedený/á 26 33 

Vdovec/vdova 7 58 
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY 

 
Rok 2020/2021 byl rokem plným změn, nových zkušeností a pozná-
vání. Přivítali jsme novou kvalifikovanou a příjemnou paní učitelku 
a za podpory evropských finančních prostředků i na jeden školní 
rok, chůvu pro 2 - 3 leté děti. V červnu dojde k ukončení její činnos-
ti pro naši mateřskou školu, ale také dojde k ukončení dlouhodobé-
ho pracovního poměru s vedoucí stravování. Oběma bych chtěla po-
děkovat za jejich práci, jejich kolegialitu, profesionalitu i lidský pří-
stup a zapálení pro naši mateřskou školu. Děkuji Vám, budou nám 
chybět. 
Kvůli koronavirové situaci se v naší  MŠ nemohlo konat tolik kultur-
ních a vzdělávacích akcí jako jiné roky, ale i přes to se nám podařilo 
alespoň některé uskutečnit. Hned na počátku září jsme si povídali o 
zvířátkách v projektu Lesní pedagogika. Hravou formou jsme se 
dozvěděli, jak se správně chovat v přírodě, čeho si všímat, jak využí-
vat všechny smysly, jakým způsobem je příroda propojená, shlédli 
jsme ukázku vycpanin některých zvířat. Podle zájmu jsme si mohli 
sáhnout na pravé kly divočáka, paroží srnce nebo jelena, kůži 
z lišky, nebo malého prasátka. Bylo to krásně prosluněné dopoledne 
strávené na školní zahradě, protkané zajímavými lesními aktivitami. 
V září za námi ještě stihla zavítat i zdravotnice se svým programem, 
který byl zaměřen na ochranu zdraví. Názorně nám ukázala, jak se 
správně zachovat v situacích, kdy se někdo zraní. Jak polohovat 
zraněnou osobu, jak zachránit miminko, pokud vdechne předmět, 
jak správně ošetřit různé druhy ran a také jak je zafixovat. Vše jsme 
si prakticky vyzkoušeli a během chvilky se z nás stali malí záchra-
náři. 
Tradiční vystoupení pro místní důchodce se bohužel z důvodu naří-
zení vlády nemohlo uskutečnit, ale doufáme, že se situace zlepší a 
příští rok již navážeme na tuto krásnou tradici. 
Podzimní dny jsme si ve školičce užili. Povídali jsme si o ovoci a ze-
lenině, o podzimních činnostech a hráli jsme spoustu her. Téma 
jsme zakončili Bramboriádou. Při soutěžním dopoledni jsme si užili 
spoustu legrace při zdolávání různých bramborových disciplín a vý-
tvarných činností. 
Říjen byl pro nás plný kouzel. Čarovali jsme s barvami a vytvářeli 
spoustu zajímavých výtvarných děl, kterými jsme si vyzdobili naši 
školku. Zavítali jsme také do ciziny a oslavili jsme svátek Halloween. 
Náležitě jsme se přestrojili do různých strašidel, čarodějnic, kouzel-
níků nebo dýní, které k tomuto svátku neodmyslitelně patří a uděla-
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li jsme si zábavný strašidelný týden, prostoupený spoustou her, 
tance a radovánek. 
Letos do naší MŠ nevkráčel Mikuláš s anděly a čerty, ale navštívil 
nás čertík Bertík. Naučili jsme ho, jak si má u nás správně hrát, ja-
ké máme ve třídě pravidla a on nás za to odměnil tím, že nám při-
pravil Mikulášské putování za nadílkou. Při putování jsme plnili 
spoustu úkolů, které čertík vykonává v pekle a na konci nás odmě-
nil bohatou nadílkou. 
Pohlazením po duši pro nás byla krásná vánoční atmosféra v období 
adventu. Společně jsme si nazdobili stromeček, rozkrojili jablíčko, 
pouštěli lodičky, i barborky nám vykvetly. Naučili jsme se několik 
vánočních básní a koled a nechyběla ani nadílka pod stromečkem a 
rozzářená očka dětí při čekání, až zvoneček ve školce zazvoní.  
Zimní období bylo letos bohaté na sníh, mráz a trvalo velmi dlouho. 
Využili jsme ho bezezbytku na sáňkování, bobování, koulování a do-
konce jsme si užili i ledu a malování barvami do sněhu. Již tradičně 
toto období vrcholí karnevalem, ale v letošním roce jsme si užili jen 
masek, ve kterých děti chodily celý týden do školky, ale neuskuteč-
nil se závěrečný ples. Děti byly nemocné, vrcholila pandemie CO-
VID-19. Vláda vyhlásila od 1. března do 11. dubna mimořádné opat-
ření, ve kterém došlo k omezení provozu škol - probíhala jen 
distanční výuka. Toto období bylo náročné nejen na přípravu učite-
lek, ale hlavně na spolupráci s rodiči a dětmi, kterým pravidelně do-
cházela nabídka aktivit podporujících rozvoj dítěte. Pro využití mož-
nosti pohybu v přírodě jsme si nejen pro děti z MŠ, ale pro všechny 
děti a občany v městysu, připravili „Jarní putování“. Tato aktivita 
byla hodnocena jako velmi úspěšná, proto jsme se rozhodli aktivitu 
s obměnou uspořádat i v dalším vhodném období.  Dále jsme se za-
pojili do projektů Mrkvička, Hygienicky čistá škola a Šablon finan-
covaných evropskou unií. Ve vyvýšených záhonech nám vykvetli 
narcisty, tulipány, zaseli jsme si hrášek, ředkvičku a afrikány…a 
sníme o celkové obnově školní zahrady v přírodním stylu. 
 Zlepšující epidemická situace umožnila od 1. března otevřít školky 
pro prezenční výuku, ale jen u povinné předškolní docházky a u vy-
braných profesí, v počtu do 15 dětí ve skupině. Tuto možnost uvítali 
rodiče, kteří ale museli dvakrát týdně provádět u svých dětí anti-
genní testy a dodržovat epidemiologická opatření. V těchto dnech 
jsme si s dětmi nacvičili video pohádku „O koťátku, které zapomnělo 
mňoukat“ a poslali jsme ji jako dárek všem maminkám ke Dni ma-
tek a také jsme se s ní zúčastnili soutěže, kterou vypsala MAS 
Rostěnice pod názvem „Inspiruj své okolí“ 



