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Milý čtenáři zpravodaje.
O čem se v tomto čísle dočtete?
Začínáme Slovem starosty.
Následují Informacemi z jednání zastupitelstva
městyse Hvězdlice.
Dále si přečtete příspěvky Události v kultuře a
sportu.
Pokračujeme Společenskou rubrikou.
Připravili jsme pro vás Letošní kulturní kalendář.
Dále si můžete přečíst Informace úřadu městyse Hvězdlice.
Před závěrem nám paní učitelka napsala článek o Hvězdlické školce.
A na samý závěr jsou tu pro vás Velikonoční inspirace.

Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
od mého zvolení do funkce starosty uplynuly čtyři měsíce. Toto období jsem využil na seznámení se s fungováním městyse a povinnostmi, které vyplývají z mé funkce. I když mé bývalé zaměstnání
mě naučilo poradit si v různých situacích, jednalo se ale o práci
v jednom oboru. Správa obce však zahrnuje spoustu oborů lidské
činnosti. S těmi, se kterými jsem se nesetkal, se postupně seznamuji a někdy i s pomocí odborníků se je snažím řešit.
Zimní období, kdy není tolik práce, jsem společně se zastupiteli využil k tomu, abychom si na toto volební období stanovili priority rozvoje obce. Jedná se o několik okruhů, se kterými bych vás rád seznámil.
1) Správa a optimální využití obecního majetku
V této oblasti bude největším oříškem využití budovy školy. I když
v minulosti byl zpracován projekt na její přestavbu na byty, tak se
v minulém roce ukázalo, že zájem o obecní byty není. Jako alternativní řešení se tedy jeví využití budovy pro potřeby seniorů.
Po ukončení provozu školy zůstalo veškeré vybavení, pomůcky, nábytek, učebnice a spousta nefunkčního zařízení v budově. Dnešní
školství už používá úplně jiné vyučovací metody a s tím i jiné učebnice a vybavení, jaké se používalo. Je škoda, že se škola opustila,
ale už to tak je a nikdy se to nevrátí. V současnosti je mou snahou
školní budovu vyklidit, smysluplně využít všechny vyklízené věci a
připravit tak na plánované využití.
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Některé vybavení, většinou nábytek, vám bude nabídnuto
k odprodeji, některé učební pomůcky najdou své místo v Muzeu
J.A.Komenského v Přerově, jiné u sběratelů, nefunkční a neupotřebitelné věci se budou muset vyhodit. Seznam věcí k prodeji se připravuje a bude zveřejněn na úřední desce městyse.
Před několika lety městys zakoupil ve Starých Hvězdlicích dům
č.p.33 – Zlámalovo, se záměrem vybudovat zde zázemí pro činnost
spolků v této části obce. Z tohoto záměru sešlo. Většina zastupitelů
se přiklání k prodeji tohoto objektu.
Dalším objektem, o jehož využití uvažujeme, je „jalový dvůr“. I když
nepředpokládám, že se nám ho v nejbližší době společně s památkáři podaří smysluplně využít, je mou snahou provést tam takový
úklid, aby nedělal městysi ostudu.
Dalším objektem, který vyžaduje pozornost, je kulturní dům včetně
úřadu městyse. Jeho provozování v důsledku vysokých nákladů na
topení je velmi drahé. Jako racionální řešení tohoto problému je jeví
rekonstrukce vytápění a zateplení celé budovy.
2) Parkovací místa, chodníky, obecní zeleň
Při zimní údržbě komunikací se ukázal jeden velký, dlouho neřešený
problém, kterým je parkování aut na silnici. Tento problém již začínám řešit a to zadáním vypracování projektové dokumentace na dostatek parkovacích míst u pošty a zdravotního střediska, v Hliníku,
ulice od kostela po malé hřiště, v prostoru pod kaštanem a v ulici ke
školce.
Současně s parkovacími stáními by se řešily nové chodníky a doplňková zeleň.
3) Zeleň v okolí Hvězdlic
Jde jednak o silnici z Nových Hvězdlic do Zdravé Vody a dále o Kalvárii.
Prvním krokem k revitalizaci silnice do Zdravé Vody je odstranění
náletových keřů a starých ovocných stromů. Poté je třeba upravit
silniční příkop a přiléhají mez tak, aby údržba této plochy šla provádět strojem.
Co se týká plochy u obce nazvané Kalvárie je naším cílem celé území
vyčistit od náletových dřevin, starých stromů, provést doplnění výsadby chybějících a starých ovocných stromů, zpřístupnit toto místo
zpevněnou komunikací a lavičkami k posezení.
Nové zastupitelstvo přišlo ještě s dalšími podnětnými nápady, týkající se využití volného času dětí a mládeže, jejich sportovního vyžití,
se kterými vás postupně seznámím.

