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Milý čtenáři zpravodaje. 

 

Co jsme pro vás tentokrát připravili? 
 

Na úvod  Slovo starosty. 
Dále pokračujeme Informacemi z jed- 

nání zastupitelstva městyse Hvězdlice. 

Následuje rubrika Události v kultuře a sportu. 
Nechybí také Společenská rubrika. 

Letošní kulturní kalendář jsme doplnili Kulturním kalendářem 
na příští rok, kde se dozvíte, co vás ještě čeká a na co se  můžete 

těšit příští rok. 
Dále si můžete přečíst Informace úřadu městyse  Hvězdlice. 

Na samý závěr je inspirace na Pečení vánočního cukroví. 

 

 
Slovo starosty 
 
Vážení a milí spoluobčané, 
 
    doba adventu se nám přehoupla do druhé poloviny a za pomysl-

nými dveřmi jsou Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. Někteří sice 
namítnou, že je toto období spíše než čekání na Štědrý den, pořádná 
honička, ale záleží na každém z nás. Jak toto období prožijeme je víc 
o povaze člověka a o hodnotách, které uznává, než o obrovské re-
klamní masáži, která nás provází už několik týdnů. I když děti pro-
žívají Vánoce, hlavně Štědrý večer, jinak než dospělí, přece jen se 
všichni snaží vánoční svátky prožít v klidu a pohodě. A já vám to 
z celého srdce přeji. 
    Abychom ale učinili zadost obsahu této tradiční rubriky, zmíním 
se v krátkosti o tom, co se ve Hvězdlicích v závěru roku podařilo rea-
lizovat. Asi nejvýrazněji je vidět dokončené sousoší sv. Augustina 
včetně parkových úprav. Ukázalo se, že rekonstrukce jak se říká „od 
podlahy“ je sice dražší jak dílčí opravy, ale životnost a hlavně vzhled 
je řádově někde jinde.  
     Dalším počinem v této části obce byla rekonstrukce střechy nad 
hasičskou zbrojnicí. Profesionálně odvedená práce, která byla 
v listopadu dokončena, stála necelých 1,4 miliony korun. Dotace 
poskytnutá z prostředků Jihomoravského kraje činila 800 tisíc ko-

run. Byla také opravena fasáda na jižní straně křídla předzámčí a ve 
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spolupráci s Domovem Hvězda byly odstraněny nevhodné plechové 
stavby přiléhající k této zdi.  
     Dokončena je i stavba parkovacích stání, chodníků a komunika-
ce v Hliníku. V jarních měsících provedeme konečné parkové úpravy 
a výsadbu zeleně. To je tedy závěrečná bilance akcí roku 2018.  
     Život v jakékoliv obci ale není jen budování. Je to i o tom, že se 
lidé potkávají, sportují, baví se a dokáží tyto aktivity připravit i pro 
druhé. V průběhu letošního roku jich byla uspořádána spousta. 
Těm, kdo je organizují, patří velké poděkování. Ze všech bych se 
zmínil  o jedné. A to  Oslava 100.výročí samostatnosti Českosloven-
ska. Myslím, že ve Hvězdlicích proběhla důstojně a bez zbytečné 
pompéznosti. Doufám, že lípa vysazená na počest tohoto výročí bude 
dobře růst. Na jaře ještě k lípě umístíme kámen s pamětní tabulkou 
a pod něj do měděného obalu text zápisu do obecní kroniky za rok 
2017, všechna letošní čísla „Hvězdlického zpravodaje“ a některé dal-
ší předměty, jako vzkaz našim potomkům. I přes nepříznivé počasí 
se nás sešlo poměrně hodně, „třešničkou na dortu“ byla účast kro-
jovaných a hasičů. Vystoupení místní „Staré pětky“ dalo nedělnímu 
odpoledni hezkou tečku.   
 S blížícím se koncem roku už ale začíná plánování roku příštího. 
Prioritou je rekonstrukce školy na byty. Brzy bychom měli získat na 
tuto akci stavební povolení. Pokud bude úspěšná i naše žádost o do-
taci, počítáme v příštím roce se zahájením této akce.  
   V jednání je také Wilsonova třída, tedy rekonstrukce chodníku a 
parkování. V termínu do konce února opětovně požádáme o dotaci 
na tento projekt. Stranou nezůstanou ani chodníky v Hlinících. Ve 
Starých Hvězdlicích bude pokračovat rekonstrukce buněk druhou 
etapou a dojde i k opravě komunikace v tomto místě. 
     Prostředky obce bude třeba vynaložit také na dofinancování no-
vého dopravního automobilu pro hasiče. 

