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Milý čtenáři zpravodaje. 

    
Co jsme pro vás tentokrát připravili? 

Na úvod Sláva jaro je tu. 
Pokračujeme Tradičním slovem starosty. 

Dále je seznámení s Informacemi z jednání zastupitelstva městy-
se Hvězdlice.  

Nesmí chybět ani oblíbená rubrika Události v kultuře a sportu. 
Následuje Společenská rubrika. 
Vytvořili jsme pro vás Letošní kulturní kalendář, kde se dozvíte, co 

můžete letos zažít. 
Před závěrem si můžete přečíst Informace úřadu městyse  Hvězd-

lice, článek o Zábavné zimě ve školce a pozvání na Zápis do ma-
teřské školy.  

A vše uzavírá Poděkování divadelnímu souboru, který zahrál před-
stavení v Domově Hvězda a Seznámení s činností Domova Hvězd-

la v roce 2013. 
A na úplný konec – Jarní očistné kůry a něco o Jarních svátcích. 
 
Sláva jaro je tu 
 

Všimli jste si někdy, jak jsou si jaro s podzimem podobné? Často jen 
pohledem do kalendáře zjistíte jaké roční období by kolem nás zrov-

na mělo plynout. Rozdíly jsou poměrně velké a přece v některých 
částech těchto období se podobají navzájem jako vejce vejci. Samo-

zřejmě na podzim listí padá ze stromů, kdežto na jaře pučí a přesto 
v mezičasí těsně před zimou a těsně po zimě člověk neví: "Je teď jaro 

nebo podzim?" Když ale člověk nasaje do nosu vzduch, zjistí ty 
drobné rozdíly mezi nimi i bez pohledu do kalendáře. Na jaře jsou v 
povětří cítit teplé závany, které přinášejí vůni čerstvě probuzené hlí-

ny, tedy to něco co velí přírodě probudit se ze zimního spánku a za-
čít růst ostošest. Vzduch je plný očekávání a nových životů. Začíná 

se ozývat první osamělé ptačí volání po družce a zakládání hnízd. Na 
mezi nesměle vystrkují hlavičky první jarní květiny - krokusy, sně-

ženky či bledule. Všichni se zatajeným dechem čekají na ten každo-
roční zázrak - velké probuzení. Letos jsem už vychutnával pomalu a 

jakoby nechtěně přicházející jarní náladu a těšil se na sluneční živo-
todárné paprsky. Prostor byl nabit tím oním zvláštním napětím, kte-

ré se dá zažít jen v předjaří. Říkal jsem si: "Už je to tady. Jaro přišlo, 
sice letos o trochu dříve než v loňském roce, ale se stejnou krásou 

jako loni. I přes ranní mrazivé záchvěvy je cítit a vidět, že je  jaro tu. 
Nadarmo se neříká – březen za kamna vlezem, duben ještě tam bu-
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dem. V mé paměti je vzpomínka, že jednou sněžilo dokonce i na 

prvního máje. Tyto kotrmelce přírody se čas od času stávají. 
 Jaro někdy přijde brzy, někdy na sebe nechá dlouho čekat. Každý 

rok ale stejně  přijde.  
       

 
Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané, 
 

Po mírném zimním období přichází opět  pro každého  z nás tolik vy-
toužené jaro. Slunce nás již hřeje a to jsou již první příznaky jara a 
s jarem přichází i nový život. Příroda již opět pookřála a hned je nám 

všem veseleji. 
Práce po obci je stále dost a hned po novém roce jsme započali 

s čištěním příkopů okolo silnice na Zdravou Vodu. Taktéž byly pro-
čištěny mostky pod silnicí, aby mohla povrchová voda lépe odtékat 

do potoka a netekla až do vesnice. Další akcí po novém roce bylo 
provedení výkopu pro položení nového odpadního potrubí a odvodu 

povrchové vody ze střech na nádvoří v Požární zbrojnici v Nových 
Hvězdlicích. Součastně byl upraven terén na nádvoří před započetím 

další etapy opravy Požární zbrojnice. V době vegetačního klidu došlo 
k údržbě hřbitova kde se odstraňovali náletové keře, zkrácení pře-

rostlých keřů, vychýlených větví a další potřebné práce. Taktéž 
v úvoze na Pavlovice se prováděl pořádek – odstraňovali se keře, kte-

ré rostly až do cesty a zarostlé staré větve, které tam byly již dříve 
navezeny. Taktéž se tam nachází v keřích velké  množství navežené-

ho rumiska ze stavby. V obecním sadě byl proveden jarní řez u mla-
dých stromků a odstranění suchých a nalomených větví u starší vý-
sadby. Jarní práce v sadě budou ukončeny včetně provedení úklidu. 

Na dětském hřišti ve Starých Hvězdlicích byla provedena oprava 
prvků a návoz písku na dopadovou plochu pod houpačky.  Za nepří-

znivého počasí když pršelo tak pracovníci   prováděli úklid na sále a 
v přísálí KD včetně oprav židlí a stolů, drátkování, pastování, leštění 

parket a konzervace obložení. Další drobné práce se provádí v KD 
průběžně po celý rok.  

