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Milý čtenáři zpravodaje. 
 

Co jsme pro vás tentokrát připravili? 
Na úvod tradiční Slovo starosty. 
Dále následuje seznámení  Z jednání za-
stupitelstva městyse Hvězdlice.  
Nechybí oblíbená rubrika Události 
v kultuře a sportu. 
Následuje Společenská rubrika. 
Moc rádi bychom vám předložili Kulturní 
kalendář na rok 2022, ale bohužel ne-
víme, co bude možné, aby se konalo, tak-

že vás s ním seznámíme co nejdříve, až budeme vědět víc. 
Před závěrem vám přinášíme Zprávičky ze školičky a můžete se 
seznámit s Informacemi úřadu městyse Hvězdlice. 
A na samý závěr Vánoční překvapení. 
  

 
Slovo starosty 

 
Vážení spoluobčané, 
 

od vydání posledního čísla zpravodaje už uběhlo půl roku, proto při-
cházíme s dalším číslem. Většina z vás spoustu informací, které zde 
budou, slyšela, viděla nebo přímo prožila. Bilancovat volební období, 
které začalo v roce 2018, zatím nebudu. Je před námi ještě jeden, 
doufám plodný rok. Přesto si ale neodpustím nahlédnout do histo-
rie. V prosinci roku 2014 jsem napsal příspěvek do zpravodaje, kde 
jsem mimo jiné uvedl: „Některé složité problémy, mají jednoduchá 
řešení, jde hlavně o komunikaci mezi lidmi. Některé jednoduché 
problémy mají složitá řešení, a jde při nich hlavně o čas a snahu do-
táhnout je do konce.“ Věřím, že pokud budeme problémy řešit podle 
tohoto jednoduchého schématu, bez zbytečných komplikací, že 
Hvězdlice posuneme tam, kde vždycky byly. To je dopředu. 
Tak jako v každém předchozím čísle zpravodaje vás stručně sezná-
mím s tím, co se podařilo nebo nepodařilo v uplynulém období. Pře-
stavba bývalé školy na sociální bydlení finišuje. Kromě fasády a te-
rénních úprav, které jsou patrné všem kolemjdoucím, probíhá uv-
nitř budovy finalizace bytů. Všechny jsou hotovy, v současnosti se 
dokončuje montáž kuchyňských linek a spotřebičů. Kolaudace se 
připravuje na leden příštího roku. Pro ty z vás, kteří budou mít zá-
jem si byty a ostatní prostory (knihovna, fitcentrum, sklad krojů) 
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prohlédnout, připravíme „den otevřených dveří“. Pokračuje také 
stavba „Nájemního bydlení“, tedy dvojdomku za kostelem. Obě stav-
by jsou dotované, škola skoro 20 miliony korun, nájemní bydlení 
necelými 7 miliony. Podařilo se zajistit dotaci i na vybavení nové 
knihovny ve výši necelého půl milionu korun. Realizace by měla 
proběhnout v lednu příštího roku.  Jak jistě neušlo vaší pozornosti, 
je znovu nainstalovaná busta T G. Masaryka. Jde o repliku a ná-
hradu za odcizený originál. Socha Sv. Floriána je na dotovaném 
ozdravném pobytu u restaurátora. Vrátit by se měla příští rok. 
V druhém pololetí letošního roku se podařil zhotovit nový vstup do 
obecního klubu. Ti z vás, kteří tam občas zajdou, si jistě pamatují 
havarijní stav bývalého schodiště. Připravuje se také restaurování 
poslední hvězdlické sochy, která je zapsána na seznamu kulturních 
památek, tedy sochy sv. Jana Nepomuckého.  
To jsou věci, které se daří postupně realizovat. Co se nedaří, je 
Komplexní pozemková úprava v katastru Nové Hvězdlice. Jeden 
z vlastníků ji už dva roky blokuje. Bohužel ke škodě všech občanů. 
Bez jejího dokončení není možné realizovat například odbahnění 
rybníka, revitalizaci bývalého koupaliště, generální opravu místní 
komunikace do Zdravé Vody, stavební místa, o které je ve Hvězdli-
cích zvýšený zájem, protierozní záležitosti a podobně. Ve Starých 
Hvězdlicích, kde je pozemková úprava dokončena, již probíhá reali-
zace některých opatření. Prioritou obce je protipovodňová ochrana v 
lokalitě Podomí. Aktuálně probíhá projektová příprava protipovod-
ňových hrázek a následného zatravnění a výsadby dřevin. Realizace 
by měla proběhnout v příštím roce po sklizni. Tato investiční akce je 
finančně i organizačně zajištěna Státním pozemkovým úřadem.  
 Je tedy pořád co dělat. Ale je doba adventní, člověk by měl trošku 
zpomalit, zastavit se, přehodnotit priority. Přeji vám všem, ať se to 
podaří. Samozřejmě vám přeji pohodové vánoce, dětem, a nejenom 
jim, bohatou nadílku. Následující čas a celý příští rok zdraví a štěs-
tí. 

