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Milý čtenáři zpravodaje,  

 

o čem se v tomto čísle dočtete? 
Začínáme Slovem starosty. 
Následují Informacemi z jednání zastu-
pitelstva městyse Hvězdlice.  
Dále si přečtete příspěvky Události 
v kultuře a sportu, kde najdete i Po-
zvánku na hody do Starých Hvězdlic. 
Dále jsou zde také informace o Farnosti  
Hvězdlice. 

Pokračujeme Společenskou rubrikou. 
Aktualizovali jsme pro vás Letošní kulturní kalendář. 
Dále si můžete přečíst Informace úřadu městyse  Hvězdlice. Po 
něm následuje pozvání do hvězdlické knihovny. 
Na  závěr příspěvek paní ředitelky MŠ  Zprávičky ze školičky. 
 
  

Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané, 
blíží se konec školního roku, děti se těší na prázdniny. Ty, co se 
dobře učily i na vysvědčení. Většina dospělých také na dovolenou. 
Teplé slunečné počasí vybízí k návštěvě koupaliště. Toto pro rekrea-
ci příznivé počasí má  své „ale“. Tím je problém s dostatkem vody. 
Potok Hvězdlička je již  vyschlý a všichni máme v paměti loňské vy-
schnutí rybníka. Příčinou je již třetí rok trvající nedostatek srážek. 
Spousta z vás má vlastní studnu, tak jistě víte, jak v ní poklesla 
hladina vody. Zvýšil se také počet spoluobčanů, kteří se připojili na 
obecní vodovod. Prioritou vedení obce je zajištění dostatku pitné vo-
dy za přiměřenou cenu. Zatím nebyl problém s plynulou dodávkou 
do vašich domácností. Bohužel je nutné s vodou šetřit. Městys 
Hvězdlice v současnosti vyhlásil zákaz zalévání zahrádek, mytí vozi-
del a napouštění bazénů pitnou vodou z vodovodního řádu. Je na 
nás všech, abychom k problému s nedostatkem vody přistupovali 
zodpovědně. 
Navázal bych na svůj příspěvek z minulého čísla zpravodaje. Další 
oblastí, kterou jsme chtěli zlepšit, byla veřejná zeleň. Výsadbu ovoc-
ných stromů jsme realizovali ve stávajících sadech pod Kalvárií a ve 
Starých Hvězdlicích. Založili jsme i nový meruňkový sad na Kalvárii. 
Výsadbě meruněk předcházelo vyčistění celé plochy od starých 
stromů a náletových dřevin. Obnovili jsme alej švestek okolo místní 
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komunikace do Zdravé Vody. V letošním roce očekáváme první úro-
du. Na jaře letošního roku byla obnovena alej třešní okolo silnice do 
Starých Hvězdlic. Na ní mají největší zásluhu hasiči ze Starých 
Hvězdlic, kterým tímto děkuji.  
Veškeré stavební práce na komunikacích a chodnících jsou vždy 
doplněny o výsadbu okrasných stromů a keřů. Postupně obnovuje-
me i trávníky. Součástí takto upravených ploch je i místo pro pose-
zení. Tímto způsobem se podařilo vyřešit plochu u brodňáku ve Sta-
rých Hvězdlicích, u buněk, před hřbitovem a u čekárny. V Nových 
Hvězdlicích u kulturního domu, v Zákostelí, u hřiště na malou ko-
panou a v současné době se dokončuje i plocha okolo domova Hvěz-
da, u sousoší Sv. Augustina a před hasičkou. Brzdí nás sice nedo-
statek srážek, ale věřím, že na podzimní výsadbu stromu a keřů bu-
deme mít všechny plochy připraveny. Všechny tyto plochy je také 
třeba udržovat. Proto byla zakoupena sekačka a traktorek na sečení 
trávy, vyměněny dosluhující křovinořezy a doplněna drobná za-
hradní technika. Poměrně velkou investicí byl nákup malotraktoru 
s valníkem. Postupně k němu byla dokoupena radlička na hrnutí 
sněhu, rozmetadlo na posyp komunikací a výkonný mulčovač. 
V těchto dnech probíhá výběrové řízení na dodávku zametacího kar-
táče s kropením. 
Městys Hvězdlice je vlastníkem spousty nemovitostí, našim zámě-
rem, který postupně realizujeme je opravit a využívat. Postupně od 
roku 2015 probíhá rekonstrukce hasičské zbrojnice. Nejprve se za-
teplila přístavba ve dvoře a byla zde provedena i fasáda. V garážích 
jsou nové podlahy, elektroinstalace, topení a omítky. Od loňského 
roku jsou zde nová elektrická vrata a nový asfaltový povrch komu-
nikací před hasičkou. V letošním roce se počítá s rekonstrukcí stře-
chy nad hasičkou. Všechny tyto stavební úpravy byly dotované 
z prostředků Jihomoravského kraje. Také letošní etapa prací na 
tomto objektu je kryta dotací ve výši 800 tisíc Kč. Nový je i most ve 
Zdravé Vodě. Také ve staré hasičce byla provedena výměna podlahy, 
omítek a elektroinstalace. Obec tak získala garážovací prostor na 
zakoupenou techniku. V současnosti probíhají práce na opravě bu-
něk ve Starých Hvězdlicích.  
Největším projektem tohoto volebního období je využití budovy školy 
na sociální bydlení. Projektová příprava je skončena a v červenci 
podáme žádost o dotaci na tuto akci. 
Při současném stavu vody v potoce Hvězdlička, kde je spíš voda 
splašková než potoční, se vás hodně ptá, zda se počítá s budováním 
splaškové kanalizace. Projektovým přípravám zatím z větší části 
bránily nedořešené majetkové vztahy k pozemkům v obci. Proto byla 
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zatím kanalizace vybudována okolo Domova Hvězda, kolaudace pro-
běhla na přelomu loňského a letošního roku, se zaústěním do čis-
tičky odpadních vod, kterou domov provozuje. Postupně by do této 
kanalizace měla být napojena ulice u Jána, a nemovitosti, které jsou 
na této straně obce až po školu.   
Myslím, že se spoustu práce podařilo, ale když se podíváte kolem 
sebe, je ve Hvězdlicích ještě stále co zlepšovat.       
 