21 

 

Od 10. května došlo k uvolnění pandemické situace. Školka byla 
otevřena pro všechny děti, bez omezení, tedy bez testování a nošení 
respirátorů, v běžném režimu. Této pozitivní situace využily všechny 
děti i jejich rodiče. Pro další dny se hranou, motivující formou zamě-
říme na podporu reedukačních aktivit, kte-
ré podporují komplexní rozvoje kognitivních funkcí a socio-emočních 
dovedností. Tím se budeme snažit zabránit negativním dopadům 
pandemické situace na děti a jejich rodiče. 
I v této době proběhl Zápis dětí do MŠ, za respektování a dodržení 
hygienických opatření, bez účasti dětí. Přihlásilo se 6 dětí a 6 dětí 
bylo přijato. Na školní rok 2021 / 2022 je zapsáno 25 dětí, tedy 
školka je plně obsazená.  
V červnových dnech bychom chtěli pokračovat o programu zdraví, 
který jsme již částečně absolvovali v září, a to tím, že se setkáme 
v areálu hřiště u garáží s opravdovými záchranáři, tento-
krát z Rychlé záchranné služby. V pátek 18. 6. se společně sejdeme 
na školní zahradě jako rytíři a v zábavném programu „Templářův 
poklad“ se rozloučíme s předškoláky i uplynulým školním rokem. 
Provoz MŠ bude ukončen v pá 16. července, kdy nás čekají velké 
letní prázdniny. Do těchto odpočinkových dnů všem přeji slunečné 
teplé dny a poutavé zážitky.  

 
Za kolektiv MŠ Hvězdlice Jana Hrubá a Lenka Půčková 

 
 
 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFt4Dv-9PUAhUvS5oKHXA9ArEQjRwIBw&url=http://keywordsuggest.org/gallery/1226394.html&psig=AFQjCNGTcLDgGfJYShF4oWALB3bvIfTWlQ&ust=1498307304575094
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Nepečený jahodový zákusek  

 

 
 
 

400 gramů sušenek 
 

250 gramů mascarpone 
 

250 gramů tvarohu 
 

250 millilitrů smetany na šlehání 
 

1 polévková lžíce cukru 
 

500 gramů jahod 
 

1 balíček želatiny 
 

Mascarpone vyšleháme se smetanou a cukrem na tuhý krém, pak 
přimícháme tvaroh. 

Jahody umyjeme a nakrájíme na plátky. 

Na dno malého plechu, rozložíme sušenky, potřeme je tenkou vrst-
vou krému, rozložíme plátky jahod. Opět tenká vrstva krému a pře-
kryjeme sušenkami. Postup opakujeme. Dáme vychladit aspoň na 
hodinku. 

Připravíme si poslední vrstvu jahod a želatinu. Vlažným želé zaleje-
me jahody a dáme ještě ztuhnout. 

 
 

Přejeme všem krásné léto, prázdniny a dovolenou! 
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