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Milý čtenáři zpravodaje. 

 

O čem se v tomto čísle dočtete? 
Začínáme Slovem starosty. 

Následují Informace z jednání zastupitelstva 
městyse Hvězdlice. 

Dále si přečtete příspěvky Události v kultuře a sportu. 
Pokračujeme Společenskou rubrikou. 

Připravili jsme pro vás Letošní kulturní kalendář. 
A na samý závěr jsou tu pro vás Velikonoční inspirace. 

  

 
Slovo starosty 

 
Vážení a milí spoluobčané, 
minulý týden začalo astronomické jaro, tedy 20. března v 17 hodin 
15 minut byla jarní rovnodennost. Teď jsou před námi Velikonoce, 
pro někoho největší křesťanské svátky, pro jiného svátky jara. Pří-
roda se letos probouzí nějak pomaleji a zkouší na nás teplotní vele-
toče. Přesto se všichni na jaro těšíme, hlavně na jeho barevnost. Me-
zi nejhezčí barvy jara bezesporu patří zelená. Křehkou, jemnou, ze-
lenou barvu dokáže příroda vykouzlit právě jenom na jaře. Ať je tedy 
pro vás letošní zima minulostí a nastávající jaro restartem zdravot-
ním, pracovním, ale hlavně tím lidským.  

S nastupujícím jarem chceme dále pokračovat ve zvelebování Hvězd-
lic. O tom, co nás letos čeká, jsem se zmínil v posledním loňském 
čísle zpravodaje. Proto trošku odbočím. Rok 2018 je rokem kdy bu-
deme na podzim volit nové zastupitelstvo. Zkusím postupně na 
stránkách letošních čísel Hvězdlického zpravodaje porovnat své zá-
měry s tím, co se za uplynulá tři léta podařilo realizovat. 

Jedním z bodů bylo budování parkovacích míst v obci. Je to úkol 
dlouhodobý, protože počet osobních aut ve Hvězdlicích roste velmi 
rychle a nedovedete si představit, jak je dlouhá a složitá cesta od 
nápadu k realizaci. V uplynulých třech letech se podařilo vybudovat 
parkovací místa u domova Hvězda, v Zákostelí, Hliníku, za „Večer-
kou u Haka“ a ve Starých Hvězdlicích u „Brodňáku“. Je jich zatím 
celkem 30. V místech kde nebylo možné stání vybudovat, jsou ale-
spoň chodníky uzpůsobeny pro částečné parkování vozidel. Také 
máme připraveny projekty pro minimálně dalších asi 20 parkova-
cích stání v Hliníku a u hlavní silnice. 
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Souběžně s budování parkovacích stání a opravami vozovek probíhá 
i rekonstrukce chodníků. Budování chodníků bylo dalším bodem již 
zmíněných „budovatelských“ záměrů. Rekonstruovat a rozšířit síť 
chodníku se podařilo o skoro 600 metrů. Kromě toho se upravil i 
přístup do tělocvičny a knihovny. Také se přemístily kontejnery na 
tříděný odpad v Nových Hvězdlicích a prostor pod nimi byl rovněž 
vydlážděn. 

Posledním bodem, o kterém se chci v tomto čísle zpravodaje zmínit, 
je rekonstrukce bývalé kuchyňky v areálu školní tělocvičny. Její loň-
ská dotovaná rekonstrukce vytvořila dostatek prostoru pro sportov-
ní akce, schůzky a nácvik hodových oslav spolku Slovan, schůzky 
mladých hasičů a v neposlední řadě i na menší rodinné oslavy. 

Je to sice jen zlomek toho, co je třeba ve Hvězdli-
cích zlepšit, ale jsem přesvědčen, že jdeme správ-
ným směrem.  