Protože se dětem blíží prázdniny a nám 
dospělým dovolená, přeji dětem, aby byly 
prázdniny plné nezapomenutelných zážit-
ků, aby byly nekonečné a dospělým, aby 

to vydrželi se zdravými nervy a aby si 
v pohodě užili dovolenou. Přeji všem 
kouzelné letní dny!   
 

                          Ing. Zdeněk Tejkal 

   
 

 
 

 
Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 

 

Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 14. 5. 2018 a projednalo 
mimo jiné: 
- smlouvy o zřízení věcných břemen na zhotovení elektrických a ply-
nových přípojek k některým rodinným domům v části obce „Hliník“. 
- smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na 
opravu střechy v hasičské zbrojnici v Nových Hvězdlicích a nákup 
zametače za traktor 
- špatnou situaci při zaměstnávání pracovníků na veřejně prospěšné 
práce 
- opatření k plýtvání vodou z veřejného vodovodu 
- ukončení provozu prodejny potravin 
- přípravu vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu na veřejných 
prostranstvích 
- pokračování rekonstrukce sochy sv. Augustýna 
- pokračování zpracovávání projektu na rekonstrukci bývalé školy 
- přípravy projektů na rekonstrukci chodníků a parkovacích stání 
v části obce „Hliník“ a „Wilsonova třída. 
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 Události v kultuře a sportu 
 
Z činnosti kulturní komise 
 
Slet čarodějnic po čtrnácté 

 
Jak velí dlouhá Hvězdlická tradice, 
30.dubna i u nás létají čarodějnice. 

Na dvoře za poštou sraz vždy máme, 
něco na posilněnou si tam dáme. 

Bar u Vošatky Netopýrů není žádná vize, 
dnes pijeme zadarmo! zítra za peníze! 