 
 

 

 

 
           Ing. Zdeněk Tejkal 
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Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 
 
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 12. 7. 2021, 13. 9. 2021 a 
22. 11. 2021 a projednalo mimo jiné: 
- prodloužení termínu kolaudace sociálních bytů na bývalé škole 
- restaurování sochy sv. Floriána 
- ukončení pozemkové úpravy ve Starých Hvězdlicích a novou 
pachtovní smlouvu se společností ZEMO, spol. s r. o. 
- příspěvek Oblastní charitě Hodonín 
- dotaci ve výši cca 6,7 mil. Kč na výstavbu sociálních bytů na 
místě demolice domu Lampových v Nových Hvězdlicích 
- opravu střechy, okapů a chodníku u tělocvičny 
- projektovou dokumentaci na opravu mostu „pod kaštanem“ 
- přísedícího u Okresního soudu ve Vyškově 
- zápis do „Kroniky městyse Hvězdlice“ za rok 2020 
- novou vyhlášku o odpadech a poplatku za odpady 
- dotaci na mobiliář nové místní knihovny 
- kupní, směnné, darovací a nájemní smlouvy 
- prodej staré hasičské Avie 
- bezúplatný převod hasičské cisterny od Hasičského 
záchranného sboru Brno 
- návrh rozpočtu na rok 2022 
 

 

 
 Události v kultuře a sportu 
  

Z činnosti kulturní komise 

                                                                    

Rozsvícení Vánočního stromu 

27. 11. 2021 uspořádala kulturní komise s pomocí ostatních složek 
rozsvícení Vánočního stromu s Mikulášskou nadílkou pro děti. Jako 
každý rok si děti nejprve napsali přání Ježíškovi, které jsme společ-
ně pomocí nafukovacích balónků vypustili do nebes. Poté probíhal 
na sále Vánoční jarmark a menší dílnička pro děti, kde si mohly na-
zdobit třeba perníčky. Zpestření odpoledne přišlo formou návštěvy 
anděla s čertem. Všechny děti, ať ty hodné nebo ty trošku zlobivější 
byly obdarovány balíčkem sladkostí a ovoce. Celé odpoledne pano-
vala vánoční atmosféra. Dospělí si mohli pochutnat na výborném 
svařáčku a děti na sladkém čaji. A na závěr krásného odpoledne 
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jsme společně slavnostně odpočítali rozsvícení vánočního stromu. 
Prvně jsme rozsvítili ,,na zkoušku,, a poté naostro. Myslím, že se ce-
lé odpoledne v rámci nynější epidemiologické situace povedlo a my 
všichni jsme mohli nasát aspoň trošku té vánoční atmosféry. Na ko-
nec mého příspěvku bych chtěla poděkovat všem, kteří se na akci 
podíleli a jakkoliv nám pomohli. 

Vám všem přeji do nového roku hodně zdraví, štěstí, úspěchů, ra-
dosti a spokojenosti. Věřím a doufám, že příští rok bude pro konání 
akcí trošku příznivější a užijeme si vše bez omezení. 

Ráda bych Vás tímto příspěvkem také pozvala na novoroční 
ohňostroj, který nesmí přece chybět. Bude se konat 1. 1. 2022 
od 17 hod. Všichni si ho však užijeme z prostředí svých domo-
vů a připijeme si k Novému roku symbolicky na dálku. 