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. 12. 2017 a 26. 2. 2018 
a projednalo mimo jiné: 
- rozpočet na rok 2018 
- přísedícího u Okresního soudu ve Vyškově-Aloise Kadlece 
- odměny neuvolněných členů zastupitelstva městyse Hvězdlice 
- nákupy, prodeje a převody obecních pozemků 
- vypracování projektové dokumentace na výstavbu sociálních  
  bytů v budově bývalé školy 
- účetní závěrku a závěrečný účet městyse Hvězdlice za rok 2017 
- účetní závěrku a výsledek hospodaření Mateřské školy Hvězdlice  
   za rok 2017 
- darovací smlouvu pro „Psí domov u lišky“ 
- žádost o pronájem obecního bytu 
- žádost rodičů o prodloužení provozní doby v Mateřské škole  
  Hvězdlice 
- očištění pomníku T.G.Masaryka – 100. výročí vzniku ČR 
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 Události v kultuře a sportu 
  

 Z činnosti Kulturní komise 
  

   Letošní rok jsme zahájili již potřetí Novoročním oh-
ňostrojem a přípitkem. Opět jsme se sešli v hojném 
počtu a společně přivítali Nový rok. Po slovech pana 

starosty následoval ohňostroj, který byl opět doprovázen hudbou. 
Byli bychom rádi, kdyby se z tohoto setkání stala tradice. 
 
Pro děti jsme nachystali na sobotu 17. 3. 2018 dětský karneval. 
Jeho hlavním programem byly soutěže a atrakce, které si připravila 
děvčata ze střediska volného času Maják z Vyškova. Nejprve nám 
děti pěkně vymalovala a zmalovala. Následovala zábava na sále. 
V průběhu karnevalu probíhal prodej a výdej tomboly a také tetová-
ní henou. Počasí venku nestálo za nic, ale to nikomu vůbec nevadi-
lo. Chtěl bych moc poděkovat všem, co se podíleli na přípravě, ale i 
na průběhu karnevalu.  
 
Na závěr bych vás rád pozval na slet čarodějnice, který bude letos 
opět „překvapivě“ 30. 4. 2018. Sejdeme se na hřišti za garážemi. Po-
drobnosti najdete na plakátech, které budou  na stálých místech. 
Dále vás zvu na Dětský den, který bude s agenturou BafSe.  
 
                                                      Bohuslav Bárta, předseda  
 
 

Z činnosti sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice 

6. ledna -  jsme na  sále  kulturního domu zahájili letošní nový rok 
výroční valnou hromadou. Po zahájení a přivítání členů a hostů si 
mladí hasiči připravili kulturní vystoupení. Dále velitel přečetl zprá-
vu o činnosti sboru za uplynulý rok. V diskuzi se hosté vyjádřili 
k naší činnosti a byl také schválen plán činnosti na letošní rok. 
11. ledna – se ráno probudilo do ohromného svitu. Siréna oznámila 
výjezd hasičů ke šlehajícímu sloupu elektrického napětí. Sršící oheň 
na elektrickém sloupu firmy „Eon“ předváděl svou sílu. Během dva-
ceti minut se jej podařilo zkrotit. Myslím, že elektrikáři měli celý den 
na čem pracovat. 
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13. ledna  - byla delegace naších hasičů pozvána na výroční valnou 
hromadu do Nesovic.  
22. ledna – oslavil náš bývalý starosta hasičů bratr Josef Habrda 
75. narozeniny. Byli jsme mu popřát pevné zdraví a nechali jsme mu 
zahrát v českém rozhlase pěknou písničku. 
20. a 27. ledna – jsme byli pozváni na výroční valné hromady do Mi-
lonic a Nevojic. 
9. února – se konala v hasičce v Nesovicích okrsková hodnotící 
schůze, na kterou byly pozvány všechny sbory našeho okrsku. 
17. února – v sobotu jsme uspořádali tradiční ostatky. V deset hodin 
dopoledne jsme se vydali s dechovou kapelou „Sebranka“ do ulic 
Městyse. Průvodu se zúčastnilo asi dvacet masek. Počasí nám vcel-
ku přálo. Potěšili jsme nejen občany, ale i klienty v domově „Hvěz-
da“, kteří si s námi rádi zatančili. U Plhalového se všichni přítomní 
mohli zahřát podávanou česnekovou polévkou. Po šesti a půl hodi-
nové procházce jsme se všichni šťastně vrátili, jako již tradičně do 
hospody u Edity. Tentokrát jsme neuspořádali večer taneční zábavu, 
protože v loňském roce byla velmi malá návštěvnost. Kromě toho 
všichni účastníci průvodu byli rádi, že jsme dorazili do cíle v pořád-
ku. 
19. února – si naši mladí hasiči se svými vedoucími zajeli do Vyško-
va na bazén, kde si pěkně zaplavali a vyřádili se. 
23. února – v pátek jsme se sešli v hasičce, kde se promítalo video a 
fotografie z ostatků.      
2. března – v pátek večer byli hasiči vyzváni sirénou v 19:23 hodin 
k výjezdu do Brankovic. V rodinném domě hořela propanbutanová 
láhev. Tohoto výjezdu se zúčastnili členové zásahové jednotky. 
18. března – v neděli dopoledne v 9:27 hodin se ozvala siréna. Zása-

hová jednotka byla nasměrována za Zdravou Vodu 
u hájenky, kde se nacházel vyvrácený vzrostlý smrk 
přes cestu. Vichřice jej vyvrátila a tak jej museli 
rozřezat a odstranit z cesty.  
                                                                     