V letošním roce byla dokončena oprava Obřadní síně. Nově byl pro-
veden strop a čelní stěna ze sádrokartonů. Taktéž byla provedena 

oprava osvětlení a ozvučení obřadní síně. Stávající parkety byly 
přebroušeny a nalakovány. 
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 Nově byly potaženy taburetky a pořízeny podstavce pod květiny a 

další drobné věci. Letošní vítání občánků proběhlo již v opravené ob-
řadní síni. 

V polovině měsíce března jsme započali  s vyhrabováním zelených 
ploch a stříháním růží. Taktéž jsme odstranili ještě proschlé keře po 

zimě. V brzké době započneme s výsadbou nových keřů. 
V letošním roce jsme požádali o dotaci na vybudování kanalizace ko-

lem Domova Hvězda na kterou bude napojena výstavba rodinných 
domků a do budoucna napojena část obce. Žádost byla podána na 
JMK Brno. Dále jsme požádali o dotace na opravu obecního domu 

ve Starých Hvězdlicích přes Ministerstvo pro místní rozvoj 
z programu Podpory a obnovy a rozvoje venkova.  Dotaci na vybave-

ní MŠ  žádáme  přes Jihomoravský kraj. Dotaci na čekárnu ve Sta-
rých Hvězdlicích jsme požádali přes MMR. Požádáno máme o dotaci 

na druhou etapu oprav Požární zbrojnice  v Nových Hvězdlicích přes 
Jihomoravský kraj.  Další dotace o keré máme zájem doposud 

nejsou vyhlášeny. Letošní rok je rokem kdy končí jedno dotační ob-
dobí 2007 - 2013 a začíná období 2014 – 2020, ale s naplňováním 

tohoto programu bude započato až koncem roku 2015.  Dále zjistí-
me možnosti výstavby bytů v bývalé škole. Doposud nešlo žádat o 

stavební povolení dokud nebylo kde napojit splaškovou kanalizaci 
z daného objektu. Toto bude možné až po napojení výše uvedené  

kanalizace na ČOV v Domově Hvězda. Na tuto akci jsou poskytovány 
pouze dotace formou úvěru přes Státní rozvojový bytový fond. 

Projekčně připravujeme rekonstrukci vytápění KD a oddělené vytá-
pění od úřadu a to z důvodů jednak životnosti plynových kotlů a ta-

ké zbytečným vytápěním nevyužívajících prostor. 
Kulturní dění –  již před některé pořádané akce patří dávat  slovo 
tradiční. Tak se již stalo po několikáté a SK Hvězdlice pořádal 

v měsíci prosinci Tradiční turnaj Sněhula Cup a turnaj v nohejbale. 
Dále pořádali Silvestrovskou zábavu a v měsíci lednu ples. 

Valné hromady byly provedeny u SDH Staré a Nové Hvězdlice. Kul-
turní komise v měsíci únoru pořádala Dětský Karneval. SDH Nové 

Hvězdlice pořádali již tradiční ostatky a  večer pak Ostatkovou zába-
vu. Tímto  děkuji Všem pořadatelům  za zorganizování výše uvede-

ných akcí. 
Opět dochází k ničení obecního majetku. Byl zničen odpadkový koš  

u Augustínka, opětovně se jezdí přes opravené hydranty, dochází 
k ničení veřejné zeleně, odcizení vrchního rámu z ohniště na malém 

hřišti a podobně. 
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Vážení spoluobčané, 

 
Právě před padesáti roky došlo ke sloučení obcí Staré a Nové Hvězd-

lice v obec s jednotným názvem Hvězdlice. V polovině roku 1964 
proběhly již společné první volby do MNV Hvězdlice a  bylo zvoleno 

30  poslanců, kteří byli zařazeni do jednotlivých komisí a 9 členné 
rady obce.  

Blížící se svátky velikonoční jsou významné svátky nejen křesťan-
ské, ale také jsou to svátky jara a probouzející se přírody. S veliko-
nocemi jsou spojovány lidové zvyky a tradice. Mezi něž patří zdobení 

kraslic a pomlázka / mrskut /. Proto Vám všem přeji veselé prožití 
svátků Velikonočních a dětem bohatou pomlázku. 

 
 

                                                    Alois Kadlec  
                                                        starosta                                                                                                          

 
 

                

Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 
 

 Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 5. 3. 2014 a projednalo 
mimo jiné: 

  
 - žádost pana Pavlíčka o povolení lunaparku v době konání 

   hodových oslav v NH 
 - oznámení JMK Brno- vodoprávního úřadu o napojení svodnice 

   z lesa za rybníkem 
 - oznámení MMR Praha o zkrácení vázací doby na zástavu bytů 

 - petici na záchranu malých pošt na vesnicích 
 - nové nájemní smlouvy na obecních bytech 

 - stav rybníka v NH a vyvolání jednání s ing. Radomilem 
    Přibilíkem 

 - nařízení o ceně vody z obecního vodovodu 
 - volné vstupy pro členy SDH JPO III Hvězdlice a SK Hvězdlice 

 - poplatky za prodej obecních pozemků, které platí kupující 
 - výměnu nábytku v kanceláři účetních 

 - žádost o příspěvek na školní ples od KPŠ Brankovice 
 - nepořádek ve Starých Hvězdlicích kolem domu čp. 14 
 - kupní smlouvu s LČR na pozemky kolem poldrů ve SH 

