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Milý čtenáři zpravodaje.
Co jsme pro vás tentokrát připravili?
Na začátek Vánoční zamyšlení.
Pokračujeme Tradičním slovem starosty.
Seznámení s Informacemi z jednání zastupitelstva městyse
Hvězdlice.
Nesmí chybět ani oblíbená rubrika Události v kultuře a sportu.
Dále následuje Společenská rubrika.
Sepsali jsme pro vás Kulturní kalendář na rok 2014, kde se dozvíte, na co se můžete těšit
Před závěrem si můžete přečíst Informace úřadu městyse Hvězdlice spolu se Zajímavostmi z evidence obyvatel, dále Informace
z místní mateřské školy o podzimních aktivitách a zajímavou
zprávu obyvatelky Domova Hvězda o jedné pozoruhodné akci.
Vše bude ukončeno nabídkou na Vánoční dárek paní Ireny
Stenchlákové a přáním.

…. a jsou tu opět Vánoce.
V době, kdy se Vám do rukou dostává poslední letošní
číslo zpravodaje, máme před sebou čtvrtou neděli Adventní
a po ní za dva dny již očekávaný Štědrý den. O co více by
mělo být období Adventu časem, ve kterém bychom se měli
zastavit, zklidnit a více uvažovat o mezilidských vztazích, o
to více chtějme, aby následující Vánoční svátky byly časem
radosti, rozzářených dětských očí, dárků a rodinných setkání. Úvahy o tom, jaké by Vánoce měli být, jsme se snažili
na stránkách zpravodaje nabídnout každý rok. Každý rok
jsme se snažili naladit Vás alespoň trošku na Vánoční notu.
Podle předpovědi počasí a podle prosincových pranostik
není jisté, budeme-li letos mít bílé Vánoce. Přál bych je
nejen dětem ale i všem ostatním. Bílá barva sněhu vyvolává
alespoň podle mého názoru pocit klidu a odpočinku. Je
barvou radosti a vítězství. Dodává přírodě neopakovatelné
zasněžené kouzlo, tak dobře známé z Ladových obrázků.
Přál bych Vám proto, aby ve Vašich myslích a to nejen po
dobu Vánoc převládala barva bílá. A pokud se o to neposta3