                                                                       
Jan Kolofík                                                                      
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Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice 

 
   Na závěr loňského roku jsem uspořádali v tradičním termínu 25. 
12. 2017 turnaj v nohejbale trojic. Vzhledem k počtu účastníků, 
jsme se domluvili, a složení jednotlivých trojic losovali. Nakonec 
jsme dali dohromady 5 týmů a ty si to rozdaly mezi sebou o vítěz-
ství. A kdo vyhrál? No přece všichni, co přišli, a nebyli líní na krok a 
pohyb.  Nakonec jsme i chvíli poseděli a poklábosili o věcech důleži-
tých i méně důležitých. Po vyhlášení výsledků jsme se rozešli do 
svých domovů a pokračovali v prožívání vánočních svátků. 
  
Tentokráte v pátek a to 26.1. 2018 se konal Sportovní  plesánek. 
Páteční termín jsme zvolili proto, abyste se mohli dát přes následují-
cí víkend dohromady. A myslím, že jsme udělali dobře. Tentokráte 
bez tanečního vystoupení, ale zato s úžasným Radkem Vernerem a 
jeho bráchou Martinem jsme strávili povedenou akci. Hudební do-
provod byl opět bez chyb. Troufám si tvrdit, že i tombola byla bohatá 
a výherkyně hlavní ceny televizoru se jistě raduje ještě teď. Zábava 
trvala do ranních hodin. K vidění byli různé taneční kreace a my 
všem děkujeme za to, že došli a bavili se.  
  
Nyní bych Vás rád pozval na Turnaj ve stolním tenise, který se 
uskuteční v sobotu 7. 4. 2018 od 14 hodin na sále kulturního do-
mu. Upozorňuji, že turnaj je zcela otevřený pro všechny zájemce. Ať 
muže, ženy,  tak samozřejmě i pro nejmenší hráče. Slibuji, že nikdo 

neodejde s prázdnou. Proto přijďte mezi nás a 
udělejme něco pro svá těla. 
 
Dále bych vás rád pozval na tradiční Vepřcup, 
který bude letos 30. 6. 2018 a večer bude ná-
sledovat letní noc. 
  
                                                                                         
                           Bohuslav Bárta, předseda 
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Z činnosti farnosti Hvězdlice 
 

Při letošní Tříkrálové sbírce, tentokráte se zpěvem, 
se vybralo v Nových Hvězdlicích 15 799 Kč a ve 
Starých Hvězdlicích 3 901 Kč, to je dohromady 
krásných 19 700 Kč.  
Všem dárcům ještě jednou děkujeme a přejeme si, 
aby naše dary pomohly potřebným lidem. 
Přejeme vám všem požehnané Velikonoční svátky.                                             

                                                   
                                                                         Hvězdličtí farníci  

 
Společenská rubrika 
 
Vítáme do života 
 
Eliška Kohoutová                                   08. 01. 2018 
Martin Stefančo                                     27. 02. 2018 
Jan Nevyjel                                            28. 02. 2018 
                                                                                           
Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané 
 
Pan Zdeněk Zálešák             75 let 
Pan                Jiří Slavičínský                                 60 let 
Paní  Marie Posoldová             90 let 
Paní               Marie Plhalová                                 65 let 
Pan                Zdeněk Handlíř                                60 let 
Paní               Dagmar Dopitová                             70 let 
 
Paní               Jana Slezáčková                               85 let 
Pan                Jiří Němec                                       80 let 
Paní               Drahomíra Ševčíková                       85 let 
Pan                Augustin Bagovics                            65 let 
Paní               Marie Jarošová                                 85 let 
Paní               Zdeňka Doležalová                           80 let 
Paní               Marie Kosíková                                90 let 
Pan                Stanislav Tóth                                 80 let 
Paní               Antonie Kodýtková                          80 let 
Pan                Miloslav Zaoral                                85 let 
Paní               Drahomíra Kreplová                         80 let 
Paní               Eliška Černá                                    85 let 
Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. 
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Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany : 
 