 - postup projektových prací na rekonstrukci bývalé zakladní ško 
 ly 
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 - zamítnutí žádosti o umístění Aloise Procházky v Domově      

   Hvězda 
 - neoprávněně vybudovaný vjezd na pozemek z obecní 

   komunikace 
 -  dodržování směrnice o opravách v bytech 

 - darovací smlouvu na pozemek ve SH od Danuše Šlapanské 
 - informaci o možnosti vybudování levobočního přítoku potoka ve 

   SH a poldru Podomí 
 - zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci za rok 2013 
 - informaci o výsledku jednání s právníkem kláštera 

   Augustiniánů v Brně a pracovníky Pozemkového fondu o 
   pozemcích vydávaných v rámci církevních restitucí 

 - oznámení o stanovišti včelstev 
 - prodej obecních pozemků ve SH 

 - návrh Lesů ČR na nájem poldru Pod Borovicí 
 -.volbu přísedícího u Okresního soudu ve Vyškově 

 - informace o podaných žádostech o dotace pro rok 2014 
 - vyjádření k územnímu plánu Bohdalice-Pavlovice 

 - rozpočtové opatření 1/2014 
 - výsledek inventarizace majetku městyse Hvězdlice k 31. 12. 

   2013 
 - závěrečný účet a uzávěrku roku 2013 

 - návrh rozpočtu na vybudování kanalizace 
 - žádost MěÚ Vyškov, stavebního úřadu o vyjádření ke stavebním 

   úpravám v domě čp. 44 ve   Starých Hvězdlicích 
 - snížení počtu členů ZM Hvězdlice pro příští volební období 
 

 

 

 Události v kultuře a sportu 
  

 Z činnosti kulturní komise 
  

 V sobotu 8. února 2014 bylo v odpoledních hodinách velmi rušno 
v okolí kulturního domu v Nových Hvězdlicích.  

 Začaly se zde scházet děti v maskách víl, vodníků,  pirátů, prin-
cezen a dalších pohádkových i skutečných bytostí. 

 Ve 14.00 hodin byl zahájen pravý maškarní rej pro všechny děti, 
tentokrát se zaměřením na „pohádky tisíce a jedné noci“. 

 Pracovnice Domu dětí a mládeže z Vyškova připravily proto např. 
soutěž v létání na koberci nebo hod na babylónskou věž. Děti ta-
ké mohly házet do otevřené tlamy džina a hledat ukrytý poklad. 
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 Za zdolání někdy i hodně náročných úkolů bylo každé dítě od-

měněno sladkostí. 
 Při skotačení a tanci si mohly děti také přiběhnout pro malé ob-

čerstvení, které jim připravila kulturní komise. 
 Každé dítě, které si koupilo los, vyhrálo některou cen věnovaných 

sponzory tomuto dětskému karnevalu. 
 Příjemně unavené se děti, ač nerady, rozcházely za doprovodu 

rodičů nebo prarodičů v podvečerních hodinách. 
                                                            
                                                               Vlasta Nováková 

  
Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice 

 
Sportovní plesánek 
 

První akci, kterou naše organizace uspořádala v letošním roce byl 
společenský večer, námi nazývaný Plesánek. Uskutečnil se netra-

dičně v pátek 17.ledna. I přes tento neobvyklý termín byla účast více 
než dobrá. K úspěchu této akce přispěli nemalou měrou i bratři 

Vernerové, kteří jsou ve Hvězdlicích oblíbení. Díky mnoha štědrým 
sponzorům, kterým tímto upřímně děkujeme, se organizátorům po-
dařilo zajistit bohatou tombolu.  

Myslím si, že Plesánek 2014 se zařadí mezi akce, které zúčastněné 
pobavily a nám pořadatelům přinesly příjemný pocit, že úsilí spoje-

né s organizací této akce se vyplatilo.   
 

ing. Zdeněk Tejkal 
                                                                            předseda SK                          

 
 

 Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice 
  

 4.ledna - Nový rok zahajujeme výroční valnou hromadou, na kte-
ré si stanovíme plán práce na celý rok. Letos jsme museli provést 

i mimořádnou volbu na funkci starosty SDH a novou vedoucí 
mládeže. 

  
 26.ledna –  v 8:30 hod. ohlásila siréna poplach. Jednalo se o po-

žár rodinného domu u nás. Naše zásahová jednotka byla u požá-
ru jako první. Pomocí profesionálních jednotek byl požár uhašen 
v zárodku a škoda nebyla tak veliká. 
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 31.ledna – se uskutečnila v přísálí kulturního domu okrsková 

hodnotící schůze, které se účastnili členové šesti sborů našeho 
okrsku. Na této schůzi jsme projednali a schválili činnost na le-

tošní rok. 
  

 10.února – naše mládež se svými vedoucími se zúčastnila pla-
veckého výcviku v aquaparku ve Vyškově.   

  
 7.března – proběhlo školení strojníků ve Vyškově, kde absolvovali 

testy a praktický výcvik. 

  
 14.března – velitelé JPO III. se zúčastnili školení s praktickým 

výcvikem ve Vyškově. Všichni si museli přivést obleky, tak jak se 
vyjíždí k zásahu. Všech padesát velitelů bylo rozděleno do skupin 

a prováděli se různé situace při zdolávání požárů. Jako napří-
klad: slaňování z věže, provádění první pomoci zraněnému, ha-

šení z žebříku ve výšce, jak používat dýchací přístroj, práce 
s vysílačkami a hašení pěnou. 