rá příroda, zůstává tento úkol na nás a nezbývá než „snít o
Vánocích bílých“ a přát si ať jsou naše dny šťastné a prozářené a ať jsou všechny naše Vánoce bílé.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
nastává nám již všem předvánoční shon, a taktéž tomu je tak i na
obci. Koncem měsíce listopadu byly zasazeny do podstavců dva vánoční stromy, které byly připraveny na osvětlení a další dva jsou
stromy rostlé. Rozzáření Vánočního stromu a s ním spojeno vypouštění balonků s přáníčky pro Ježíška a malé posezení u svařeného
vína a taktéž dětem malé občerstvení bylo nastartováním právě
předvánočního shonu.
Pracovníci na VPP dokončují již poslední práce venku, kde jsou opět
nachystány nádoby s posypovým materiálem na zimu.
Podařilo se nám provést opravu místní komunikace ke Zdravé Vodě
ještě za příznivého počasí, kdy záplaty na komunikaci byly ihned
zastříkány asfaltovou emulzí a ošetřeny drtí. Taktéž byla odstraněna
hlína z krajnice tam kde to bylo třeba. Z příkopů odstraňujeme náletové keře, abychom na jaře mohli provést čištění příkopů.
Dokončili se práce na opravě vodovodního řadu. Hydranty a uzávěry
na vodovodním řadu, které jsou mimo komunikace budou ohraničeny, aby nedocházelo k přejezdům po těchto zařízeních a nebyly
opět poškozeny.Taktéž byly zajištěny všechny obecní šachty proti
promrznutí. Práce v obecních sadech byly taktéž dokončeny včetně
obalení kmenů před okusem zvěří. Tak jak každým rokem tak i letos
je tou poslední prací zdobení a osvětlení vánočních stromů. V letošním roce jsme postavili ve Starých Hvězdlicích vánoční strom uprostřed obce do mohutného podstavce. Za dva dny byl krásně rostlý a
osazený smrk zničen. Ulomený vrchol a polámané větve. Po nastrojení vánočního stromku do dvou dní již chybělo mnoho vánočních
ozdob. Tento vandal nemůže prožívat radost z Vánočních svátků a
ani této radosti nepřeje druhým občanům a hlavně malým dětem.
Nechť se tento vandal nebo více takových vandalů nad svým-i činem
nebo činy zamyslí.
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Koncem měsíce listopadu jsme započali s úpravou obřadní síně, která od roku 1977 až do letošního roku zůstala vybavením beze změn.
V obřadní síni došlo k odstranění obložení, stupínku, kovové zástěny a sádrové ozdoby na čelní stěně. Úprava obřadní síně bude spočívat v úpravě stropu a čelní stěny. Tato úprava bude provedena ze
sádrokartonu. Taktéž dojde k úpravám osvětlení, vybroušení parket
a nátěru. Přečalouněny budou taburetky. Tyto práce by měly být
ukončeny včetně vymalování do konce tohoto roku.
SDH Staré Hvězdlice provedl částečné odstranění napadených polosuchých stromů u hřbitovní zdi u kostela ve Starých Hvězdlicích.
Toto odstranění starých stromů bylo náročné a stálo hodně odvahy
při kácení. Staré stromy byly nahnuté nad el. vedením a již svým
stářím se odvracely od svahu. V jarních měsících bude provedena
nová výsadba okrasných keřů. Tímto děkuji hasičům za velice dobře
odvedenou práci. Projekt na odstranění nevyhovujících starých
stromů a výsadbu keřů nám byl nabízen za skoro dvacet tisíc korun. Kolik by obec stálo toto rizikové kácení ? Jarní výsadbu keřů
provedou naši pracovníci.
Kulturní dění neutichá a je to velice dobře. V měsíci říjnu SK Hvězdlice pořádal uliční turnaj v malé kopané, taktéž v tomto měsíci OS
Slovan pořádal maškarní ples. V měsíci listopadu kulturní komise
pořádala Tradiční setkání seniorů. Na začátku prosince se uskutečnilo rozsvícení Vánočního stromu za účasti organizátorů MŠ Hvězdlice, Družiny při ZŠ Brankovice, SK Hvězdlice a SDH Nové Hvězdlice.
Tímto děkuji Všem pořadatelům a organizacím mnoho úspěchů při
pořádání dalších akcí.
Vážení spoluobčané,
Vánoce a s nimi již nastávající Nový rok jsou přede dveřmi. Rok
2013 již pomalu končí a do roku 2014 zbývá již jen pár dnů. Děkuji
všem občanům za úklid před domy, výzdobu oken po celý rok. Dále
děkuji za odvedenou práci ve prospěch naší obce všem pracovníkům
úřadu městyse Hvězdlice, pracovníkům na VPP, Radě a Zastupitelstvu městyse Hvězdlice, všem organizacím ve Hvězdlicích a všem
ostatním, kteří se podíleli na budování naší obce.
Tak jak už jsem uvedl s koncem roku přichází Vánoce, nejkrásnější
svátky v roce, proto mi dovolte, abych jménem Všech zastupitelů i
jménem svým vám všem popřál šťastné prožití svátků vánočních,
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dětem bohatou nadílku dárků a všem hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů a také plno lásky ve vašich rodinách v novém roce
2014.
Alois Kadlec
starosta

Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 30. 10. 2013 a projednalo
mimo jiné:
- uhrazení pohledávky ve výši Kč 360 tis., kterou má vůči ZP,a.s
Hvězdlice
- termín rozsvěcení vánočního stromu dne 7. prosince 2013 od
15,00 hodin.
- průběh krojovaných hodových slavností v Nových Hvězdlicích,
změnu organizátorky hodů, nezájem místní mládeže o účast na
krojovaných hodech
- řešení škody způsobené na obecních majetku v kulturním domě
po hodové zábavě i po posledním maškarním plese pro dospělé
- žádost o navýšení rozpočtu místní knihovny na nákup knih- žádost SDH N. Hvězdlice o příspěvek na pořádání akce pro děti„dušičkové svícení“ a akce pro dospělé „ sousedské posezení“
- opravu obřadní síně
- žádost o výměnu topidla v koupelně obecního bytu č. 3
- krádež dopravních značek u silnice na Zdravou Vodu
- projekt na rekonstrukci vytápění v kulturním domě
- žádost o povolení akce OS „Vyschlé kópák“ ve dnech 22. – 24. 8.
2014 na koupališti v NH
- dopis MěÚ Vyškov, ŽP-žádost o stavební povolení splaškové
kanalizace, budování kanalizační přípojky-Dvorská I.etapa
- dopis MěÚ Vyškov-manipulační řád poldru „Pod Borovicí“
- sdělení Státního pozemkového úřadu na stížnost ing. Alice
Vlčkové na vrácení pozemků kolem jejího domu
- dopis zaslaný ing. Alicí Vlčkovou na Okresní soud Vyškov
- narovnání silnice II. třídy Nesovice-Kozlany
- plán zimní údržby chodníků
- Požární řád obce
- žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem obchodu v čp.
211 od Marie Plhalové
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- žádost o pronájem nebytových prostor v budově čp. 211 od paní
Steinerové a Mgr. Odrazilové
- plán inventur na rok 2013

Události v kultuře a sportu
Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice
Tak jak nám každému z nás přibývají léta, tak se našemu sportovnímu klubu daří přidávat pořádaným sportovním akcím nové
ročníky.
Mezi podzimní akce patří Meziuliční turnaj, jeho ročník se
uskutečnil v sobotu 22. října. Počasí jako by přímo vyzývalo věnovat se sportu. Toto jeho vábení ale vyslyšela pouze hrstka odvážných a tak pořadatelé zredukovali tento turnaj na zápas mladých s těmi dříve narozenými. Pro mládež to byla výuka fotbalu,
pro nás starší příjemný trénink. Výsledek, který jasně hovořil ve
prospěch zkušeností, nebyl ani tak moc důležitý. Důležitější je
skutečnost, že ještě pořád fotbal ve Hvězdlicích existuje. Co nás
ale mrzí daleko více, je nezájem obyvatel Hvězdlic podílet se na
sportovním dění v obci, byť jako diváci.
Předposlední sportovní akcí roku je již třináct sezón Turnaj
v malé kopané Sněhulacup 2013. Start letošního ročníku si do
rodného listu zapíše datum 14. prosince. V sychravém počasí
změřilo své síly a odolnost vůči rozmarům přírody pět mužstev.
Aby hráči lépe snášeli rozmar počasí, kdy slovo „vlezlo“ není úplně vystihující přirovnání, připravili pořadatelé potřebné množství
teplých a svařených nápojů a jak tradice velí i kotel zabíjačkové
polévky (samozřejmě i s masem). Hrstka zkřehlých diváků tak
mohla vidět vítězství Fenstaru Hodějice, před domácím Áčkem.
Třetí místo obsadilo mužstvo Méďovců. Čtvrté pak skončily Fialky z Lažánek. Páté místo tak zůstalo našemu mládí.
Co nás letos ještě čeká? Poslední sportovní akcí roku je Vánoční
turnaj v nohejbale 25.prosince v tělocvičně a pro členy našeho
sportovního klubu oslava Silvestra.
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Vánoce a konec roku jsou obdobím přání a bilancování. Dovolte
mi, abych popřál všem členům, příznivcům a samozřejmě i všem
spoluobčanům klidné prožití nadcházejících Vánočních svátků a
pod stromeček splnění všech přání. Do Nového roku pak zdraví,
pohodu, spoustu lásky a porozumění v rodině i v zaměstnání.
ing. Zdeněk Tejkal
předseda SK
Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice
5. října – Okrsek Nesovice pořádal soutěž štafetu 4 x 100 metrů dle
pravidel požárního sportu v areálu u hřiště. Zúčastnila se čtyřčlenná družstva každého sboru. Každé družstvo mělo dva pokusy. Nejlepší čas 57 sec. mělo naše družstvo ve složení Stenchlák Lubomír,
Stenclák Lubomír ml, Juhaňák Michal a Hajtmar Luboš. Dále se
konala soutěž jednotlivců ve smotávání hadice na čas a srážení kuželek hadicí.
12. října – siréna v 10:38 hod. ohlásila požár u Kozlan. Zásahová
jednotka v počtu pěti členů přijela k požáru ve velmi krátkém čase,
ale stoh se 167 balíky slámy byl již ve stavu, kdy majitel zrušil hašení a nechal ho dohořet. Stoh zapálil nezletilý mládenec.
25. října – Pro děti a rodiče byl připraven program nazvaný „Dušičkové svícení“. Děti před hasičkou vyřezávaly dyně, které byly vystaveny před obecním úřadem. Než se vydal průvod s rozsvícenými
lampiony obcí, pani Tereza Pokorná vysvětlila všem přítomným co
znamená Halloween. Děti při procházení okolo obecního úřadu dyně
rozsvítily. Potom se pokračovalo k hasičce, kde je vystrašila pohádková strašidla. Večer si opékaly špekáčky a byl pro všechny připraven teplý čaj. Některé děti si v hasičce malovaly obrázky.
15. listopadu – výbor SDH připravil pro členy a jejich životní partnery kulturní večer s živou hudbou, jako poděkování za obětavou práci.
23. listopadu – oslavili dva členové sboru své významné narozeniny.
Zubík Karel 50. let a Máša Plhalová 60. let. Popřáli jsme jim pevné
zdraví a předali dárky.
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7. prosince – Podíleli jsme se na úspěšném rozsvěcení vánočního
stromu spojené s vypouštěním balonků s přáníčky.
9. prosince – Firma Elektrowin přijela pro vyřazené elektrospotřebiče, které členové sboru pomáhali nakládat.
Jan Kolofík
jednatel SDH
Vážení spoluobčané, přiblížil se závěr roku a proto dovolte abych
jménem Sboru dobrovolných hasičů i jménem svým poděkoval všem
členům jednotky požární ochrany za jejich celoroční obětavou práci
a popřál jim klidný konec roku bez výjezdu. Také chci poděkovat
všem aktivním členům sboru, kteří pomáhají při pořádání kulturních a společenských akcích pro náš městys. Vám všem ostatním
přeji jménem všech hasičů šťastné prožití vánočních svátků, dětem
bohatou nadílku pod stromečkem a všem hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti a to i v nadcházejícím roce 2014.
Lubomír Stenchlák, velitel JSDH

