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Milý čtenáři zpravodaje. 
    
Co jsme pro vás tentokrát připravili? 
Začínáme Tradičním slovem starosty. 
Dále je seznámení s Informacemi z jednání 

zastupitelstva městyse 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. 
A na úplný konec – Velikonoční zvyky a tradice. 
 
Slovo starosty 
 
Vážení a milí spoluobčané, je tady nejkrásnější roční období, kterým 
pro většinu z nás je bezesporu jaro. Letošní zima byla mírná, bylo 
více deště než sněhu, takže jsme si mohli připadat spíš jako v Anglii.  
Přesto bychom si asi už všichni přáli sluníčko a trochu tepla. Také 
se blíží Velikonoce, nejvýznamnější křesťanské svátky, ale také 

svátky probouzející se přírody a zrodu nového života.  Jejich slavení 
prožívá každý jinak. Někdo s rodinou, jiný prací na zahradě. Červe-
né pondělí pak většina z nás návštěvami známých s pomlázkou. 
S jarem začíná i realizace záměrů a plánů zastupitelstva a vedení 
městyse. Dovolte mi, abych vás s nimi krátce seznámil.  
Jedním ze záměrů je rekonstrukce veřejného osvětlení. 
K vypracování projektu na tuto akci nás přiměly dramaticky se zvy-
šující náklady na jeho údržbu, a také vysoká částka, kterou ročně 
platíme za elektřinu. Na tuto akci jsme podali žádost o dotaci.  
Další letošní akcí je úprava prostranství za kostelem, která je ve fázi 
výběrového řízení na dodavatele. Zde se počítá s rekonstrukcí vo-
zovky, vyřešením odvodu dešťových srážek, opravou chodníku a vy-
budováním odstavných ploch pro osobní auta.   
Znovu byla podaná žádost o dotaci na vybudování části kanalizace u 
Domova Hvězda. Současně muselo být prodlouženo i povolení na tu-
to akci. O příslušné dotaci by mělo jednat zastupitelstvo JMK 
v dubnu.  
Dalším důležitým úkolem je celková rekonstrukce vytápění budovy 

úřadu městyse, kulturního domu a jeho zázemí. Kotel a rozvody 
jsou v takovém stavu, že by již další zimu nemusely vydržet a taktéž 
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náklady na vytápění jsou nadměrné. Od nového vytápění si slibuje-
me, že nám ušetří náklady na vytápění rozdělením vytápění na část, 
která je vytápěná stále a část, která se vytápí jen při větších akcích 
a dále pořízení kvalitní regulace topení. 
Dále máme podány dotace na opravy příslušenství u tělocvičny, kde 
bychom chtěli zabezpečit tuto část tak, aby do ní nezatékalo, aby 
nebyly velké náklady na vytápění a aby poskytovala lepší zázemí ja-
ko klubovna a sociální zázemí pro tělocvičnu. V únoru letošního 
roku muselo být v důsledku havárie vyměněno osvětlení v tělocvičně 
Jistě jste si také všimli, že jsme pokročili dále s výsadbou ovocných 
stromů u silnice ke Zdravé Vodě. V zimním období jsme vykáceli 
staré stromy a náletové dřeviny a nyní jsme až k rybníku vysadili 
nové stromky. Počítáme také s výsadbou ovocných stromů na „Kal-
várce“ u kapličky a v sadě pod Kalvárií.  
V případě, že dojde k odstranění trafostanice za zídkou sochy sv. 
Augustina, a vše nasvědčuje, že tomu na jaře skutečně bude, je při-
praven projekt na celkovou opravu sochy a zídky. I na tuto akci je 
podaná žádost o dotaci. Obdobně bychom chtěli řešit také drobné 
sakrální památky v okolí obce. Jak už jsem se minule zmiňoval, řeší 
se projekt na opravu propustku pod místní komunikací ve Zdravé 
Vodě. Ten je před dokončením. I na tuto akci byla letos znovu podá-
na žádost o dotaci.  
Tak jak bude nastupovat jaro, budeme začínat s běžnou údržbou ze-

leně a úklidem ploch po zimě. 
Ale dost už o práci a o plánech, které připravu-
jeme. Přeji vám krásné jarní slunečné dny, pří-
jemné prožití Velikonočních svátků a pohodu pro 
každý den. 
 