Průlet obcí, skřehotání, kvílení, 
letí s námi, ten komu se nelení. 

Na hřišti Čertovský tunel jsme zvládaly, 
hledaly pavouka, drápem čmáraly. 

Čarodějný víceboj byl pro nás hračka 
a sladká odměna příjemná tečka. 
V tombole naruby kdo štěstí měl, 

vyhrál si škapulíř, motorku, vláček, 
sušené byliny či „polífky“ sáček. 

Jednu jsme spálily, hodně nás zbylo 
a za rok sejdem se, jak bude milo. 

Na stejném místě, ve stejném čase, 
po patnácté vyvětráme košťata zase. 

 
Vlastním drápem dle chabých vzpomínek načmárala 
                                                           
                                                 mistryně veršů Vošatka Netopýrů 

 
Den dětí 

 
   U příležitosti svátku našich nejmenších jsme na sobotu 9. 6. na-
plánovali Sportovní odpoledne. Tato akce se uskutečnila na hřišti za 
garážemi a tentokráte nám počasí přálo od rána. Společně 
s agenturou BAFSE, jsme od rána chystali stanoviště a vše, potřeb-
né pro hladký průběh odpoledne. Od dvou hodin se začaly scházet 
děti s rodiči a vše mohlo začít. Každé dítko dostalo sodovku, oplatek 
a vodový nanuk. 
    Na hrací ploše byly různé soutěže a dovednostní úkoly ohodnoce-
né sladkostmi. V okolí hřiště byla možnost projížďky na poníkovi a 
později i na motorkách či čtyřkolkách. Tato atrakce byla velmi oče-



7 

 

kávaná a naplno využita. V tu chvíli i velký skákací hrad osiřel a vše 
bylo nasměrováno k nástupišti motorek. Probíhala i střelba ze vzdu-
chovky opět za dozoru Jendy Vítka.  
   Tímto se dostávám k poděkování všem, co nám pomohli k tomu, 
aby děti byly spokojeny. Ať to byla děvčata na stanovištích, chlapci 
ve výčepu a u udírny, tak i motorkáři, Lenka s Anetou u malování 
na obličej, paní Nováčková s poníkem.  Dobrovolní hasiči připravili 
na závěr velkou pěnu pro děti a poté „nezbytné opláchnutí“  hasič-
skou hadicí a zajištění již zmiňované střelnice. Díky vám za váš čas 
a velkou pomoc. Jen doufám, že nám ti nejmenší prominou nějaké 
mírné nedostatky.  
                                                        Bohuslav Bárta,  
                                                        předseda kulturní komise 
 
 

Z činnosti Občanského sdružení Staré Hvězdlice 

Čarodějnický karneval radosti 
 
Na konci dubna se již tradičně scházejí Starohvězdličtí, aby pod zá-
minkou čarodějné noci uspořádali pěknou akci nejen pro děti. A 
protože to dámy čarodějky pořadatelky umí, rádi k nám přijdou na 
návštěvu i malí a větší lidičkové z Nových Hvězdlic. A letos se akce 
opravdu vydařila. Pořadatelky domluvily pěkné počasí, které přilá-
kalo hodně návštěvníků, čarodějnic, čarodějů všech velikostí a věko-
vých kategorií. V průběhu akce si malí i velcí vyzkoušeli osvědčené 
dovednostní disciplíny – slalom na koštěti, dovádění s pavoučky (pa-
voučí závody), stěhování lentilek brčkem, skákání v pytli. Dále pak 
děti připravily kouzelný lektvar (pro zkrácení školního roku a rychlý 
nástup prázdnin) z myších bobků, hadí krve, dračího zubu  
a dalších převzácných ingrediencí. Po spálení čarodějnice přišlo na 
řadu opékání špekáčků, aby čarodějnický potěr zdárně rostl a sílil 
v dalších letech. Ve Starých Hvězdlicích proběhlo krásné a kouzelné 
odpoledne, jednak díky pořadatelům akce, jednak díky aktivnímu 
zapojení se většiny návštěvníků. Nezbývá než poděkovat za pěkný 
den a těšit se na další akce ve Starých Hvězdlicích, které se kvapem 
blíží – samozřejmě Starohvězdlické hody. Pozvánka následuje… 
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Z činnosti sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice 