Občanské sdružení Staré Hvězdlice
Vyhodnocení akcí za rok 2013
Občanské sdružení Staré Hvězdlice uskutečnilo v průběhu roku
2013 celkem 6 akcí.
Vedle občanských záležitostí – významných životních výročí se činnost soustředila na akce, pro které bylo sdružení původně založeno
– ošetřování a údržba vysázených stromků.
K velmi zdařilým akcím patřilo již tradičně „Pálení čerodějnic“, oslava „Dětského dne“, a „Rozloučení s létem“.
Ing. Zdeněk Tvrďoch
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Společenská rubrika
Vítáme do života :
Davida Šáchu
Filipa Gambu

27.09.2013
12.11.2013

Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané
Paní Eva Šilhanová
Pan Vlastimil Vrbacký
Pan Adolf Čížek
Paní Emílie Pajdlhauserová
Pan František Čtvrtníček
Pan Herrman Bartel
Paní Marie Bárová
Paní Cecílie Kolínková
Paní Anežka Učňová
Paní Alena Vlčková
Paní Jindřiška Křistková
Pan Ludvík Střitecký
Paní Marie Procházková
Paní Zdenka Jurůjová
Pan Milard Vojtěch

65 let
70 let
90 let
70 let
70 let
75 let
90 let
90 let
90 let
60 let
85 let
80 let
90 let
70 let
80 let

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany :
Panem Františkem Fialou
Paní Celestýnou Vidlářovou
Paní Cecilií Weinlichovou
Paní Alojzií Kudryovou
Paní Boženou Hunkovou
Panem Josefem Šmelkem
Čest jejich památce.
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Kulturní kalendář městyse Hvězdlice na rok 2014
Datum

Název akce

11. ledna
18. ledna

Novoroční koncert Kyjovského orchestru Kulturní komise
V Domově Hvězda
Taneční večer s Radkem Vernerem
SK Hvězdlice