Kateřina Dvořáková, 
předsedkyně kulturní komise 
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Z činnosti spolku Slovan 

 
V letošním roce, který byl opět v režii různých opatření proti 
pandemii se nám podařilo, že v červenci mohly proběhnout tradiční 
krojované hody. 

Krojovaná chasa vyzvedla hodové právo a pak průvodem všichni 
prošli celou obcí. Celou dobu nás doprovázeli velmi šikovní muzi-
kanti. Jako tradičně jsme se zastavili v Domově Hvězda, kde děti za-
tančily Moravskou besedu a společně s obyvateli jsme všichni zazpí-
vali a dokonce i zatančili. 

V pět hodin proběhlo požehnání v kostele sv. Jakuba a na náměstí 
následovalo zaplétání máje. Na sále kulturního domu se pak tančilo, 
jedlo, pilo, hodovalo. Zábavu zahájili stárci Hanáckou besedou. K 
tanci a poslechu hráli manželé Frankovi. Večer pak krojovaná děv-
čata zatančila čardáš a všichni pak společně zatančili covidový ta-
nec. 

Děkujeme všem sponzorům za dary, panu starostovi s rodinou a 
všem, kteří nás během průvodu přivítali a občerstvili. 

                                                                za stárky Eva Kutláková 
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Z činnosti OS Staré Hvězdlice  

Dušičkové svícení ve Starých Hvězdlicích 

Některé akce v průběhu roku se stávají již tradičními. Je tomu tak i 
u Dušičkového svícení. Rok s rokem se sešel a opět přišlo Dušičkové 
svícení. Stav teploměru nebyl nic moc, ale v záloze byl vynikající 
svařák a pro nedospělce čaj a sladké strašidelné dobroty. 

Poté, co se shromáždil dostatek malých i velkých lidiček, aby měl 
kdo nést světélka, vyrazilo se. Krátká procházka vesnicí za svitu 
hořlavých i nehořlavých světélek má vždy zvláštní atmosféru. Mys-
lím, že ji mají děti i dospělí rádi. 

Po návratu k buňkám pokračovala pohodová zábava dětí i dospě-
lých. 
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Rozsvícení vánočního stromku ve Starých Hvězdlicích 

V sobotu 27. listopadu, den před začátkem adventního času, pro-
běhlo rozsvícení vánočního stromku ve Starých Hvězdlicích. Tento-
kráte se sešlo méně lidí z obce, ale i tak jsme si popovídali o běžných 
starostech i drobných radostech. Po 17. hodině za zvuku vánoční 
hudby byl rozsvícen nazdobený stromeček, který pro každého z nás 
může symbolizovat něco jiného. Pro některé přicházející svátky na-
rození Páně, pro některé čas obdarovávání, pro další čas pokoje, čas 
tolerance, čas naděje, čas lásky. 

Protože se schyluje ke konci roku, chtěla bych poděkovat organizá-
torům akcí ve Starých Hvězdlicích za jejich skvělou práci, ochotu 
dělat něco navíc, za zvelebování obce. 

Dovolím si popřát všem z Hvězdlic, aby čas adventní pro ně zname-
nal čas pokoje, přeji krásné svátky vánoční, dětem splnění jejich vá-
nočních přání a všem, aby zbývající letošní dny všední i sváteční 
prožili ve zdraví. 

                                                                             Eva Lukášková 
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Z činnosti sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice 

24. června ve 21:28 hodin přišla jednotce SMS pro výjezd na seřadiště 
do Bučovic. Vzhledem k tomu, že siréna nehoukala, tak většina členů 
nereagovala na tuto výzvu. To byla velká chyba. Jen dva členové na tu-
to výzvu zareagovali a to velitel Lubomír Stenchlák a Milan Hajtmar 
starší. Tito přijeli do Bučovic, kde se dozvěděli, že se musí v koloně do-
stavit do tornádem zasažené oblasti do Tvrdonic. Potom dostali rozkaz, 
přesunout se do Moravské Nové Vsi, kde se zapojili do zásahu. Byla 
noc, všude tma a místní jednotky, které znaly zasažené obce, prohle-
dávali domy, jestli někde nezůstali zranění, nebo zasypaní občané. 