  
 15.března – jsme uspořádali ostatkové slavnosti. V deset hodin 

dopoledne vyšlo z kulturního domu 36 masek, do ulic našeho 
městyse za doprovodu hudby „Podboranka“. Počasí nám nepřálo 

a tak jsme  zmokli. Pochvalu si určitě zaslouží všichni účastníci, 
které déšť neodradil a vydrželi až do konce. Večer se všichni na 

zábavě dobře pobavili a navíc si odnesli pěkné ceny.  
  

                                                                                 Jan Kolofík 
  
 

Společenská rubrika 
 

  
Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané 

 
Pan Vratislav Šťastný          65 let 

Paní Apolonie Handlířová    80 let 
Paní               Marie Slavíková                        75 let 

Paní Marie Mikulášková    75 let 
Paní               Libuše Čtvrtníčková                 70 let 

Paní               Marie Marková                        75 let 
Paní               Helena Machalová                   60 let 

Pan                Josef Mlčoušek                        75 let 
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Paní               Drahuška Čížková                   85 let 

Paní               Miroslava Strnková                  65 let 
Paní               Pavla Vršťálová                         85 let 

Pan                Rudolf Nečas                             65 let 
 

Pan                Jan Rybnikář                            65 let 
Paní               Marie Fajtová                            85 let 

Paní              Marie Dobešová                        85 let 
Paní               Marie Hůlková                          94 let 
 

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. 
 

Omluva: V minulém čísle Hvězdlického zpravodaje jsme uvedli ne-
správné příjmení paní Evě Vilhanové. Tímto se jí omlouváme 

 
Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany : 

 
Paní                Vítězslavou Chytilovou 

Paní                Marií Zetochovu 
Paní                Emílií Pospíchalovou 

Paní                Růženou Chalupovou 
Panem            Milanem Valíkem 

Paní                Marií Fialovou 
                            

                                                          Čest jejich památce. 
 

 
Kulturní kalendář městyse Hvězdlice na rok 2014  

 

Datum Název akce    Pořadatel 

 5. dubna Velikonoční turnaj ve stolním tenise  

 /sál v KD  / 

Sportovní klub 

30.dubna Pálení čarodějnic v Nových i ve  

Starých Hvězdlicích 

ČSŽ NH, hasiči SH,SK, 

 7. červen Dětský den s programem- hřiště Kult.komise,SK,Hasiči 

 21.červen Vepřcup-turnaj v malé kopané/hřiště SK/ 

       14. ročník 

Sportovní klub 

5.-6.července          Starohvězdlické hody / náves SH/  

Hasiči SH 

25.-27. července Hodové oslavy v Nových Hvězdlicích 

 

OS Slovan,SK, městys  
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22.-24.srpna 

         

„Vyschlé kopák V.“sjezd motorkářů  

 /koupališti v Nových Hvězdlicích 

Sdružení motorkářů 

     srpen 

 

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 

      listopad Sousedské posezení v přísálí KD Hasiči NH 

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/ 

 

Hasiči SH 

31.prosince Silvestrovská diskotéka /sál KD/ Sportovní klub 

Kalendář bude v průběhu roku aktualizován a doplňován 

 

 

 
Ze statistiky obyvatel Hvězdlic za rok 2013 

 
Počet obyvatel k 1. 1. 2014 : 601 
Nové Hvězdlice : 526 obyvatel 

Staré Hvězdlice: 75 obyvatel 
Narození: 8 

Přistěhovaní: 23 
Odstěhovaní: 25 

Úmrtí: 23 
 

Do této statistiky jsou započítáni i obyvatelé Domova Hvězda Hvězd-
lice. Stav přihlášených byl k 1. 1. 2014 : 81 

Z toho 17 mužů a 64 žen. Ročník narození nejstaršího obyvatele 
Domova Hvězda je 1914 a nejmladšího 1977. 

 
Počet sňatků v roce 2013 : 3 

Na ohlašovně je přihlášeno 15 mužů a 2 ženy. 
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Úřad městyse informuje 

 
Ve dnech 11. – 13. dubna 2014 / pátek odpoledne – neděle/ budou 

přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad v Nových i ve Sta-
rých Hvězdlicích. 

Žádáme občany, aby na tyto kontejnery neukládali nebezpečný od-
pad / barvy, ředidla, plasty apod./ a elektroodpad /televizory, ledni-

ce, pračky, mikrovlné trouby apod./. 
Kontejnery slouží pouze pro tuhý komunální odpad větších rozměrů, 
který nelze uložit do popelnice. 

Děkujeme za pochopení. 
 