8. února

Dětský karneval

15. března

ostatky

duben
30.dubna
červen

Pořadatel

Kulturní komise
+ost.složky
Hasiči NH

Velikonoční turnaj ve stolním tenise
/sál v KD /
Pálení čarodějnic v Nových i ve
Starých Hvězdlicích
Dětský den s programem- hřiště

Sportovní klub
ČSŽ NH, hasiči SH,SK,
Kult.komise,SK,Hasiči

červen

Vepřcup-turnaj v malé kopané/hřiště SK/
Sportovní klub
14. ročník
5.-6.července
Starohvězdlické hody / náves SH/
Hasiči SH
25.-27. července Hodové oslavy v Nových Hvězdlicích
OS Slovan,SK, městys
22.-24.srpna
srpen

„Vyschlé kopák V.“sjezd motorkářů
Sdružení motorkářů
/koupališti v Nových Hvězdlicích
Ukončení prázdnin /myslivecká chata/ Myslivecké sdružení

říjen

Uliční turnaj v malé kopané /hřiště SK/ Sportovní klub

říjen

Maškarní ples pro dospělé /sál KD NH/ OS Slovan

listopad

Tradiční setkání seniorů /sál KD NH /

Kulturní komise

Sousedské posezení v přísálí KD

Hasiči NH

listopad
21.prosince

Sněhulacup-turnaj v malé kopané/hřiště/
Sportovní klub

25.prosince

Turnaj v nohejbale /školní tělocvična / Sportovní klub

31.prosince

Silvestrovské sousedské posezení
/hasička ve SH/
Silvestrovská diskotéka /sál KD/

31.prosince

Kalendář bude v průběhu roku aktualizován a doplňován.
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Hasiči SH
Sportovní klub