Okolo druhé hodiny ranní se přehnala silná vichřice přes Vyškov a 
okolí. Jednotky byly okamžitě přesunuty na stanici ve Vyškově. Naš-
těstí mohly použít uzavřenou dálnici a tak přesun byl mnohem rych-
lejší, než cesta tam. Od páté hodiny ranní již zasahovali ve Vyškově. 
Bylo zde spousta popadaných stromů a zatopených sklepů. Naše jed-
notka byla nasazena na čerpání vody ze zatopených sklepů. Používali 
se plovoucí čerpadlo a B hadice podle potřeby. Jednotka se vrátila na 
základnu po sedmé hodině ranní. 

2. července v pátek v 5:45 hodin vyrazili naši členové do Mikulčic. V 
7:00 hodin se hlásili u velitele zásahu. Po krátké poradě byli vysláni k 
železniční trati, kde odklízeli následky katastrofy. Do připravených 
kontejnerů třídili dřevo, železo a komunální odpad. Vše se odváželo na 
určené místo. V 19:00 hodin se členové po celodenní práci vypravili k 
domovu. A to: Lubomír Stenchlák, Milan Hajtmar starší, František 
Plhal, Václav Suchý, Jan Vítek ml. a Josef Mácal. 

16. července v pátek odjeli čtyři hasiči do Moravské Nové Vsi. Hlásili se 
u vedoucího. Byli posláni na zakrytí sokolovny. Přestože byl velký vítr, 
snažili se to zvládnout. Práci skončili ve dvacet hodin. Domů přijeli po 
jednadvacáté hodině. Této akce se zúčastnili tito členové: Lubomír 
Stenchlák, Milan Hajtmar starší, Erik Studýnka a Josef Juhaňák. 

21. července jsme vyváželi od 17 hodin použité elektro spotřebiče. 

22. července si přijeli pracovníci Elektrowinu pro tyto spotřebiče. Po-
mohli jsme jim je naložit. 

1. srpna v neděli v 9:38 hod. jsme byli povoláni ke spadlému stromu 
přes silnici „U pile“. Museli jsme ho pořezat a uklidit. 
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Ve středu 25. srpna ve 12 hodin jsme se rozloučili v obřadní síni v Dě-
dicích s naším členem Jiřím Slavičínským. Zemřel ve věku 63. let. Čest 
jeho památce. 

28. srpna v sobotu se naši členové zúčastnili dětského dne v Manero-
vě. Děti se vyřádily ve stříkání s vodou z cisterny. 

28. srpna se dožil člen našeho sboru pan František Křístel 70. let. Ne-
chali jsme mu v Českém rozhlase zahrát a popřáli k jeho jubileu. 

V pátek 3. září se v Nových Hvězdlicích uskutečnila oslava 135. výročí 
sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice. V 18. hodin se uskutečnila 
slavnostní schůze v kulturním domě. Zahájení provedl starosta SDH 
Jan Kolofík a přivítal všechny hasiče a přítomné hosty. Kulturní vložku 
si připravili naši mladí hasiči. Slavnostní projev přednesl velitel Lubo-
mír Stenchlák. Starosta městyse Hvězdlice ing. Zdeněk Tejkal popřál 
do dalších let hodně úspěchů v činnosti sboru a po proslovu připnul 
slavnostní stuhu na náš prapor. Následovalo předávání vyznamenání 
naším členům starostou SHČMS okresu Vyškov Miloslavem Brandý-
sem a velitelem sboru. Mimo jiné se v tento den dožil náš nejstarší člen 
bratr Jan Marek životního jubilea 80. let. Byla mu předána stužka za 
50. let členství a velitel mu popřál pevné zdraví a předal dárkový koš. 
Dále měl proslov starosta SHČMS bratr Miloslav Brandýs a vedoucí 

zasloužilých hasičů bratr Jan Přikryl, velitel stanice Bučovice ing. Jiří 
Bohuslav a za domov Hvězda pan Petr Dulanský. Po ukončení slav-
nostní schůze bylo podáváno občerstvení. 
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V sobotu 4. září se sešli hasiči dopoledne v kostele sv. Jakuba v No-
vých Hvězdlicích na mši svaté za živé a  zemřelé hasiče. Mši celebroval 

duchovní správce z farnosti Milonice Martin Kohoutek. Moc mu děku-
jeme. Po mši odvezli hasiči věnec na hřbitov ve Starých Hvězdlicích a 
položili jej ke kříži. 