 
24. března – v sobotu odpoledne v 15:50 hod. hasiči byli sirénou vy-
zvání k výjezdu do Kozlan čp. 89. Po příjezdu do Kozlan bylo zjiště-
no, že se jednalo o planý poplach 
4. dubna – v 17:17 hod. siréna oznámila výjezd členů k záchraně 
osob v Nových Hvězdlicích 
6. dubna – jsme nakládali do kontejneru ve dvoře železný odpad. 
27. dubna  - jsme vyhlásili sběr železného odpadu v obou částech 
obce a také elektro odpadu 
5. května  - naši členové byli požádáni činovníky Rally Vyškov o spo-
lupráci při závodech automobilů na rychlostní zkoušce v okolí Rači-
ce – Pístovice. Jako traťoví komisaři jsme byli pochváleni za vzorné 
splnění svých povinností 
11. května – jsme se účastnili pohřbu bratra Josefa Tesaříka 
z Milonic. Čest jeho památce 
12. května – naši mladí hasiči se zúčastnili v Pustiměři Okresního 
kola „Plamen“ u příležitosti 100. výročí vzniku Československé re-
publiky. Starší hasiči obsadili 10. místo a „Plamínci“ se umístili na 
4. místě  
13. května – jsme byli pozváni do Nesovic, kde místní sbor dobro-
volných hasičů uspořádal u kapličky požehnání novému zásahové-
mu hasičskému autu TATRA TERRNO 1. I my jsme se zúčastnili 
s našim hasičským praporem 
19. května – se uskutečnila Okrsková soutěž v požárním útoku 
v Milonicích. Muži časem 34 sec. obsadili 1. místo. Mladší hasiči 
skončili časem 24 sec. na 1. místě. Starší hasiči časem 24 sec. ob-
hájili 1. místo. Jako poslední nastoupili „Plamínci“ a ti časem 45 
sec. obdrželi zlaté medaile 

Hody 5. 7. 2018 ve 20 hodin 
V rámci hodové slavnosti vystoupí děti v kroji. 

K tanci a poslechu bude hrát živá hudba. 

Jídlo a pití zajištěno. Bohatá tombola. 

Srdečně zvou pořadatelé. 



9 

 

Večer jsme byli popřát naší člence Marii Plhalové k půlkulatým na-
rozeninám. 
26. května – v sobotu jsme se zúčastnili na Brněnském výstavišti 
celostátního setkání hasičských slavnostních a historických prapo-
rů. Z celé republiky se sjelo 360 hasičských praporů. Praporečníci 
byli seřazeni do šestistupů a čtyř tvarů. Vypochodovali s prapory 
před vstupní bránu výstaviště. Po skončení slavnostního aktu byli 
všichni dekorováni stuhou Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska 
k stému výročí založení Československa. Byla to opravdu jedinečná 
podívaná. Tolik praporů bude viděno až zase za sto let 
2. června – jsme se byli rozloučit s naší dlouholetou členkou sestrou 
Zdenou Habrdovou v obřadní síni v Bučovicích. Čest její památce 
5. června – siréna ve 21:26 hod. zvedla jednotku k požáru skládky 
v Kozlanech. Po příjezdu byl požár v plné síle a naší hasiči se rozdě-
lili na dvě skupiny, jedna prováděla kyvadlovou dopravu vody a 
druhá v dýchací technice hasila C proudem požár. Byl vyhlášen 
zvláštní stupeň požárního poplachu a u požáru zasahovalo 37 jed-
notek z celého Jihomoravského kraje. Hasilo se 8 „C“ proudy a dru-
hý den v dopoledních hodinách byl požár zlikvidován 
Průběžně celé období vyjíždí jednotka pomáhat spoluobčanům: čiš-
tění a proplachování ucpaných kanálů, napouštění bazénů, zalévání 
obecních stromků.  
 