Paní               Olgou Habrdovou 
Panem            Hynkem Handlířem 
 
Paní               Marií Trundovou 
Paní               Vlastou Štěrbovou 
Panem           Františkem Kratochvílou 
Panem           Zdeňkem Maršálkem     
Panem           Vladimírem Chini 
Paní               Danielou Vysloužilovou 
Paní               Ludmilou Horákovou          
Panem           Josefem Lenartem 
Paní               Vojtěškou Burjanovou 
Paní               Marií Novákovou 
Paní               Květoslavou Halíčkovou 
Paní               Annou Kremzovou 
 
 

                                                  Čest jejich památce 
 

 

 
Kulturní a sportovní kalendář městyse Hvězdlice 

                                    na rok 2018  
Datum Název akce    Pořadatel 

7. 4.  2017 Turnaj ve stolním tenise / sál KD/ Sportovní klub 

30. 4. 2018 Pálení čarodějnic v Nových i ve  

Starých Hvězdlicích 

SK, Hasiči NH 

a SH, Hasiči SH 

9. 6.  2018 Dětský den s programem /hřiště SK/ Kultur.komise,SK, 

Hasiči NH 

červen 2018 Dětský den /Staré Hvězdlice u buněk/  Hasiči SH 

červen 2018 VEPŘCUP-turnaj v malé kopané Sportovní klub 

5.-6. 7. 2018 Starohvězdlické hody /náves SH/ Hasiči SH 

červenec 2018 Letní tábor pro mládež z Hvězdlic Hasiči NH 

27. – 29. 7. 

2018 

Hodové slavnosti v Nových Hvězdlicích OS Slovan, SK 



10 

 

srpen 2018 Ukončení prázdnin /myslivecká chata/ Myslivecké sdružení 

září 2018  Loučení s létem / Staré Hvězdlice u 

 buněk/ 

Hasiči SH 

září 2018 Turnaj v nohejbale – hřiště Sportovní klub 

říjen 2018 Meziuliční turnaj v malé kopané /hřiště/ Sportovní klub 

říjen-listopad Přednáška s posezením Farnost Hvězdlice 

listopad 2018 Dušičkové svícení / hasička NH/ Hasiči NH 

listopad 2018 Dušičková světélka / SH u buněk/ Hasiči SH 

9. 11. 2018 Tradiční setkání seniorů /sál KD/ Kulturní komise 

listopad 2018 Sousedské posezení v přísálí KD Hasiči NH 

2. 12. 2018 Rozsvěcení vánočního stromu 

/náves NH/ 

Kulturní komise, 

 hasiči NH 

prosinec 2018 Výroba vánočních ozdob a  

rozsvícení vánočního stromu ve SH 

Hasiči SH 

prosinec 2018 Sousedská slezina s hudbou Hasiči NH 

15. 12. 2018 SNĚHULACUP-turnaj v malé kopané 

/hřiště SK/ 

Sportovní klub 

25. 12. 2018 Turnaj v nohejbale / tělocvična/ Sportovní klub 

31. 12. 2018 Rozloučení s rokem 2016 

/hasička ve SH/ 

Hasiči SH 

31. 12. 2018 Silvestrovské posezení /sál KD/ Sportovní klub 

 

Zkratky: NH-Nové Hvězdlice 

               SH-Staré Hvězdlice                

               SK.- sportovní klub                

               KD – kulturní dům 

               OS – občanské sdružení 
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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 pletánky a věnečky, potřeme je vajíčkem a posypeme 
mandlemi. Necháme ještě dokynout a pak pečeme v předehřáté 
troubě při teplotě 200°C. 
 

 
 
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 
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. 
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sobota 7. dubna 2018 
 

 
Sraz bude v 10,00 hodin 

před budovou hasičské zbrojnice v Nových Hvězdlicích 
Pojďme společně uklidit okolí městyse 

 
 

S sebou si vezměte dobrou náladu, 
pracovní rukavice a pevnou obuv. 
Po akci budeme opékat špekáčky. 

 
Kontaktní osoba: L. Stenchlák, 776 365 901 
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