V sobotu 4. září odpoledne ve 14. hodin byl na náměstí proveden slav-
nostní nástup pozvaných hasičů. Začalo se s ukázkami staré techniky. 
Jako první se představili dobrovolní hasiči z Bučovic a předvedli tzv. 

tragačovku z roku 1882. Následovala ukázka koňské stříkačky 
z Mouřínova, zakoupené v roce 1885 od firmy Stejskal. Předvedli, že je 
stále funkční. Stará garda z Nových Hvězdlic předvedla ukázku se stří-
kačkou od firmy „Stratílek“ zakoupenou ve Vysokém Mýtě 17. dub-
na1936. Tato stříkačka funguje díky obětavým členům již 85 let. Dále 
se představila naše zásahová jednotka s cisternou Škoda RTL 25. Pro-
fesionální hasiči, z Bučovic předvedli občanům, co se může hospodyň-
kám přihodit v kuchyni, když do kastrolu s rozpáleným olejem nalijí 
vodu. 
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Po těchto ukázkách se představili naši nejmladší „Plamínci“ a předvedli 
požární útok s vodou. Dále si zasoutěžili mladší a starší hasiči. Potom 

ženy a muži. Pro děti byla nejlepší atrakce pěna na silnici před obec-
ním úřadem. Tam se všechny děti vyřádily. V sále kulturního domu 
byla výstava historických uniforem, přileb a hasičských předmětů při-
pravena panem Jiřím Kremzem a Janem Havlem ze Snovídek.  

 

 

Tato oslava se velmi vydařila. Přišlo se podívat hodně místních i přes-
polních občanů. Počasí bylo jako vymalované, občerstvení bohaté a 
všichni byli spokojeni. Nejvíce přítomné pobavil soutěžní útok našich 
žen seniorek. 

V sobotu 11. září se uskutečnil 29 ročník Rally Vyškov. Naši členové se 
zúčastnili jako pořadatelé a také zabezpečovali s cisternou požární 
bezpečnost. Počasí bylo krásné a závody proběhly bez nehod. 

13. září siréna oznámila jednotce výjezd do Uhřic, kde likvidovali 
sršně. 

SDH Nesovice uspořádali 17. a 18. září oslavy 125. výročí založení sbo-
ru. V pátek jsme byli pozváni na slavnostní schůzi a v sobotu proběhly 
soutěže v areálu u hřiště. Našim se v soutěžích vcelku dařilo a odvezli 
si několik pohárů. 
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25. září v 17:48 hod. byli naši hasiči sirénou povoláni opět k likvidaci 
sršňů do Letošova. 

15. října ve13:08 hodin siréna oznámila výjezd členů k požáru na Boří, 
kde byl požár v šatně ve třetím podlaží Radiokomunikační věže Hra-
disko. Členové jednotky si po příjezdu museli nasadit dýchací přístroje 
a od cisterny rozmotat hadice a dostat se po úzkém schodišti k požáru. 
Přijelo pět sborů. Jednalo se o taktické cvičení. 

16. října v sobotu se naši mladí hasiči zúčastnili branného závodu ZPV 
v Kozlanech. Ze třiceti družstev se umístili mladší na pátém místě a 
starší na místě sedmém. Gratulujeme jim ke krásnému umístění. 

7. a 8. listopadu jsme vyváželi před hasičku vyřazené elektro spotřebi-
če a následující den si pro ně přijeli pracovníci Elektrowin. Pomohli 
jsme je naložit. 