                                  Ing. Zdeněk Tejkal 

                                                                                                                                                  
                

Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 
 
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo poprvé v letošním roce 29. 

února 2016 a projednalo mimo jiné: 

° výsledek inventarizace majetku městyse Hvězdlice a hospodaření 

v roce 2015, schválilo účetní závěrku za rok 2015 

° zápis do obecní kroniky za rok 2014 

° poskytování právních služeb při restitucích církevních pozemků 
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° provedení el. přípojky ke hřbitovu 

° bezúplatný převod pozemků pod silnicí do Zdravé Vody od Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových 

° nákup pozemku pod rybníkem 

° podání žádostí o dotace a možnosti spolufinancování akcí z roz-

počtu městyse Hvězdlice 

° průběh oslav 130. výročí založení SDH Nové Hvězdlice 

  
  
 Události v kultuře a sportu 
  

Z činnosti kulturní komise 
 

Přivítání nového roku 

Na konci předcházejícího roku jsme se zabývali myšlenkou. jak u 

nás přivítat Nový rok. Tuto myšlenku jsme uskutečnili 1. ledna 

2016 Novoročním ohňostrojem, který byl spojen s přípitkem 

s panem starostou. Ohňostroj byl doprovázen hudbou a vše krásně 

vyznělo a dokonce jsme měli překvapivě i sníh. Dle počtu účastníků 

si troufám tvrdit, že se jednalo o akci vyvedenou a nevidím důvod 

opět příští nový rok takto přivítat. A slibuji, že i „svařáček“ bude 

k dispozici.  

                                                                    Bohuslav Bárta 

Dětský karneval 

V sobotu 5.března uspořádala kulturní komise tradiční dětský 
karneval. Již před třetí hodinou se začaly scházet první masky 
v doprovodu svých rodičů, prarodičů a starších sourozenců.  
Hned u vstupu dostaly děti malou sladkost a minerálku. Krátce po 
třetí hodině byl karneval zahájen a děti se zapojily do zábavného 
programu,  který pro ně připravila děvčata z DDM ve Vyškově. 
Soutěže taneční, dovednostní a různé jiné byly odměňovány 
samozřejmě cukrovinkami.  
Líbil se i doprovodný program v přísálí, kde se vyřádily spíš ty menší 
ratolesti. Tombola nezklamala jako vždy a každý si odnášel domů 

nějakou výhru. 



6 

 

Škoda jen, že účast byla menší, protože mnoho našich dětí 
onemocnělo neštovicemi. Ale nebyla to poslední akce pro děti 
v tomto roce, proto věříme, že i tito marodi se budou moci pobavit 
někdy příště. 
Děkujeme všem, kteří se postarali o hladký průběh karnevalu. 
 
                                                                        Yveta Tomášková 

  
Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice 

 

Úvodem mi ještě dovolte, abych se několika slovy vrátil k naší po-

slední sportovní akci minulého roku. Jedná se o tradiční turnaj 

v nohejbale, který se konal jako každý rok 25.prosince. Tentokráte 

se nesešlo tolik trojic. O to více byly ale souboje vyrovnanější a bylo 

se na co dívat. Vládla vánoční atmosféra  a skoro nikdo se nenervo-

val o výsledek, který nebyl tak důležitý. Ale pro pořádek připomeň-

me, že vítězem se stalo trio ve složení Etien,Ladik Bárta a „doroste-

nec“ Filip Hanák. Všem patří dík i obdiv za to, že o vánocích vstali a 

šli sportovat. 

A už jsme v roce letošním a začali jsme ho opět Sportovním plesán-

kem, který se konal 16.1. Velkým problémem se těsně před plesem 

zdálo odřeknutí vystoupení Radkem Vernerem. Myslím, že předsta-

vení  a hudební  produkce v podání pánů Krejčiříků z Litenčic si 

s populárním Radkem moc nezadalo a většina z Vás byla s hudbou 

spokojena. Zklamáním si troufnu tvrdit, nebyla ani bohatá tombola  

s hlavní cenou, kterou letos byla televize. Jen mě mrzí, že tato cena 

nezůstala „doma“, ale vyhrála ji přespolní návštěvnice našeho plesu. 