4

Předpokladem realizace většiny záměrů, se kterými jsem vás seznámil, vyžaduje dořešení vlastnických vztahů k pozemkům. Výkupy pozemků pod koupalištěm, hřištěm, hřbitovem a silnicí do Zdravé Vody jsou současně jedním z úkolů, které řeším.
Jinak bych vás chtěl ještě jednou požádat, abyste v případě, že
budete mít nějaké požadavky nebo nápady ke zlepšení, mě neváhali
buďto písemně nebo osobně kontaktovat.
Na závěr mi dovolte popřát Vám hezké Velikonoční svátky, jarní
dny plné sluníčka a slunce nejen na obloze.
Ing. Zdeněk Tejkal

Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 19. 1. 2015 a 2. 3. 2015 a
projednalo mimo jiné:
-nákupy, prodeje a směny pozemků v obou částech městyse
- pořádání motosrázku „Vyschlé kópák“ 7. – 9. 8. 2015
- volné vstupy do posilovny pro hasiče JPO III
- příspěvek KPŠ Brankovice na pořádání školního plesu
- zahájení komplexních pozemkových úprav v obou částech
městyse
- pořízení kompostérů na biologický odpad
- škody způsobené bobry na kolem toku „Hvězdlička“
- přemístění trafostanice od sochy Sv. Augustýna
- možnosti likvidace školních a jiných pomůcek v budově bývalé
základní školy
- využití všech budov v majetku městyse pro činnost spolků
- výsledek inventarizace majetku městyse k 31. 12. 2014,
závěrečný účet a účetní závěrku za rok 2014
- hospodaření Mateřské školy Hvězdlice v roce 2014
- přípravu „Plánu rozvoje městyse Hvězdlice“
- složení povodňové komise
- zprávu Policie ČR Bučovice o bezpečností situaci ve Hvězdlicích
v roce 2014
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Události v kultuře a sportu
Z činnosti OS Slovan
Dne 7.března uspořádala Kulturní komise a spolek Slovan další
dětský karneval. Již před 15 hodinou se pomalu začínal plnit sál
dětmi, jejich rodiči a prarodiči. Každé dítě dostalo při příchodu balíček sladkostí a pití. Začalo se tradičně představováním masek na
pódiu. Účast všech byla opravdu veliká, naplnilo se i přísálí a to
nejen návštěvníky, ale také atrakcemi pro ty úplně nejmenší, ke kterým patřil například bazének se skluzavkou do balonků, který byl
po většinu času obsazen, také kuželky, puzzle pro nejmenší a houpací kohout.
Ti starší se mohli vyřádit při házení balonků do tlamy, srážení plechovek, prolézáním tunelu, skládáním puzzle pro větší a poznávání
jídla podle vůně. To vše se prokládalo ještě soutěžemi jako Rybičky,
rybičky rybáři jedou, nebo Čáp ztratil čepičku, také nechyběl tanec
jako Macarena, Jede, jede mašinka nebo Ptačí tanec. Největší zájem
byl asi o již rozházené konfety a volně se povalující nafouknuté balonky . Ke konci karnevalu si šly děti vyzvednout zakoupenou tombolu, která byla velmi bohatá a různorodá, každý si přišel na své, a
každý si něco hezkého odnesl domů.
za spolek Slovan
Martina Jirková