 
Zábavná zima ve školce 

 
Letošní zima bez sněhu? Ve školce to nebyl žádný problém. Užili 

jsme si zimu jinak! 
Hned poté, co na zem dopadl poslední lísteček ze stromu, jsme si 

udělali výlet do vyškovského muzea na výstavu s názvem „Fenomén 
Igráček“. Jednalo se o putovní výstavu, která byla určena nejen ma-

lým, ale i velkým návštěvníkům. Mimo to, že jsme si prohlédli ne-
spočet různých profesí od zedníka po kosmonauty, přenesli jsme se i 

do světa Igráčků s tváří Hello Kitty. Samozřejmě bychom nemohli 
z výstavy odejít, pokud bychom si s těmito lákavými hračkami, které 

byli populární v 80. letech minulého století, trochu nepohráli. A aby 
nám po těchto plastových figurkách nebylo smutno, tak nám Ježí-

šek nadělil do naší školky několik sad Igráčků, se kterými si teď 
pravidelně a rádi hrajeme. 
Ještě než jsme zasedli ke štědrovečerní večeři a než jsme si rozbalili 

vytoužené dárky, sešli jsme na náměstíčku při rozsvěcení vánočního 
stromu. Pro děti byly nachystané nejrůznější soutěže, za které si 

domů odnesli perníček ve tvaru stromečku. Vyvrcholením této akce 
bylo vystoupení dětí z naší školky a ze základní školy Brankovice, 

které navodilo tu správnou atmosféru ke slavnostnímu rozsvěcení 
vánočního stromu a vypuštění heliových balónku, které pro děti na-

chystala aktivní místní organizace Dobrovolných hasičů. 
Jen co jsme se po vánočních svátcích vrátili zpátky do školky a ještě 

nechávali doznít v našich srdcích klid a rodinnou pohodu, už nám 
klepal na dveře školky zápis předškoláků do první třídy 

v Brankovicích. Ve školce jsme se na tento den velmi dobře připra-
vovali. Hráli jsme si na školu, kreslili jsme maminku a tatínka, také 

jsme počítali a tak naši předškoláci mohli jít s úsměvem vstříc no-
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vým zítřkům. Zápis do ZŠ v Brankovicích se nesl v duchu pohádek 

z večerníčku. A tak se mohly děti setkat při kreslení postavy napří-
klad s Křemílkem nebo Vochomůrkou.  Procházkou mezi zvířátky je 

provázeli Mach a Šebestová i s kouzelným sluchátkem.  Při pozná-
vání pohádkových postav jim pomáhal samotný Večerníček. Po cestě 

děti potkaly i Boba a Bobka, kteří jim dali za úkol strefit se míčky do 
jejich velkého létajícího klobouku. Nakonec se děti staly i moderáto-

ry v televizi a za to všechno dostaly spoustu dobrých odměn, napří-
klad perníčky známých pohádkových postav - makové panenky, víly 
Amálky, Křemílka a Vochomůrky a dalších. 

Jak už bylo řečeno na začátku, i přestože letošní zima nám nenadě-
lila sníh, nebylo to pro nás na škodu. Rozhodli jsme se, že si leden 

zpestříme výletem do vyškovského muzea na výstavu s názvem 
„Zpátky do pohádky“. Pohádky nás mnohému naučí a jsou pro děti 

přitažlivé. A tak když děti uviděly opravdové kostýmy z pohádky 
Lotrando a Zubejda nebo Krkonošské pohádky, byly nadšené. Vel-

kým překvapením byla pro děti víla Květomila, která je zavedla do 
říše pohádek. Děti musely zapojit všechny své smysly při poznávání 

bylinek nebo poslouchaní písničky z pohádky Princové jsou na dra-
ka, při které dokonce postavili zeď.  Za každý úkol, který splnily, 

dostaly jeden korálek, až z toho navlékly celý náhrdelník. V tom 
okamžiku vysvobodily zakletou princeznu a tam jim byla moc vděč-

ná. Do školky jsme se vraceli s velmi dobrým pocitem, že zpátky do 
pohádky se můžeme vrátit kdykoli, když si otevřeme knížku. 

Karnevalová oslava, kterou jsme uspořádali na konci února, byla 
vyvrcholením tématu masopust. Celý týden jsme si povídali o maso-

pustním období. Zpívali jsme písničku Stála basa u primasa, zahráli 
jsme si pohybovou hru na medvěda, malovali princeznu, krále, čerta 
nebo vodníka a také jsme plnili a pekli jitrnice jako na správné mo-

ravské zabíjačce. A jak už bylo řečeno, na konci týdne k nám přišla 
klaunice Pepina, která si pro nás přichystala zábavné dopoledne. 

Všechny děti se přeměnily v princezny, udatné rytíře, kovboje, víly a 
také policajty nebo žáby. Šikovná klaunice Pepina s dětmi čarovala 

a tancovala. Děti poznávaly hmatem různé předměty a zrakem věci 
na obrázcích. Všichni se bavili a užívali si radost z karnevalové osla-

vy.  
Doufám, že tak jako naše děti ze školky, tak i Vy budete mít úsměv 

na tváři. Přeji krásné jarní dny a děkuji všem, kteří přispívají 
k pohodovému a příjemnému prostředí v MŠ. 

 
Miroslava Gregorová, učitelka MŠ Hvězdlice 
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si Vás dovoluje pozvat 

k zápisu dětí                              

ve věku od 2 – 6 let, 

který se bude konat 

ve středu 9. dubna 2014 

v době od 10 – 12 hodin 

 
K zápisu si přineste: 

 Rodný list dítěte 

 Telefonní číslo zákonného zástupce 

Poznámky:  

 Zápis se týká dětí, které dosud MŠ nenavštěvují 

 Zapsané děti budou přijaty od 1. září 2014 

 Při zápisu je nutné vyplnit přihlášku 

 Vyplněný a potvrzený evidenční list je nutný odevzdat do 30. 
dubna 2014 v MŠ 

 

PROČ JE DOBRÉ SE PŘIHLÁSIT PRÁVĚ DO NAŠÍ MŠ? 
 