Na tomto místě bych opět rád poděkoval všem sponzorům a dár-

cům, kteří se podíleli na skutečně štědré tombole. Příjemným osvě-

žením zábavy bylo vystoupení žáků Taneční školy H+L Vyškov. Po-

děkování patří i vám, kteří jste za námi přišli a strávili s námi pří-

jemný večer. Těšíme se opět na shledanou na další akci SK o které 

Vás budeme informovat. 

                                                    Bohuslav Bárta 
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Z činnosti sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice 

2. ledna jsme výroční valnou hromadou zahájili rok 2016. Letošní 

rok bude velmi náročný. Plán práce na letošní rok byl schválen 

všemi přítomnými členy. Mimo jiné jsme přijali do sboru dva nové 

členy. 

13. února jsme pořádali Ostatky. Dopoledne se průvod 26 masek s 

kapelou „Sebranka“ vydal do ulic městyse. I když nám počasí moc 

nepřálo, nikomu to vůbec nevadilo. V odpoledních hodinách se sko-

ro všem podařilo přijít do hospody pana Jeřábka. Večer na sále po-

kračovala taneční zábava. Tančilo se až do ranních hodin a všichni 

odcházeli spokojeni. 

19. února jsme v hasičce uspořádali posezení s účastníky průvodu 

ostatků, kde si shlédli fotografie a video při malém občerstvení. 

Promítání se protáhlo do pozdních nočních hodin se vzájemnou 

spokojeností. 

 

Vážení spoluobčané, v letošním roce sbor dobrovolných hasičů Nové 

Hvězdlice oslaví významné výročí 130. let. Proto bych Vás již teď 

chtěl pozvat na naše výročí, které se uskuteční 6. a 7. května 2016. 

V pátek bude slavnostní schůze s občerstvením na sále kulturního 

domu.  V sobotu v 10:00 hod. slavnostní mše za zemřelé hasiče 

v kostele sv. Jakuba s dechovou hudbou „Nedakoňanka“, která bu-

de hrát i při odpolední slavnosti. V 11:00 hod. průvod k soše sv. Flo-

riána, položení věnce a proslov velitele. Ve14:00 hod. slavnostní za-

hájení, přehlídka staré a nové techniky, výstava historických unifo-

rem, přileb a hasičských předmětů. Uvidíte soutěž mladých hasičů, 

okrskovou soutěž mužů a požární útok žen. 

Ze zápisů, které se dochovaly, se můžeme dozvědět o založení sboru 

dobrovolných hasičů.  10. dubna 1886 se sešli naši spoluobčané, 

aby porokovali o zřízení hasičského sboru. Na této první schůzi 

předsedal za obec její první radní Josef Kubáček, který ohlásil, za 

jakou příčinou se sešli a požádal tehdejšího řídícího učitele Petra 

Josefa Beneše o další vysvětlení. Ještě v ten den ustavil se zřizující 

výbor. Ten dlouho neotálel maje v čele svém neúnavného a přičinli-
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vého pracovníka bratra Petra Beneše, řídícího naší školy. Náčelní-

kem byl zvolen Petr J. Beneš, starostou Josef Pavlas, jednatelem 

František Luža a pokladníkem Antonín Kuchařík. Sbor čítal od zalo-

žení 32 členů. Již 12.6.1886 byla zakoupena dvoukolová stříkačka 

od firmy Smékal a stála 950 zlatých. V roce 1936 byla zakoupena od 

firmy „Stratílek“ Vysoké Mýto dvoukolová stříkačka za 21 tisíc ko-

run. Tuto stříkačku uchováváme v provozu schopném stavu, ačkoliv 

má již 80 let. Nynější sbor má 43 členů, 7 žen a 21 mladých hasičů. 