Z činnosti sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice
12. prosince – jsme popřáli našemu členovi Karlu Drbalovi k půlkulatému výročí jeho narozenin.
3.ledna – Nový rok jsme zahájili výroční valnou hromadou, na které
jsme zvolili nový výbor pro roky 2015 – 2020. Velitel sboru přečetl
zprávu za uplynulý rok. Odhlasovali jsme plán činnosti na letošní
rok.
9. ledna jsme provedli odvoz vysloužilých elektrospotřebičů firmou
elektrowin.
V lednu jsme se účastnili výročních valných hromad v Milonicích,
Nesovicích a Nevojicích.
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30. ledna se uskutečnila výroční valná hromada okrsku
v Nevojicích v kulturním domě, kde byly provedeny volby nového
výboru.
7. února deset členů zásahové jednotky odjelo do Prostějova na
cvičný polygon, kde nacvičovali v dýchacích přístrojích zdolávání požáru a jiných rizikových situací.
17. února pět členů našeho sboru se účastnilo rozloučení
s dlouholetým členem sboru dobrovolných hasičů Nesovice panem
Janem Lefkým.
21. února jsme uspořádali ostatkové slavnosti. V deset hodin dopoledne od kulturního domu vyšlo třicet dva masek a pět muzikantů
kapely „Sebranka“ z Dražovic. Počasí nám kupodivu přálo. Většina
masek se v odpoledních hodinách vrátila do hospody u Jeřábků. Na
večerní zábavě nám hrála hudební skupina „Magic Melody“
z Vracova. Někteří hosté se vraceli domů až po čtvrté hodině ranní.
Tyto slavnosti se vydařily.
27. února jsme se zúčastnili rozloučení s dlouholetým hasičem
panem Doupovcem z Letošova.
28. února jsme se sešli v hasičce, kde jsme zhodnotili průběh ostatkových slavností. Posléze jsme promítli video z průběhu ostatků.
Jan Kolofík
Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice
Sportovní plesánek
V letošním roce jsme jako první akci připravili Sportovní plesánek.
Vrátili jsme se zpět k sobotnímu termínu a to konkrétně 17.ledna.
Přípravy probíhaly tentokráte bez problémů. Tombola byla opět bohatá a plná krásných cen. Za což bych chtěl poděkovat nejen místním podnikatelům, ale také jednotlivcům, kteří nám s cenami pomohli. Jako vždy byl seznam sponzorů vyvěšen a mohli jste se
s nimi seznámit. Večer ozdobily nejen Vaše taneční kreace, ale tentokráte i vystoupení mladých tanečníků z Taneční školy H+L
Vyškov. V průběhu večera nám zazpíval p.Bouda alias Revival Karel
Gott. Toho hudebně provázeli a nám celý večer hráli, jako již tradičně Radek a Martin Vernerovi. Večer se obešel bez potyček či bitek
přímo na sále, což také přispělo ke zdárnému průběhu večera. Nápoje tekly proudem a věřím, že vy, kteří jste se účastnili, jste se
dobře bavili a vy, kteří jste nebyli, přijdete za námi příští rok.
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Nyní bych ještě chtěl upozornit na určité změny v termínech u nadcházejících akcí. Termín turnaje ve stolním termínu se přesouvá na
28.3.2015 a bude se opět konat na sále. Na měsíc duben připravujeme pochod, ale jak to tak vypadá tak ne na Kozojedsko, nýbrž by
se jednalo o Pochod rodičů s dětmi na Větrníky (trasa Bohaté Málkovice-Větrníky-koupaliště Bohaté Málkovice). Akce bude zakončena
programem a občerstvením na koupališti. Kozojedsko bychom uskutečnili v podzimním termínu.
Valentýnská kavárnička
V sobotu 14.února 2015 pořádal SK Hvězdlice spolu s městysem
Hvězdlice novou akci Valentýnskou kavárničku s kávou, zákusky a
harmonikou pana Vrány z Nesovic.
Vytiskli jsme plakátky, vyhlásili v rozhlase, koho jsme potkali, toho
jsme pozvali, napekli zákusky, nakoupili občerstvení, namazali
nohy, abychom stihli obsluhovat a co se nestalo, přišlo asi 20 lidí
včetně dětí. Ti, kdo přišli na harmoniku se dobře bavili, škoda jen,
že jich bylo tak málo. Věřte nám, co jsme tam byli – přísálí bylo
krásně připraveno – úplně jako kavárna.
Nejlepším účastníkem byl jednoznačně vyhlášený pan Halamíček,
který na konci vytáhl z igelitky krabičky a v nich měl palačinky a
bramboráky.
Po akci nám dost lidí říkalo, že o tom nevěděli, že by určitě přišli.
Takže příště si bereme ponaučení – rozneseme pozvánky po obci,
akci budeme směřovat na určitou věkovou a zájmovou skupinu lidí
a budeme se těšit, že nebudete sedět doma a přijdete.
Bohuslav Bárta
za SK Hvězdlice
Z činnosti farnosti Hvězdlice
Při letošní Tříkrálové sbírce se vybralo v Nových Hvězdlicích 12 101
Kč a ve Starých Hvězdlicích 2 411 Kč, to je dohromady krásných
14 511 Kč.
Všem dárcům ještě jednou děkujeme a přejeme si, aby naše dary
pomohly potřebným lidem.
Hvězdličtí farníci
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Společenská rubrika
Pan
Paní
Pan
Pan
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní

Jaroslav Mlčoušek
Jarmila Šmídová Chmelaříková
Miroslav Nešpořík
Jan Kolofík
Marie Hálová
Anastázie Handlířová
Marie Pešková
Božena Němcová
Jana Nedomová
Marie Obdržálková

Pan
Paní
Paní
Paní
Pan

Ladislav Sekerka
Anna Kittnerová
Marie Hůlková
Dagmar Slezáková
Jan Šmora

70 let
60 let
70 let
65 let
65 let
75 let
75 let
70 let
65 let
65 let
95 let
85 let
95 let
60 let
75 let

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany :
Panem
Panem

Vlastimilem Kyprem
Bohumilem Jabůrkem

Paní
Panem
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní

Jitkou Havránkovou
Milardem Vojtěchem
Marií Procházkovou
Annou Pavlíčkovou
Marií Trávničkovou
Marií Dobešovou
Zdeňkou Novotnou

Čest jejich památce.
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Kulturní a sportovní kalendář městyse Hvězdlice
na rok 2015
Datum

Název akce

Pořadatel

28. 3. 2015

Turnaj ve stolním tenise / sál KD/

Sportovní klub

11. 4. 2015
Pochod rodičů s dětmi na „Větrníky“
nebo 18.4. 2015 /dle počasí bude upřesněn termín/
30. 4. 2015
Pálení čarodějnic v Nových i ve
Starých Hvězdlicích
květen 2015
Zájezd „Pohádkový les Halenkovice“

Sportovní klub

květen 2015

Turnaj v nohejbale /hřiště SK/

Sportovní klub

31. 5. 2015

Dětský den s programem /hřiště SK/

20. 6. 2015

VEPŘCUP-turnaj v malé kopané

Kulturní komise, SK,
Hasiči NH, SK
Sportovní klub

4.-6. 7. 2015

Starohvězdlické hody /náves SH/

Hasiči SH, OS SH

24. – 26. 7.
2015
srpen 2015

Hodové slavnosti v Nových Hvězdlicích

OS Slovan, SK

Tábor pro děti a mladé hasiče

Hasiči NH

7.-9. 8. 2015
srpen 2015

Vyschlé kópák – motosrázek na
koupališti v Nových Hvězdlicích
Ukončení prázdnin /myslivecká chata/

Sdružení
motorkářů
Myslivecké sdružení

září 2015

Turnaj v nohejbale – hřiště

Sportovní klub

říjen 2015

Meziuliční turnaj v malé kopané /hřiště/

Sportovní klub

říjen 2015

Dušičkové svícení / hasička NH/

Hasiči NH

31. 10. 2015

Maškarní bál pro dospělé /sál KD/

OS Slovan

listopad 2015

Tradiční setkání seniorů

Kulturní komise

listopad 2015

Sousedské posezení v přísálí KD

Hasiči NH

28. 11. 2015

Rozsvěcení vánočního stromu,
vypouštění balonků s přáníčky

Kulturní komise,
hasiči NH
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ČSŽ, Hasiči NH, SK
OS SH
Sportovní klub

19. 12. 2015

Vánoční diskotéka pro děti

OS Slovan

19. 12. 2015

SNĚHULACUP-turnaj v malé kopané
/hřiště SK/
Turnaj v nohejbale – tělocvična

Sportovní klub

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

Hasiči SH

25. 12. 2015
31. 12. 2015
31. 12. 2015

Sportovní klub

Sportovní klub

Kulturní kalendář bude čtvrtletně upřesňován a doplňován.