13. listopadu se uskutečnil lampionový průvod. Děti s lampiony spolu 
s rodiči prošly městysem a vrátily se do hasičky. Ve dvoře bylo připra-
vené ohniště, kde si všichni opékali špekáčky a také se občerstvili hor-
kým čajem. Sobotní večer se vydařil. 
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19. listopadu v pátek odpoledne členové sboru nakládali ve dvoře na 
kontejner železný šrot. 

Večer v přísálí kulturního domu se uskutečnilo přátelské posezení pro 
členy i nečleny. K tanci a poslechu zahrál Blahoš Frank s manželkou 
Marcelou. 

27. listopadu v sobotu odpoledne jsme vypomáhali kulturní komisi s 
nafukováním balonků dětem, přání pro Ježíška. 

28. listopadu v neděli odpoledne byli povoláni dva členové zásahové 
jednotky do Zdravé Vody k odstranění spadlého stromu 

30. listopadu v úterý naši dva členové přivezli z Tišnova cisternu znač-
ky „MAN“ pro naši zásahovou jednotku. Má moderní vybavení. 

Vážení spoluobčané, rychle se blíží závěr letošního roku. Letošní rok 
byl stále ve znamení toho nebezpečného koronaviru. Bohužel, jsme jej 
museli prožít. Pevně věřím, že příští rok bude rozhodně lepší. Děkuji 

Vám, že již několik let u nás nezasáhl ohnivý kohout a to je důležité. 
Všem občanům přeji krásný a poklidný konec roku a naši zásahové 
jednotce co nejméně výjezdů. Máme novější zásahové vozidlo značky 
„MAN“ s velmi moderním vybavením. Přeji krásné prožití Svátků vá-
nočních, pevné zdraví a hodně štěstí v novém roce 2022. 

 

                                                                      Jan Kolofík  
                                                            starosta SDH Nové Hvězdlice  
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Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice 

Hodové slavnosti 

Tak jako každým rokem i letos začaly hodové slavnosti páteční dis-
kotékou a opět nám přálo počasí, takže jsme mohli akci uskutečnit 
na hřišti za garážemi. K poslechu, protože tancovat se nesmělo, nám 
hrál DJ Trnka a myslím, že jsme se ve výběru nespletli a nezklamali. 
Hudba hrála stále a na „parketu“ bylo většinou plno. Když pominu 
pozdní příchody návštěvníků (tradiční folklór v Nových Hvězdlicích) 
a závěr akce, tak si myslím, že vše klaplo dobře. Poděkování patří 
všem, kteří se podíleli na obsluze i na prodávání vstupenek. A sa-
mozřejmě i vám, kteří jste za námi došli. 

Po sobotní krojované přehlídce jsme pořádali fotbalové zápasy. Nej-
prve jako poslední dobou tradičně, se nám představili ti menší a 
mladší a znovu mezi nimi byla děvčata (vy starší ženy, berte si z 
nich příklad). Tento zápas dal dohromady opět Jara Pavlík, za což 
mu patří dík, protože dnes někoho přemluvit ke sportu není jedno-
duché. A také někteří naslibují a pak nic. Takže važme si toho, že se 
zápas uskutečnil, ale i toho, že po nich následovali chlapci s daty 
narození v občankách poněkud odlišnými. Přiznám se, že tentokrát 
jsem byl pesimista a moc nevěřil tomu, že se sejdou dva týmy. I 
když to nakonec nebylo „svobodní – ženatí“, zápas se odehrál, a bylo 
se na co dívat. Samozřejmě i za podpory některých mladých, kteří 
toho měli po prvním zápase málo. A kdo vyhrál? No červenobílí, tak-
že vše v pořádku. Počasí nám přálo. Staňa u udírny a Pavlové, 
Handlíř a Svoboda, se činili ve výčepu, a proto bych řekl, že vše pro-
běhlo k naší a snad i vaší spokojenosti. Děkuji všem za pomoc a ná-
vštěvu při našich akcích a Marovi Studýnkovi, že dal do kupy pro-
gram a postaral se o vytvoření letáků a pozvánek. 

Za SK hodnotím hodové oslavy jako vydařené i když samozřejmě o 
slabých místech víme a budeme se snažit je odstranit na dalších se-
tkáních. 