 Jsme jednotřídní mateřská škola s menším počtem dětí. 

 Máme příjemné rodinné prostředí s útulným, moderním vyba-
vením. 

 Máme vlastní školní vzdělávací program s názvem „Poznáváme 
svět“, který je vytvořený podle nejnovějších osnov a obohacený 

o dlouhodobé zkušenosti a poznatky s dětmi předškolního vě-
ku.  

 Výchovně – vzdělávací práce se odvíjí od aktuálních potřeb a 
dovedností jednotlivých dětí, od ročního období, od aktuálního 
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dění ve vesnici a mateřské škole, s aktivním přispěním rodičů, 

prarodičů a veřejnosti. 

 Hlavním cílem je všestranný rozvoj osobnosti dítěte 
v kamarádském a tvůrčím prostředí, získávání sebedůvěry a ci-

tové samostatnosti, která povede k bezproblémovému přecho-
du do základní školy. 

 Nevybíráme měsíční školné na dítě jen stravné. 

 Rádi kreslíme, malujeme, stříháme, přednášíme, zpíváme, hra-
jeme si na školní zahradě, chodíme na výlety do přírody, učíme 
se správně vyslovovat, jezdíme do divadla na pohádky a kon-

certy, navštěvujeme zvířátka v ZOO, knihovnu,…a pořád si 
hrajeme a smějeme. 

 
 

 
PŘIJĎTE SE SAMI PŘESVĚDČIT. 

SRDEČNĚ VÁS ZVE                                                                                          
                                                 JANA  HRUBÁ, ředitelka 

 
 
 

 
 

Poděkování divadelnímu souboru Apollo Tučapy 
 

 Na Mezinárodní den žen  Domov Hvězda navštívil divadelní soubor 
Apollo z Tučap a zahrál pohádku Mrazik. 

 Mrazík není naše pohádka, ale má u nás otevřená vrátka. My starší 
generace se pohádek nevzdáme lehce. Děti také pohádky chtějí a na 

ně nezapomínají. Mrazík , Ivánek, Nastěnka, čarodějnice scházet 
nesmí a nás vrací do dětských dnů zpátky.  

 Všichni přítomní umění herců sledovali a potleskem odměňovali. 
Pokud se pohádky hráti budou, tak dospělí a děti nebudou trpět 

nudou. 
 Tak, jak přísloví praví ,, oplácejme zlo dobrým, to vše spraví“. 
Umělci divadelního souboru Apollo pohádky hrajte a všude radost 

rozdávejte. 
My vám za vystoupení děkujeme a každý Váš den, ať je úspěšný. To 

Vám přejeme. 
 

                                     Olga Sedlářová, obyvatelka Domova Hvězda 
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Jaký byl rok 2013 v Domově Hvězda? 
 

Klienti domova se podle svých zájmů a schopností zapojují do akti-
vizačních činností. Zapojují se do činnosti při vytváření drobných 

výrobků, které pak zdobí společné prostory, nástěnky a pokoje uži-
vatelů a jsou využívány i k prezentaci našeho zařízení.  

Našim klientům se snažíme zpříjemnit jejich volný čas různými for-
mami zábavy i přiměřené fyzické aktivity. K oblíbeným činnostem 
patří různé společenské hry, společná posezení s reprodukovanou i 

živou hudbou a malým občerstvením, kulturní vystoupení, soutěže v 
šipkách, v hodu na cíl nebo shazování plechovek. Zvláště ženy si ob-

líbily kroužek vaření a výtvarnou dílnu.  
Program aktivit je připravován měsíčně a je vyvěšen na webových 

stránkách domova. Prostřednictvím klíčových pracovníků jsou uži-
vatelé podrobněji seznamováni s připravovanými akcemi. Dvakrát v 

měsíci mohou naši uživatelé navštívit Křesťanské společenství. Jed-
nou měsíčně slouží kněží z okolních farnost mši svatou a navštěvují 

ležící uživatele, kteří se obřadu nemohou zúčastnit.  
Některé aktivity se pravidelně opakují, mají svoji tradici a své příz-

nivce. Patří mezi ně muzikoterapie a taneční terapie (cvičení při 
hudbě, tanec a zpěv), procvičování paměti, pravidelné čtení. Uživate-

lé, kteří si krátí volné chvíle četbou knih, mají možnost si je půjčit v 
naší malé knihovně. V letošním roce byla doplněna o řadu zajíma-

vých titulů od příbuzných klientů.  
Kromě pravidelných aktivit proběhly v našem domově v loňském ro-

ce tyto akce:  
V lednu u nás vystoupil komorní orchestr z Kyjova a nabídl nám 
ukázky vážné hudby v podání mladých umělců.  

V únoru k nám zavítal průvod masek v rámci ostatkové veselí. Ně-
kteří naši nejmladší uživatelé si šli večer zatančit a pobavit se na 

obecní ostatkovou zábavu. Valentýnskou kavárničkou provázel a na 
přání hrál pan Vrána. K dobré pohodě přispěla i káva s domácím 

zákuskem.  
Náš březnový program zpestřil na Josefské zábavě pan Verner a di-

vadelní ochotnický soubor Apollo z Tučap s pohádkou Tři oříšky pro 
Popelku.  