Úřad městyse Hvězdlice informuje
Ve dnech 27. – 29. března 2015 budou přistaveny velkoobjemové
kontejnery v obou částech městyse na obvyklých místech.
Do těchto kontejnerů můžete uložit velkoobjemový odpad, nepatří do
nich elektroodpad, železo, nebezpečný odpad, papír, plasty a sklo.
Elektroodpad a železo můžete uložit před budovu hasičské zbrojnice
v Nových Hvězdlicích.
Papír, plasty a sklo je možno celoročně ukládat do kontejnerů u obchodu v Nových Hvězdlicích a u buněk ve Starých Hvězdlicích.
Děkujeme Vám, že udržujete pořádek kolem svých domů a zahrad a
třídíte odpad.
Informace
ze statistiky obyvatel městyse Hvězdlice za rok 2014
počet obyvatel k 31. 12. 2014
počet mužů
počet žen
narození
úmrtí
přistěhovaní
odstěhovaní
občané, kteří uzavřeli sňatek
občané, kteří se rozvedli
občané, kteří ovdověli
průměrný věk obyvatel
rok narození nejstaršího

587
273
314
2
29
31
17
10
3
2
47,23
1914
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MŠ v novém roce 2015
Jen co jsme se vrátili po vánočních svátcích zpátky do školky, čekalo nás spoustu akcí, u kterých by děti nerady chyběly.
Hned v lednu se konal zápis předškoláků do 1. tříd ZŠ. Z naší MŠ se
do 1. třídy hlásilo 5 předškoláků, z toho 4 do ZŠ Brankovice a 1 do
ZŠ Nádražní ve Vyškově. Jistě to byl pro ně velký den a tak tomu
předcházelo mnoho příprav. K zápisu do ZŠ Brankovice jsem se byla
podívat a tak jsem, stejně jako ostatní, nasála příjemnou atmosféru,
kterou pedagogové společně s dětmi ze ZŠ pro budoucí prvňáčky vytvořili. Ze zápisu si tak kromě úsměvu odnášely i pěkné dárky, které
pro ně škola přichystala.
Tuto zimu jsme se mohli všichni těšit z napadeného sněhu, který
udělal radost především těm nejmenším. A tak se děti bobovaly a
sáňkovaly na školní zahradě, stavěly sněhuláky a různé hrady. A
ačkoli si nemohly postavit ze sněhu eskymácké iglú, ve školce jim
ho nahradilo velké papírové iglú. Skrze hry se seznámily s životem
eskymáků na severní polokouli a také s tučňáky, kteří se stali inspirací pro výtvarnou práci dětí.
V měsíci únoru se děti mohly těšit na 2 akce pořádané v MŠ. První
kulturní akce, kterou děti s potěšením očekávaly, bylo cirkusové vystoupení s živou opičkou Žofkou. Mimo to, že se děti dozvěděly, jak
se o takovou opičku starat a čím se živí, měly možnost si ji pohladit
a vyfotit se s ní. A Žofka nevystupovala sama. Společně s ní do MŠ
dorazili i dva psi a předvedli své cirkusové kousky. Dětem se i líbilo
žonglování s míčky nebo kouzelnické číslo, ve kterém účinkovaly i
některé z dětí.
Ve druhé polovině měsíce se MŠ zahalila do ozdob a výtvarných prací na téma masopust. Děti měly možnost více se přiblížit a prožít si
tradice masopustu. Vrcholem celého tématu byla karnevalová oslava
v MŠ. Děti se vžily do pohádkových postav jako jsou princezny, víly,
vodníci, piráti nebo kovbojové. Pro děti byl přichystaný zábavný program, ve kterém nechybělo plno soutěží a tancování. Do příprav se
zapojila i paní Řeháková, která pro děti nachystala diplomy a sladké
občerstvení, za což ji děkujeme. Jsme rádi, že se rodiče ochotně zapojili při přípravě balíčků do tomboly. Věříme, že si děti karneval
užili a mohly se těšit z dárečků, které vyhrály.
A co dále připravujeme pro děti z hvězdlické školky v následujících
měsících? Již druhý rok se chystáme 23. dubna do Starého města
v areálu společnosti Kovosteel, oslavit Den Země. Pro děti bude připraven bohatý program s ekologickou tématikou.
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Děti si budou moci prohlédnout areál z vláčku Steelinka a také vystoupit na maják nebo pirátskou loď. Poslední duben oslavíme svátkem čarodějnic a s dětmi nacvičíme vystoupení pro rodiče a širokou
veřejnost. A v neposlední řadě srdečně zveme všechny rodiče, kteří
mají zájem přihlásit své dítě do MŠ ve Hvězdlicích, na zápis, který
proběhne 21. dubna.
Ráda
bych
Vám
připomněla
školní
webové
stránky
www.mshvezdlice.cz , na kterých najdete veškeré fotografie z akcí a
podrobné informace o MŠ.
Jménem celého týmu MŠ ve Hvězdlicích Vám přeji krásné jarní dny
plné slunce.
Miroslava Gregorová, učitelka MŠ Hvězdlice