Úřad městyse Hvězdlice informuje
Odpočty vodoměrů budou provedeny ve dnech 2.a 3. ledna 2014,
prosíme o připravení vodovodních šachet k odpočtům/ odmetení
sněhu, kontrola žebříků/, popř. zapsání a nahlášení stavu
vodoměru k tomuto datu.
Upozornění: je nutno zkontrolovat vodovodní šachty, zda jsou dobře
zazimovány, aby nedošlo k zamrznutí vodovodního potrubí.
Cena za vodné, poplatek ze psa i poplatek za popelnice /TKO/
zůstávají ve stejné výši jako v předchozích letech.
Úhradu spotřeby vody, poplatek ze psa i poplatek za TKO proveďte v
pondělí 20. ledna 2014 hotově do pokladny na Úřadě městyse
Hvězdlice.Prosíme poplatníky, aby poplatky uhradili n e j p o z d ě j i
do konce měsíce ledna 2014.
Svoz popelnice v období vánoc a v novém roce
Poslední svoz popelnic v roce 2013 ve Hvězdlicích bude ve čtvrtek
19. prosince 2013.
Poprvé v novém roce proběhne svoz popelnic ve Hvězdlicích v pátek
3. ledna 2014.
Další svozy popelnic v roce 2014 budou vždy ve čtvrtek ve
čtrnáctidenních intervalech, tak jako tomu bylo doposud.
Městys Hvězdlice hledá paní na úklid prostor kulturního domu
Hvězdlice s nástupem od 2. ledna 2014. Vhodné i pro zdatnou
důchodkyni. Podrobnosti se dovíte v kanceláři městyse Hvězdlice.
Zajímavosti z evidence obyvatel městyse Hvězdlice
1) Nejstaršímu občanu Hvězdlic bude v roce 2014 – 92 let.
2) Nejvíce používaná ženská jména jsou: Marie /23/, Jana/16/,
Jitka /13/, Věra /11/
3) Nejvíce používaná mužská jména jsou: Jan /20/, Petr /15/,
Zdeněk /12/, Michal /11/
4) Ženská jména, která se vyskytují jen u jedné osoby jsou např.:
Alexandra, Alžběta, Amélie, Anastázie, Anděla, Anežka,
Apolonie, Barbora,Claudia, Elena, Eleonora, Ester, Gabriela,
Josefína, Kamila. Karolína, Miloslava, Monika, Natálie, Nina
Isabella , Oldřiška, Simona, Svatava, Světlana, Vanda, Vanessa,
Vendulka, Yveta.
5) Mužská jména, která se vyskytují jen u jedné osoby jsou např.:
Bohuslav, Dalibor, Denis, Dušan, Erik, Hermann, Hubert,
Hynek, Imrich, Jindřich, Luděk, Marcel, Maxim, Mário,
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Mikuláš, Nikolas, Radek, Raimund, Radim, René, Rostislav,
Samuel, Svatopluk, Šimon, Tadeáš, Vilém, Vítek.
/ nejsou započítáni obyvatelé domova důchodců/
6) Nejsilnějším ročníkem je ročník 1985, ve které, je narozeno
celkem14 občanů Hvězdlic.
7) V prosinci 2013 žijí ve Hvězdlicích i cizí státní občané
z Ukrajiny, Velké Británie, Itálie a Slovenska.
PESTRÝ ŠKOLKOVSKÝ PODZIM
Letošní ráz podzimního počasí nám umožnil prožít si podzim v celé
své kráse.
Užili jsme si nádherných prosluněných dnů na zahradě plné ovocných stromů a jejich plodů. Pojmenovávali jsme některé ovoce, při
poznávání jejich plodů jsme zapojili všechny smysly, všímali si stavby stromů či rozdílu od keřů, sklízeli ovoce a uskladňovali na zimu,
abychom si zachovali alespoň část důležitých vitamínů pro dlouhé
zimní období.
Za školní zahradu nás vylákal zvuk drnčícího traktoru, který sklízel
poslední podzimní plodiny z polí. Kukuřice, slunečnice, mák, řepa,
brambory jsou důležité plodiny v potravním řetězci lidí, ale také se
objevují v pohádkách, tanečcích, v rýmovaných příbězích a nás inspirovali i k tvořivým výtvarným činnostem. Zahráli jsme si pohádku
O řepě, Myšce a makovici, vytvořili si bramborové krasavice. Slunečnice se točila nejen za sluncem, ale i podle toho jak foukal vítr,
neboť jsme si z ní udělali větrník.
Velmi oblíbenou podzimní plodinou se stala dýně. Přesvědčili jsme
se, že se Svátek duchů – Halloween nestal oblíbenou slavností jen v
Anglii či Americe, ale také u nás ve Hvězdlicích. Ve spolupráci s paní
Pokornou, jednou z mnoha velmi šikovných maminek z naší mateřské školy, jsme si připravili zábavné, ale i poučné dopoledne, které
vyvrcholilo podvečerním průvodem a veselím, které si pro nás připravila velmi aktivní místní organizace Dobrovolných hasičů.
Podzimní tématiku děti objevovaly na základě vlastních prožitků a
zkušeností, ale i zprostředkovaně. Ve spolupráci se ZOO Vyškov a
profesionální pedagožkou paní Hanou Vymazalovou se v pořadu „O
žabce a počasí“ dozvěděly, že při pohledu z vesmíru vypadá Země
jako modrobílá planeta. Bílá je od vodní páry a modrá od vody.
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Ve vodě vznikl a vyvíjel se život. Voda je základní podmínkou života
na Zemi. Potřebují ji lidé, zvířata i rostliny. Voda je součástí nekonečného přírodního koloběhu. Někteří lidé si však pletou potoky, řeky a rybníky s odpadkovými koši.
Prožít si blížící se změnu ročního období, která se netýká jen nás lidí, ale i zvířat se nám nepochybně podařilo také ve spolupráci s
místní knihovnou. Velmi obětavý a aktivní hvězdlický knihovník,
pan Jan Kolofík, nám ve spolupráci s Ing. Radkem Pospíšilem připravili poutavé dopoledne o zvířátkách z okolí Hvězdlic. Děti už dnes
ví, že se mohou v okolí potkat nejen se zajíci, bažanty, černou a vysokou zvěří, ale také s jezevcem či škodnou liškou. Viděli jsme také
ukázku spolupráce myslivce a psa při lovu na divoké kačeny. O životě zvířat se děti poučily i z bohaté výstavky knih a encyklopedii.
Podzim pomalu končí a nám se podařilo si ho příjemně prožít. Děkuji všem, kteří vytváří příjemné prostředí nejen pro děti, ale i
všechny občany městyse Hvězdlice.
Jana Hrubá, ředitelka MŠ Hvězdlice
Krásné Klobouky
Obyvatelé Domova Hvězda ve Hvězdlicích prožili čtvrtek 14. listopadu ve velkém stylu.Byla pro ně uspořádaná zábava s názvem Kloboukový den.Všehny přítomné zdobily klobouky různých druhů.
Od mexických až po ručně dělané, které si obyvatelé sami vytvořili.
A bylo se na co dívat a také obdivovat. Tato sláva se uskutečnila v
krásném prostředí našeho Pavilonu. Pro všechny bylo připraveno
pohoštění ve formě výborných zákusků od paní Machálkové z Nesovic, kávy a chlazených nápojů. K poslechu nám zahrál taneční hudbu pan učitel Loucký z Brankovic.Písně našeho mládí se nesly celým
Pavilonem. Nikdo nebyl opomenutý.
Velký dík si zaslouží pracovnice terapie i vedení domova se všemi
zamněstnanci., kteří nám tuto pohodu zajistili. Vítání a rozloučení
se zhostila vrchní sestra Posoldová. Všichni se rozloučili s písní prezidenta Masaryka Teče voda teče, kterou jsme si všichni zazpívali a
odházeli nad míru spokojeni. Život jde dál a my se těšíme na příští
shledání.
Obyvatelka Olga Sedlářová..
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Místní knihovna
Vážení spoluobčané, máme tady zase zimu a dlouhé večery. Proto
bych Vás chtěl pozvat do místní knihovny. Máme vcelku velký výběr
knih. Přes dva tisíce. V letošním roce bylo zakoupeno sedmnáct
knih. Z knihovny Karla Dvořáčka máme zapůjčeno 85 knih všeho
žánru. Také máme tři díly známé James E. L. Padesát odstínů šedi,temnoty, svobody.
V knihovně je zaveden od roku 2001 internet pro veřejnost.
Provozní doba: čtvrtek od 17:00 – 20:00 hod.
Knihovna se nachází vedle tělocvičny v bývalé šatně školy.
Velmi mě potěší, když naši knihovnu navštívíte.
Za malou chvíli budeme slavit vánoce a zase Nový rok, přeji Vám
krásné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, pohody a spokojenosti v Novém roce 2014.