V dubnu jsme se zaměřili na velikonoční svátky a jarní výzdobu. 
Koncem měsíce jsme pro uživatele připravili čarodějné odpoledne. O 

zábavu se postarali zaměstnanci domova v kostýmech.  
V květnu již několik let po sobě pořádáme májovou veselici spojenou 

s oslavou Dne matek. Za přispění zaměstnanců a přátel se nám opět 
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podařilo zorganizovat příjemné odpoledne. O hudební doprovod se 

postarali manželé Šprtovi.  
Teplé červnové počasí nám umožnilo opékání špekáčků pod oře-

chem v našem parku, dobrou náladu navodil svým vystoupení pan 
Verner. Své dovednosti a schopnosti si uživatelé prověřili při plnění 

úkolů v „Zábavném parku“.  
Začátkem července jsme uživatelům zprostředkovali návštěvu místní 

kozí farmy Bažina spojenou s ochutnávkou kozích produktů. Pobyt 
na farmě se líbil, a proto jsme majitele se zvířaty pozvali k nám do 
domova. První prázdninový měsíc uzavřely tradiční krojované hody, 

kdy průvod stárků zavítal mezi nás a příjemně nám zpestřil sobotní 
odpoledne.  

V srpnu jsme poseděli v parku a při reprodukované hudbě si uživa-
telé pochutnali na zmrzlinovém poháru.  

V září proběhla mše svatá v místním kostele. Oblíbená přehlídka 
básní a lidových písní (Slavíček) byla zakončena malým občerstve-

ním pro účinkující.  
Měsíc říjen začal svátkem seniorů, na který jsme připravili oblíbený 

Zábavný park. Před Dnem otevřených dveří nám žáci ZŠ Brankovice 
pomohli s výzdobou parku svými výtvory zhotovenými při „dýňobra-

ní“.  
V listopadu jsme pořádali kloboukový den spojený se sladkým po-

hoštěním, kávou a živou hudbou. Na klávesy hrál a zpíval pan učitel 
Loucký.  

Celý poslední měsíc v roce se nesl v duchu Vánoc. Začal Mikuláš-
skou nadílkou. Pokračovalo se pečením vánočního cukroví, zpívá-

ním koled, zdobením společných prostor a pokojů. Konala se vánoč-
ní besídka s panem Vernerem. Štědrovečerní koledy v podání zpěvá-
ků z okolních farností důstojně navodily sváteční náladu. 

Tak takový byl rok 2013 a těšíme se, co nám přinese nový rok 2014.  
 

 
                                            Aktivizační pracovnice Domova Hvězda 
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 Jarní očistné kúry 

Letos se nám příroda začíná ke světu probouzet asi o měsíc dříve, 
než jsme zvyklí, a tak bychom se všichni měli pomalu zamyslet nad 

jarní očistou organismu. Právě tento čas je ideální, abychom detoxi-
kovali a zregenerovali svoji tělesnou schránku, která trpěla přes zi-

mu nedostatkem pohybu, vitaminů minerálních látek a nadbytkem 
jídla.  

Detoxikace je důležitá 

„Výživa je především otázkou zdraví a nemocí, proto rozumný člověk 
by měl přemýšlet o své stravě na základě přirozeného instinktu zdě-

děného po dávných předcích, přirozených životních podmínkách, na-
příklad v jakém zeměpisném pásmu žije a vlastních pozorování “.  

"Při očistných nebo regeneračních kúrách je však třeba si uvědomit, 
že není přirozené ani bezpečné, když v zimě konzumujeme zeleninu, 

která pro toto období není určena – brokolice, rajčata, okurky – poně-
vadž je uměle vypěstovaná, tudíž téměř bez vitaminů a navíc 

s použitím chemických hnojiv. Citrusy a jiné exotické druhy ovoce jsou 
ošetřovány chemií, která jim prodlouží trvanlivost a pěkně naleští 

slupku. Ještě k tomu většina potravin, které jsme zvyklí denně kon-
zumovat, obsahuje různé konzervanty, barviva, umělá sladidla. Proto 

je více než nutné organismus od všech těchto „jedů“ účinně detoxiko-
vat.“ 

 
Stará a osvědčená metoda 
Nejúčinnější, ale zároveň nejdrastičtější očistnou kúrou je hladovka. 

„I jednodenní hladovka je účinná, ale nejefektivnější je třídenní.“ Bě-
hem této očisty pijeme denně pouze tři a půl litru čisté pramenité 

neperlivé vody. Po ukončení hladovky začínáme pouze s veganskou 
stravou (smí se pouze ovoce a zelenina, nic víc), která by měla trvat 

zhruba tři týdny. Začínáme-li s dietou či očistnou kúrou, je nejúčin-
nější alespoň na tři týdny úplně vynechat jakékoliv živočišné pro-

dukty, jež tělo neustále okyselují a vyvolávají v něm chuť k jídlu. Ži-
vočišné bílkoviny raději nahradíme obilninami či luštěninami, po 

nichž bude organismus lépe reagovat na očistu.  
 