                                                                            

                                                                            Jan Kolofík        

 

 
 

 
 

Z činnosti farnosti Hvězdlice 

 

Při letošní Tříkrálové sbírce se vybralo v Nových a Starých Hvězdli-
cích 15 000 Kč.  
Všem dárcům moc a moc děkujeme, každým i malým darem pomá-
háme touto cestou lidem v nouzi, ve které se můžeme ocitnout i my. 
Výtěžek ze sbírky je z převážné většiny určen pro projekty charity 
v blízkém okolí - pro domovy seniorů, pro matky s dětmi a lidi bez 
domova.  
 
                                            

                                                       Hvězdličtí farníci  
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Společenská rubrika                              

  

 

Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané 
 
Pan Jaroslav Závodný                             60 let 
Paní Božena Židlíková             65 let 
Paní               Věra Bartelová                                   75 let 
Pan Alois Vašíček             75 let 
 
Paní               Marie Lážová                                   75 let 
Paní               Květoslava Fialová                          75 let 
Paní               Marie Hůlková                                   96 let 
Paní               Emílie Machařová                            80 let 
 
 
Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. 
 
 
 
 
Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany : 
 
Paní                Drahomírou Petrželovou 

Paní                Danuškou Hrdinovou 
Panem            Josefem Pospíšilem 

Panem            Ludvíkem Stříteckým 

 

 

 
                                                           Čest jejich památce. 
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Kulturní a sportovní kalendář městyse Hvězdlice 
                                    na rok 2016  
Datum Název akce    Pořadatel 

2. 4.  2016 Turnaj ve stolním tenise / sál KD/ Sportovní klub 

30. 4. 2016 Pálení čarodějnic v Nových i ve  
Starých Hvězdlicích 

ČSŽ,Sportovní klub 
OS SH 

6. – 7. 5. 2016 Oslavy 130. výročí založení SDH  
Nové Hvězdlice 

Hasiči NH, městys 

28. 5. 2016 Dětský den s programem /hřiště SK/ Kultur.komise,SK, 
Hasiči NH 

červen 2016 Dětský den /Staré Hvězdlice u buněk/  OS SH 

červen 2016 Pochod rodičů s dětmi  „ČERNČÍN“ Sportovní klub 

25. červen 
2016 

VEPŘCUP-turnaj v malé kopané Sportovní klub 

4.-6. 7. 2016 Starohvězdlické hody /náves SH/ Hasiči SH, OS SH 

22. – 24. 7. 
2016 

Hodové slavnosti v Nových Hvězdlicích OS Slovan, SK 

srpen 2016 Tábor pro děti a mladé hasiče  Hasiči NH 

srpen 2016 Ukončení prázdnin /myslivecká chata/ Myslivecké sdružení 

září 2016  Loučení s létem / Staré Hvězdlice u 
 buněk/ 

OS SH 

září 2016 Turnaj v nohejbale – hřiště Sportovní klub 

říjen 2016 Meziuliční turnaj v malé kopané /hřiště/ Sportovní klub 

říjen 2016 Dušičkové svícení / hasička NH/ Hasiči NH 

Říjen 2016 Maškarní bál pro dospělé /sál KD/ OS Slovan 

listopad 2016 Dušičková světélka / SH u buněk/ OS SH 

listopad 2016 Tradiční setkání seniorů /sál KD/ Kulturní komise 

Listopad 2016 Podzimní setkání dětí, pouštění draků OS Slovan 

listopad 2016 Sousedské posezení v přísálí KD Hasiči NH 
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listopad 2016 Rozsvěcení vánočního stromu 
/náves NH/ 

Kulturní komise, 
 hasiči NH 

listopad 2016 Výroba vánočních ozdob a  
rozsvícení vánočního stromu ve SH 

OS SH 

prosinec 2016 Předvánoční dětská diskotéka OS Slovan 

17. 12. 2016 SNĚHULACUP-turnaj v malé kopané 
/hřiště SK/ 

Sportovní klub 

25. 12. 2016 Turnaj v nohejbale / tělocvična/ Sportovní klub 

31. 12. 2016 Rozloučení s rokem 2016 
/hasička ve SH/ 

OS SH 

31. 12. 2016 Silvestrovské posezení /sál KD/ Sportovní klub 

 