                                                       Jan Kolofík, starosta SDH 
 
 
Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice 

 
   V sobotu 26. 5. 2018 jsme pořádali pro všechny zájemce zájezd do 
Pohádkového lesa do Halenkovic. Jednalo se o 30. ročník této po-
vedené akce. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli obnovit náš výlet na 
tento pochod pro děti. Akce slibovala bohatou zábavu nejen pro děti, 
ale i dospělé. Jelikož se jednalo o jubilejní ročník, byl program ještě 
bohatší než obvykle. Vlastní procházení pohádkovými stanovišti nás 
nezklamalo. Vše bylo perfektně nachystané a zorganizované. Takže 
se nám tam všem moc líbilo a jedinou velkou kaňkou na této naší 
organizované akci byla viróza, která bohužel skolila naše nejmenší, 
takže jsme nakonec jeli v polovičním počtu, než byl počet přihláše-
ných. Všem rodičům i prarodičům s dětmi vřele doporučuji navštívit 
tento typ zábavy. 
   Po roce bych Vás chtěl opět pozvat na turnaj v malé kopané Vepř-
cup 2018, který se letos uskuteční 30. 6. opět na hřišti za garážemi. 
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Chci pozvat nejen diváky a fanoušky, ale také i vás hráče, ať sesta-
víme alespoň dva domácí týmy. Kromě fotbalové nabídky můžeme 
slíbit i bohaté občerstvení nejen z udírny, ale i tradiční pečínky a 
z výčepu. A pokud vyjde počasí, čeká nás večer Letní noc s DJ 
Čolou. 
   No a pak už nás čekají akce spojené s hody. To znamená v pátek 
27.7. předhodová diskotéka. K tanci a poslechu nám bude hrát DJ 
Kubass. Místo konání bude určeno dle počasí. Ale nejraději bychom 
byli,  pokud by se uskutečnila pod širým nebem na hřišti. No a 
v neděli 29.7. se postaví (doufám) proti sobě týmy ženatých a svo-
bodných obdivovatelů kulatého nesmyslu. To vše bude opět podpo-
rované obsluhou ve výčepu a u udírny. Těšíme se na vaši jak aktivní 
účast hráčskou, tak i fanouškovskou. 
 
                                                       Bohuslav Bárta, předseda SK 

 

 
 
 
 

Z činnosti farnosti Hvězdlice 
 

20. května se někteří farníci zúčastnili společné poutě farností do 
Kroměříže. Vyrazili jsme autobusem ráno v 7:45, v Kroměříži jsme 
byli na mši, podívali se do Biskupského gymnázia a prohlédli si 
zámek a Květnou zahradu. Cestou zpátky jsme se zastavili na 
krátkou prohlídku kostela v Ratajích. 
Počasí se nám vydařilo a všichni zúčastnění byli spokojeni. Ve 
venkovní vývěsce bývají plakátky s akcemi, které se konají. Pokud 
by někdo chtěl, klidně se jich může zúčastnit.     

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-xZSgvrjNAhXLIcAKHaFlCOAQjRwIBw&url=http://www.libcice.cz/aktualita/351-hura-na-prazdniny.html&bvm=bv.124817099,d.d2s&psig=AFQjCNGFkIgKdakYs084Qk59_Krsvl5ACA&ust=1466575942438666


11 

 

V současné době stále vybíráme peníze na opravu varhan v Nových 
Hvězdlicích. Je to velmi vzácný nástroj, oprava bude moc drahá a 
hledají se možnosti získání dotací.  
V kostele ve Starých Hvězdlicích zbývá dokončit venkovní fasádu. 
Vybavit interiér opravenými lavicemi a novým obětním stolem. 
 

 

všechny vás zveme na 
 

Hodovou mši svatou do Starých Hvězdlic, která se 

bude konat v úterý 5.července 2018 v 11 hodin. 

Mše se bude konat před buňkami. 