Začněte jednoduše – pitím vody 
„Jednoduchým, lehce dosažitelným a velmi účinným prostředkem je 

pití destilované vody, protože je velmi dobrým rozpouštědlem. Podá-
váme jí v množství 0,3 litru – devětkrát za den, čili dohromady denně 

tři litry. V této době nepijeme kromě ní žádné jiné tekutiny.  
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Tato kúra vyplaví z organismu všechny toxiny, což se později projeví 

především u kožních chorob, ale i při potížích s ledvinami, játry, mo-
čovým měchýřem a sekundárně vlastně na celém těle, poněvadž je tu 

vliv i na krevní oběh a na srdce.“ Kúra destilovanou vodou by měla 
trvat čtrnáct dní. Destilovanou vodu pijeme 1. ráno ihned po probu-

zení, 2. před snídaní, 3. dvě hodiny po snídani, 4. deset minut před 
obědem, 5. dvě hodiny po obědě, 6. tři hodiny po obědě, 7. deset 

minut před večeří, 8. dvě hodiny po večeři, 9. těsně před spaním. 
 

Vyzkoušejte jablečnou kúru 
Výbornou detoxikací je i „jablečná kúra. Během tří dnů konzumu-
jeme pouze jablka, denně jeden a půl kilogramu. U kupovaných, 

musíme pečlivě odstranit slupku, kvůli chemickému postřiku. Jabl-
ka konzumujeme během celého dne syrová a k nim musíme vypít tři 

a půl litru pramenité neperlivé vody. Po skončení tří denní kúry za-
čínáme s veganskou (pouze ovoce a zeleninu) stravou, která by měla 

trvat alespoň týden.  

Účinná je i zelenina 

„Známá a účinná je i kúra z kysaného zelí či pickles (kvašená zeleni-
na).“ Pět až sedm dní, dle vůle, pojídáme pouze kyselé zelí, které 

střídáme s uvařenou rýží natural, můžeme sníst kolik chceme, ale 
nic víc. K tomu musíme denně vypít tři a půl litru neperlivé prame-

nité vody. Pro zintenzivnění účinku můžeme zkombinovat 
s některým z výše uvedených detoxikačních bylinkových čajů. 

„Jako velmi účinnou detoxikační a navíc velmi regenerační kúru vidím 
v popíjení šťáv z čerstvé zeleniny. Nejlépe v kombinaci červená řepa, 

mrkev, celer, zelí. Můžeme zkombinovat i s pažitkou a řeřichou či ně-
kterou níže uvedenou bylinkou,“ Tuto šťávu bychom měli pít třikrát 

denně po dvou decilitrech a k ní ještě vypít tři a půl litru neperlivé 
pramenité vody, nic víc. Jestliže někdo nevydrží půsty ani hladovky, 

udělá svému tělu velkou službu i tehdy, jestliže zařadí tyto vitami-
nové bomby do svého jídelníčku. 

„Na vyčištění, ale i redukci váhy je vhodná polévka ze sedmi druhů 
zeleniny, která se konzumuje tří až pěti dní. Uvaříme ve vodě mrkev, 

zelí, cibuli, česnek, petržel, celer, květák (nebo jiný oblíbený druh), 
jemně osolíme mořskou solí a kápneme jednu lžičku panenského oli-

vového oleje.“ Tuto polévku a tři a půl litru pramenité neperlivé vody 
pojídáme během této doby, délka závisí na výdrži jednotlivce. 

 
Jarní svátky 
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Masopust začíná 6.ledna svátkem Tří králů a vrcholí o 

masopustním pondělí a úterý čtyřicet dní před svátky 
velikonočními. Tehdy chodí obcemi nebo městy  

fašankový průvod masek, který končí masopustní zábavou. 
Posledním dnem tohoto období je  Popeleční středa, začátek půstu. 

Masopustní dny tedy trvají až do doby, kdy končí nadvláda zimy a 
jaro je za dveřmi. 

Počátky masopustu a masopustních obchůzek je třeba hledat v 
předkřesťanském kultu zimního slunovratu. Původně šlo o 
pohanské svátky - antické slavnosti, tzv.saturnálie, což je jeden z 

nejvýznamnějších a nejradostnějších svátků římského náboženství 
slavený na zimní slunovrat k poctě Saturnově. Karneval tedy souvisí 

patrně s předkřesťanskými oslavami obnovy přírody na začátku 
jara. 

 Jak se počítá datum Velikonoc, Škaredé středy a Masopustu? 
V kalendáři se vyhledá, kdy je měsíc v úplňku poprvé po prvním 

jarním dnu (21. březen). Velikonoce potom ten rok začínají v pátek 
po takto vypočteném prvním jarním úplňku. Datum Popeleční 

středy se vypočte takto: od pondělka toho týdne, ve kterém jsou 
Velikonoce odečteme 40 dní a máme datum Popeleční středy. 

Masopust potom trvá ode dne po svátku Tří králů - tj. 6.ledna - až 
do úterý, které předchází Popeleční středě. 

Název Popeleční středa je od tzv. "udílení popelce". Popelec je popel 
ze starých ratolestí jehněd, posvěcený na Květnou neděli předešlého 

roku. 
 

V roce 2014 připadá termín masopustního úterý na 4. března a dále 
takto:  
 

                                     2015 – 17. února 
                                     2016 – 9. února 

                                     2017 – 28. února 
                                    2018 – 13. února 

                                     2019 – 5. března 
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