                                                  
Bohuslav Bárta, předseda SK  
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Z činnosti farnosti 

 
 
Tak už je to druhý rok, co jsme nemohli uskutečnit naši podzimní 
přednášku a nadílku Mikuláše s andělem v kostele v Nových 
Hvězdlicích. 
Snad nám to vyjde příště. 
 
Za nás farníky přejeme všem krásné a požehnané Vánoce a vše 
dobré v novém roce.  
Připojujeme výstižné a vtipné novoroční přání faráře Zbigniewa 
Czendlika, se kterým se opakujeme, ale je opravdu výstižné. 
             
„Abych nikoho neurazil, nepřeji lidem, ale postavičkám z 
Betléma:                
Přeji volům, aby neřvali z plna hrdla na všechny kolem sebe,      
oslům, aby nebyli paličatí a tupí,    
ovečkám, aby nešly slepě za prvním lepším pastýřem,               
pastýřům, aby si nemysleli, že ty ovečky jsou tak tupé, jako 
vypadají,               
andělům, aby méně lítali a víc chodili po zemi mezi lidmi,               
králům, aby nezůstali nazí jen s korunou na hlavě               
a Svaté rodině, aby našla teplé místo v srdcích lidí.“   
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Společenská rubrika 
 

Vítáme do života tyto občánky : 

William Burai 13.07.2021                                

Jan Kocmich 28.07.2021 

Jakub Vavro 14.08.2021 

Daniela Pěnčíková 17.08.2021 

Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané 

Paní Veronika Židková 91 let 

Paní Věra Klvačová 97 let 

Pan Miloslav Jeřábek 65 let 

Pan Zdeněk Halamíček 70 let 

Paní Elena Nečasová 70 let 

Paní Oldřiška Nováková 70 let                    

Pan Libor Handlíř 60 let 

Pan Jiří Chuchvalec 60 let 

Paní Růžena Šafaříková 60 let 

Paní Jiřina Machalová 91 let 

Pan Pavel Sedlák 65 let 

Paní Věra Rendvanská 80 let 

Paní Jitka Altmanová 80 let 

Paní Eva Hanousková 80 let 
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Paní Hana Tarabášová 70 let 

Paní Marta Mikšíková 65 let 

Pan Ladislav Nagy 60 let 

Paní Marie Posoldová 94 let 

Paní Ivana Hošťálková 60 let 

Paní Anna Studýnková 65 let                       

Pan Petr Černohorský 60 let 

Paní Jarmila Vrbacká 75 let 

Pan Vladimír Zubík 65 let 

Pan Radomil Přibilík 65 let 

Paní Drahuška Čížková 93 let 

Pan Milan Doležal 60 let 

Paní Pavla Vršťálová 93 let 

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. 

Naposledy jsme se rozloučili s : 

Panem Jiřím Slavičínským 

Paní Andělou Vinklárkovou 

Paní Marií Němcovou 

Paní Ivankou Kubovou 

Paní Jarmilou Chmelaříkovou 

Paní Žofií Bambergerovou 

Panem Eduardem Hauerem 

Čest jejich památce. 
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Zprávičky ze školičky  