Inspirace na Velikonoce
VELIKONOČNÍ JIDÁŠKY
Ingredience: 10 dkg pískového cukru, 50 dkg polohrubé mouky, 2
žloutky, 10 dkg Hery, 2,5 dkg droždí, 0,5 dkg soli, 0,25 l
mléka, rozinky dle chuti, mandle dle chuti, vanilkový cukr, 1
lžička nastrouhané citrónové kůry
Postup: Droždí smícháme s dvěma lžícemi mouky a cukru a
trochou vlažného mléka na kvásek, který necháme na teplém místě
kynout. Mléko ohřejeme a necháme v něm rozpustit tuk, posléze v
něm rozmícháme vejce. Do mísy nasypeme mouku, sůl, cukr,
přidáme vykynutý kvásek a vše ostatní včetně mléka a dobře
promícháme. Na teplém místě necháme kynout 2-3hodiny. Z těsta
vytvoříme malé bochánky a necháme je půl hodiny kynout pod
utěrkou. Pak je potřeme bílkem a polepíme mandlemi. Pečeme v
předehřáté troubě při teplotě 200°C. Jidášky jsou hotové v
momentě, kdy do něj zapíchnutá špejle je po vytažení suchá.
VELIKONOČNÍ NÁDIVKA
Ingredience: 500 g vařeného masa (vepřové, telecí), 250 g vařeného
uzeného masa, 250 ml vývaru z uzeného masa, 7 vajec, 50 g
másla, 7 rohlíků (nebo 1 celá veka), miska nasekaných kopřivových
listů, miska jarních zelených bylinek podle chuti, sůl, pepř, máslo
na vymazání zapékací nádoby
Postup: Rohlíky nakrájíme na kostičky a zvlhčíme je vývarem z
uzeného masa. Oddělíme vaječné žloutky od bílků. Žloutky utřeme
se změklým máslem a se solí. Přidáme vařené a na kostky nakrájené
maso. K masu přidáme zvlhčené pečivo, osolíme, opepříme a
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přidáme hrst nasekaných spařených kopřiv. K tomu drobně
pokrájené jarní bylinky (mladá cibulka, špenátové listy, medvědí
česnek, openec), promícháme a přidáme ušlehaný sníh z
bílků. Zapékací nádobu vymažeme máslem a nádivkovou směs
rozetřeme po celé ploše. V předehřáté troubě na 180 °C zapékáme
cca 30 minut.
VELIKONOČNÍ KUŘÁTKA
Ingredience: balíček
dětských
piškotů,
čokoládovou
polevu, kandované ovoce (nebo želé bonbony) na ozdobení na
náplň, 2 lžíce másla, 3 lžíce moučkového cukru, citrónovou šťávu
Postup: Změklé máslo utřeme s cukrem do pěny a po troškách
přikapáváme citrónovou šťávu. Krémem slepujeme vždy dva piškoty.
Hotová kuřátka máčíme v polevě, do které vtiskneme červený
hřebínek a žlutý zobáček. Ty předtím vyřízneme z kandovaného
ovoce. Oči naznačíme bílou polevou, cukrovými korálky apod.
Hotová tělíčka kuřátek klademe na další piškot potřený krémem.
Pro jistotu můžeme ještě kuřátko ke spodnímu piškotu připevnit
párátkem
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