 

 

 

Dále vás všechny zveme na odpolední požehnání 

hodové chase v sobotu 28.7. a hodovou mši v neděli 

29.7. v 8:15 v kostele v Nových Hvězdlicích.                                                                            
 
 
 

                                                                                        
                                      farníci z Hvězdlic  
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Společenská rubrika                              
  
Vítáme do života 
 
Viktorie Hanzlová                                                                      
                                                                                         

Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané 
 
 
Pan                Ladislav Tarabáš                                70 let 
Paní  Anna Tarabášová             93 let 
Paní               Alenka Holubová                              80 let 
Pan                Vojtěch Šumbera                              75 let 
Pan                Josef Sokol                                      70 let 
Paní               Marie Přikrylová                              70 let 
Pan                Josef Chmelařík                               93 let 
Paní               Irena Lopuchová                               75 let 
Pan                Raimund Peška                                80 let 
 
Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. 
 
 
Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany : 
 
Panem            Michalem Stefančem 
Panem            Zdeňkem Macháčkem 
Paní                Zdenkou Habrdovou 
Paní                Vandou Pietokovou 
 
 

 

                                          Čest jejich památce 
 
 
 

      Kulturní a sportovní kalendář městyse Hvězdlice 

                                    na rok 2018  
 
Datum Název akce    Pořadatel 

30. 6.  2018 VEPŘCUP-turnaj v malé kopané Sportovní klub 
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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 

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 2018 

/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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Obyvatelé Hvězdlic v roce 2017 
 

 celkem ženy muži 

narození 7 2 5 

přistěhovaní 25 15 10 

odstěhovaní 24 14 10 

zemřelí 23 15 8 

    
Stav k 31. 12. 2017 565 277 288 

 NH 496  SH 69   

 

Nejstarší muž ročník 1925 

Nejstarší žena ročník 1922 

Nejčastější jméno muže Jan/22/,Petr /18/, Zdeněk /15/ 

Nejčastější jméno ženy Marie/33/, Jana/19/, Věra/12/ 

 
Uvedené údaje jsou za rok 2017, včetně obyvatel Domova Hvězda 
Hvězdlice 

 

Úřad městyse Hvězdlice informuje 

Odpočty vodoměrů provedou pracovníci městyse Hvězdlice ve dnech 
26. a 27. června 2018 (úterý, středa). 

Prosíme všechny občany, kteří jsou napojeni na obecní vodovod, aby 
připravili své vodovodní šachty k odpočtům ( vyčistili, popř. připravi-
li žebřík) nebo nahlásili stav vodoměru na Úřad městyse Hvězdlice 
emailem ouhvezdlice@infos.cz nebo tel. 517 358 616 nejpozději do 

čtvrtku  28. června 2018. 

 

V červenci budou  vybírány tyto poplatky: 

1) vodné za I. pololetí 2018 ( 25 Kč/m3)+nájem vodoměru 20 Kč 

2) stočné 100 Kč/osoba trvale žijící nebo 100 Kč/rekreační objekt 

 

Poplatky můžete přijít uhradit do kanceláře Úřadu městyse Hvězdli-
ce v pondělí 9. července 2018. 

Prosíme občany o dodržení tohoto termínu. Nejpozději je možné pro-
vést úhradu do konce července 2018. 

mailto:ouhvezdlice@infos.cz
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Místní knihovna 

 
Vážení spoluobčané, nezadržitelně se blíží doba prázdnin a dovole-
ných. Dva měsíce je celkem dlouhá doba. Proto bych Vám rád navr-
hl jednu věc. Přijděte do naší knihovny a vyberte si knihy, které Vás 
po dobu prázdnin a dovolených určitě pobaví. Knihovna je otevřena 
každý čtvrtek od 17 hodin do 20 hodin. Ve čtvrtek 28. června 2018 
je knihovna otevřena naposled před prázdninami. A od 6. září 2018 
bude fungovat zase jako vždy ve čtvrtek. Těším se na Vás. 
                                                       