 
Školičku jsme otevřeli 1. září s plně obsazenou kapacitou 25 dětí 
(Nové Hvězdlice – 19; Chválkovice – 2; Uhřice – 1; Kozlany – 1; 
Nesovice – 1, Moravské Málkovice - 1) a s nadšeným kolektivem 
pracovnic (učitelka – ing. Lenka Půčková, školnice – Jitka 
Mlčoušková, kuchařka – Lucie Plhalová, vedoucí stravování – Leona 
Goldová). Po letním odpočinku jsme zahájili tématem „Hurá do 
školky“, kde jsme se seznámili nejen s kamarády, prostředím 
školky, ale také s jeho režimem a pravidly. jsou piktogramy, které 
nám pomáhají najít kamaráda, pěkně si s ním hrát, dělit se s ním o 
hračky, být pozorní, sebevědomí, slušně vychovaní, společenští, 
samostatní, ale i šetrní. Už víme například, že pusinka znamená 
pozdravit, poprosit, poděkovat, ale také používání pěkných slovíček 
bez zbytečného křičení, nebo že kapička je voda, která se používá na 
mytí, je vzácná, drahá a je potřeba s ní šetřit. Říkadlo „Dobré ráno, 
dobrý den, den se krátí s podzimem. Venku fouká vítr, prší, 
schovejte si děti uši“ nás provedla podzimem, který byl ideální na 
pozorování prací na zahradě a na polích, které obklopují naši 
školičku i vesničku. Z příběhů, říkanek, tanečků, písniček jsme si 
postupně sestavili pásmo s názvem „Čtyři roční období“, které jsme 
vám chtěli ukázat při Besedě s důchodci. Tuto možnost nám opět 
překazila pandemie Covid-19, která neustále ovlivňuje veškeré dění 
kolem nás. Nejen, že je nutné nosit v uzavřených prostorech 
respirátor, často se testovat, ale je omezený i vstup 3. osoby do 
školky. Tato omezující situace nás vedla k tomu, že jsme přesunuli 
aktivity do venkovních prostor. Připravili jsme si „Podzimní stezku“, 
která nás za pomoci kartiček s úkoly a tajenkou provedla vesnicí a 
opět přivedla zase zpět do dvora školky, kde jsme si prozradili 
vyluštěnou tajenku a vytvořili z přírodnin Podzimníčka. Posezení s 
důchodci se neuskutečnilo, ale zato se nám podařilo a to hned 2x 
setkání s novými občánky Hvězdlic. Těšíme se, jak k nám brzy 
přijdou do školičky, protože: „Jaro, léto, podzim, zima, v naší školce 
je príma!“. Říkal to i čert, anděl a Mikuláš, kteří nás přišli 
obdarovat. My jsme jim na oplátku ukázali svátečně vyzdobenou 
školku, napsali jsme Ježíškovi o dárky a dlouhé předvánoční období 
jsme si zkrátili adventními zvyky a tradicemi. Koledou „Tichá noc“ 
jsme se dojatí rozloučili se starým rokem a plni očekávání, s 
rozjasněnou tváří a jiskrou v oku hledíme do roku 2022. Ať je 
šťastný, veselý, radostný, příjemný, zdravý, bohatý ….  
  
                                         Přeje Jana Hrubá, ředitelka MŠ Hvězdlice 
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Úřad městyse Hvězdlice informuje 

Odpočty vodoměrů provedou pracovníci městyse Hvězdlice ve dnech 
20. a 21. prosince 2021 (pondělí, úterý). 

Prosíme všechny občany, kteří jsou napojeni na obecní vodovod, aby 
připravili své vodovodní šachty k odpočtům (vyčistili, popř. připravili 
žebřík) nebo nahlásili stav vodoměru na Úřad městyse Hvězdlice 
emailem ouhvezdlice@infos.cz nebo tel. 517 358 616 nejpozději do 
čtvrtku 23. prosince 2021. 

V lednu budou jako každoročně vybírány tyto poplatky: 

- vodné za II. pololetí 2021 (30 Kč/m3) 

- poplatek ze psa (120 Kč za prvního, 180 Kč za každého dalšího, 

důchodci sleva 50%) 

- nájem pozemků dle uzavřených nájemních smluv 

- poplatek za TKO (popelnice) – 700 Kč / osobu trvale hlášenou/ 

- 700 Kč / chalupu k rekreaci/ 

Poplatky můžete přijít uhradit do kanceláře Úřadu městyse Hvězdli-
ce ve středu 12. ledna 2022 hotově. Pokud budete hradit převodem, 
prosíme o úhradu do 31. 1. 2022. 

Prosíme občany o dodržení tohoto termínu. 

-  
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A na závěr – Vánoční překvapení -  

 
 
 

 
 

 

 

Ať už pod stromečkem objevíte dárek, který jste si tajně přáli nebo 
věc, kterou v životě nebudete potřebovat, vězte, že je to úplně jedno. 
Důležitější je to, že nejste v tyto nejkrásnější svátky v roce sami. 
 
 
Takže kouzelné Vánoční svátky a do nového roku hlavně zdraví. 
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