Jan Kolofík, knihovník

Mimořádná nabídka
Chcete udělat radost své manželce nebo přítelkyni ?
Kupte dárkový šek na kosmetické služby
v kosmetickém salóně v Nových Hvězdlicích.

Salon používá výhradně značkové přírodní produkty.
Objednat lze u paní Ireny Stenchlákové,
nebo telefonicky : 776 365 902
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Vánoční recept na závěr – Ořechové trubičky
280 g hladké mouky
120 g práškového cukru
1 kávová lžička kakaa
60 g mletých ořechů
140 g másla nebo Hery
2 žloutky
másla na vymazání
čokoládová poleva (čokoláda na vaření + pár lžic másla)
Krém: 100 g másla, 50 g cukru, 3 žloutky, 100 ml smetany na
šlehání, rum dle chuti)
Smícháme sypké suroviny; mouku, cukr, kakao a ořechy. Přidáme k
nim nakrájené máslo a žloutky. Těsto zpracujeme a dáme
odpočinout do ledničky alespoň na čtyři hodiny.
Poté vyválíme těsto, nakrájíme ho na obdélníčky a omotáme ho na
dobře vymazané trubičky.
Pečeme při teplotě 180°C okolo 10 - 12 minut. Trubičky sundáváme
teplé nebo horké (pokud byly špatně vymazané).
Až trubičky vychladnou, ozdobíme je čokoládovou polevou. Můžeme
do ní ponořit rohy nebo je ozdobíme na vnější straně.
Dále si připravíme krém. Můžeme použít jakýkoliv náš oblíbený a
osvědčený krém. Ve vodní lázni šleháme žloutky se smetanou a
cukrem. Až bude směs ušlehaná, necháme ji vychladnout. Přidáme
máslo a rum (tak dvě lžíce) a znovu šleháme.
Nakonec trubičky plníme krémem.
Hotové ořechové trubičky uložíme do chladu.

Redakce Hvězdlického zpravodaje přeje všem radostné prožití
Vánoc v kruhu svých blízkých a zdraví, spokojenost a pohodu
do nového roku.
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