                                                                Jan Kolofík, knihovník 

 
Zprávičky ze školičky 

 
Toto frčí, toto letí, dospěláci, milé děti! Ani jsme se nenadáli a už je 
tu závěr školního roku, kdy se s vámi chceme podělit o prožitky, 
které máme z naší školičky za uplynulé týdny a měsíce roku 2018. 
Zimní období je za námi, ale musíme se přiznat, že jsme si ho letos 
zásluhou dostatku sněhu pořádně užili. Naše kopcovitá školní za-
hrada nám umožnila spoustu zimních radovánek. Když jsme si do-
statečně užili klouzaček, mrazu a zimního koulování, zahřáli jsme se 
při soutěžích a tanečcích v karnevalovém oblečení či při velikonoč-
ním koledování. Nakonec jsme říkadly zahnali zimu, veselou písnič-
kou přivítali jaro a do oken jsme si zaseli léčivé bylinky a vysázeli 
voňavé kytičky. 
Jelikož jsme venkovská školička, snažíme se věnovat přírodě, zvířa-
tům, stromům, rostlinám, vztahu dětí k nim a nutnosti pečovat o ni. 
Za pomoci příběhů, vlastních prožitků a zkušenosti se seznamujeme 
s domácími, lesními i polními zvířaty a jejich mláďaty. Využíváme 
každé příležitosti, která se nám nabídne, abychom se co nejvíce 
dozvěděli, jak a kde zvířata žijí, čím se živí, kde a u koho nejraději 
bydlí a naopak, kdo či co jim může škodit.  Přes plot naší školní za-
hrady denně pozorujeme život ovcí a jehňat, při vycházkách vesnicí 
si povídáme o zvířatech, která mají děti doma, využijeme pozvání 
k návštěvě místních stáji s koňmi či velmi vděčně zhlédneme výcvik 
loveckého psa předvedený místním myslivcem. Podnikáme výpravy 
do okolní přírody, která nám nabízí jak pole, tak louky, lesy i rybní-
ky. Tady nás často překvapí polní i lesní zvěř, u rybníka nás vystraší 
žába či plavající ryba nebo potěší nad hlavami zpívající ptáci. I když 
jsme malí, víme, jaký význam má pro nás příroda, proč je nutné ji 
chránit a pečovat o ni.  
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Máme pěkný vztah k přírodě, ale také k naší vesnici a lidem v ní.  
Rádi zatančíme tanečky, zazpíváme písničky, předneseme básničky 
jak tatínkům i maminkám, tak miminkům či dědečkům a babič-
kám. Se všemi si rádi připomeneme lidové vesnické zvyky a tradice, 
zasoutěžíme si či zazávodíme. Při vycházkách vesnicí se se všemi 
rádi pozdravíme a popovídáme si.  Už se ve Hvězdlicích vyznáme a 
neztratíme! Najdeme cestu do školky, na poštu, na úřad i do obcho-
du. Víme, kde si můžeme hrát a kde nám hrozí nebezpečí. Musíme 
dávat pozor při přecházení silnice, při jízdě na kole se držet u kraj-
nice a hrát si máme na hřišti a ne na vozovce. Sluníčko nás nesmí 
spálit, ale jen trochu opálit, voda nás může ochladit a na koupališti 
pobavit.  
Kamarádíme i se školkami z okolních vesnic. S dětmi z MŠ Milonice 
a MŠ Nemochovice se pravidelně setkáváme při divadelních předsta-
veních, sportovních příležitostech, společně si hrajeme a podnikáme 
i celodenní výlety. Před koncem školního roku se nezapomeneme 
rozloučit s budoucími školáky, kterými jsou Dominik Němec, Adéla 
Spáčilová, David Zwach, Vanessa Vykypělová a Radek Adamovič a 
popřejeme jim samé jedničky a úspěch ve škole. Všem ostatním a i 
vám čtenářům zpravodaje přejeme slunečné, veselé a odpočinkové 
letní dny. Provoz školky končí 13. července, nový školní rok zahájí-
me 3. září. Loučí se s vámi paní učitelka Míša Hrubá a celý kolektiv 
MŠ Hvězdlice.                                               
                                                                                                                                                       
                                             Jana Hrubá, ředitelka MŠ Hvězdlice 
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