Zkratky: NH-Nové Hvězdlice 

               SH-Staré Hvězdlice 

               OS-občanské sdružení 

               SK.- sportovní klub 

               ČSŽ – český svaz žen 

               KD – kulturní dům 

 

 

 

Úřad městyse Hvězdlice informuje 

 

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny ve dnech 

18. – 20. března 2016 / pátek až neděle/ na obvyklých místech. 
Na tyto kontejnery nepatří železo, elektroodpad a nebezpečný odpad. 
Železo a elektroodpad můžete uložit před budovu hasičské zbrojnice 
v Nových Hvězdlicích. 
Děkujeme všem, kteří třídí odpad a využívají přitom kontejnery na 
tříděný odpad v obou částech obce. 
Upozornění: Kontejnery na tříděný odpad v Nových Hvězdlicích jsou 
přemístěny za budovu kulturního domu. Je zde umístěn také kon-
tejner na použitý textil. 
 
Poděkování: 

Děkujeme všem občanům, kteří zaplatili všechny své poplatky včas 
a v termínu.  
Zároveň tímto žádáme všechny, kteří ještě nestihli své závazky vůči 
městysi Hvězdlice uhradit, aby se dostavili nejpozději do 21. 3. 2016 
do kanceláře městyse Hvězdlice.  
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 Velikonoční zvyky a tradice 
 

Velikonoční pomlázka 

První zmínka o velikonoční pomlázce pochází ze 14. století. O 

velikonočním pondělí se jí prý šlehali manželé a milenci. Ospalci byli 
zas časně zrána poléváni studenou vodou, či se do vody dokonce 
házeli, aby se probrali. 
Pletení pomlázky a koleda: Muži a chlapci si pletou pomlázku z 
vrbových proutků, na konci ji ozdobí stuhami a s pomlázkou 
vyrážejí v pondělí Velikonoční za ženami a děvčaty na koledu. 
Pomlázkou bývá krom spletených proutků také nazývána výslužka z 
koledování. Do různě velkých pomlázek z různého počtu vrbových 
proutků se vplétala barevná stuha. Malé pomlázky se nosily stočené 
v kapse, se středně velkými se chodilo na koledu a těm téměř dva 
metry dlouhým se říkalo obřadní pomlázky. Šleháním pomlázkou se 
ženám předává svěžest, mladost, ohebnost, mládí a zdraví. 
Svobodná děvčata chlapcům za to zavěšovala na pomlázky barevné 
stuhy. 
Malování vajec 

Malovaná vajíčka dávají děvčata a ženy koledníkům o Velikonočním 
pondělí jakožto výslužku za koledu. Zdobená vajíčka patří k jedněm 
ze symbolů velikonočního veselí. K malování na vajíčka se váže už 
ne tolik známá legenda. Při svém putování Ježíš a jeho učedník Petr 

přišli do jednoho statku a žádali u hospodyně o kousek chleba, ta 
však v celém obydlí ani kousek chleba neměla, avšak v tu chvíli 
uslyšela kdákání slepice, tak seběhla dolů do kurníku a pohostila je 
alespoň čerstvým vejcem v teplém popelu upečeném. Když pocestní 
odešli z domu, chtěla poklidit ze stolu skořápky, když je však chtěla 
smést, zjistila, že ty jsou zlaté. 
Symbol vejce je symbolem nového života, plodnosti, životní síly, 
narození, návratu jara a bezpečí (díky skořápce). 
Symbol velikonočního beránka 

Symbol beránka je velice starý, byl rozšířen již za dob starých 
pohanů. Židé beránka zabíjeli na paměť vyvedení Izraelitů z 
egyptského otroctví. V křesťanství je památkou Krista – beránka 
Božího, jeho nevinnosti, čistoty i poslušnosti. Beránek jakožto 
obřadní pokrm je znám již od doby středověku. Protože si beránčí 
maso nemohl dovolit každý, peklo se pečivo v podobě beránka. Tato 
tradice se nám dochovala dodnes. 
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