     Přeji si, aby rok 2019 patřit k těm, které posunou 
budování Hvězdlic o stupínek dál. Dovolím si tedy 

na závěr popřát nám všem hodně zdraví, osobní po-
hody, elánu a dobré sousedské vztahy nejen do 

konce letošního roku, ale samozřejmě i v roce 
2019. 

               

                                              Ing. Zdeněk Tejkal 

                                                     starosta 
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Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 

 
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 17. 9. 2018 a pak nově 
zvolené zastupitelstvo 28. 11. 2018 a projednalo: 
- nákup komunálního zametače, financovaného částečně z rozpočtu 
JMK Brno 
- úpravy veřejných ploch v ulici „Hliník“, financované z rozpočtu 
městyse Hvězdlice 
- opravu střechy nad hasičskou zbrojnicí Nové Hvězdlice, financova-
nou částečně z rozpočtu JMK 
- návrh zápisu do obecní kroniky za rok 2017 
- řád veřejného pohřebiště Městyse Hvězdlice  
- poskytnutí finančního daru charitě Hodonín 
- žádost o přidělení obecního bytu- Jitka Kremzová, Zbyněk Veselý 
- žádost o pronájem nebytového prostoru- kadeřnictví na elektrodíl-
nu 
- žádost o změnu provozní doby školky na dobu od 6,15 – 15, 45 
hod. zkušebně  
- přehled o vyčerpaných finančních prostředcích na mzdu učitelky 
MŠ 
- nákup a prodej obecních pozemků 
- plán inventarizace majetku městyse Hvězdlice k 31. 12. 2018 
- návrh rozpočtu městyse Hvězdlice na rok 2019 
- častou poruchovost místního rozhlasu 
- zvýšení poplatku za TKO od 1. 1. 2019 
- plán akcí na rok 2019 – pokračování v opravách chodníků a par-
kovacích stání, odbahnění rybníka, sociální byty ve škole 
-  žádost ředitelky MŠ o zvýšení provozního příspěvku MŠ. (učitelka, 
kuchařka) 
- finanční limit na spolupořádání kulturních a sportovních akcí ve 
Hvězdlicích 
    - určení osoby ke spolupráci v souvislosti s hodnocením uplatňo-
vání územního plánu 
   - žádost o pronájem nebytových prostor (kadeřnictví)-2 žádosti-ZM 
Hvězdlice doporučuje uzavření smlouvy o pronájmu s paní Ditou Di-
váckou 

       - žádost o úpravu školních autobusových spojů se zajížděním do 
Starých Hvězdlic 
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 Události v kultuře a sportu 
  

Z činnosti kulturní komise 

  

Setkání seniorů 
Jako každý rok, tak i letos se uskutečnilo oblíbené setkání seniorů. 
Tento rok proběhlo v pátek 9. listopadu. Sál se brzy naplnil občany 
seniorského věku, na kterých byla vidět velká radost, že se zase po 
roce mohou vidět se svými přáteli, probrat vše, co se za uplynulý rok 
událo a společně se pobavit.  Na úvod vystoupili naši nejmenší 
z mateřské školy, kteří si připravili krásné vystoupení s názvem 
,,Notičky“ . Poté si vzal slovo pan Dulanský z Domova Hvězda, který 
nás svým projevem naladil na tu správnou notu.  Následoval projev 
pana starosty, v kterém nám připomněl, co se za uplynulý rok 
v městyse vybudovalo a událo. Seznámil nás s plánem na příští rok 
a na závěr jeho projevu jsme si připili na zdraví a úspěchy v novém 
roce. Hned po přípitku nic nebránilo tomu, aby pan Pospíšil vybalil 
potřebné hudební nářadí a rozproudil zábavu naplno. Ani letos ne-
chyběla báseň od paní Olgy Sedlářové, která se opět vydařila.  
Všichni návštěvníci obdrželi občerstvení a dárky od městyse. 
V průběhu akce jsme mohli pozorovat promítané fotografie z akcí a 
činností tohoto roku. Nálada byla skvělá a vydržela až do pozdních 

večerních hodin.  
 

Rozsvícení Vánočního stromu 

2. prosince 2018 uspořádala kulturní komise s pomocí ostatních 
složek rozsvícení Vánočního stromu s Mikulášským odpolednem pro 
děti. Jako každý rok si děti prvně napsali přání Ježíškovi, které jsme 
společně pomocí nafukovacích balónků vypustili do nebes.  Poté 
jsme se všichni přesunuli na sál, kde pokračoval program vyrábě-
ním vánočních ozdob nebo jiných maličkostí spojených s Vánocemi. 
Zpestření odpoledne přišlo formou návštěvy anděla s hodným čertí-
kem. Jakmile děti přednesli báseň nebo píseň, byly obdarovány ba-
líčkem sladkostí.  Mysleli jsme však i na děti, které se bály nebo 
styděly a balíčky jsme rozdali i jim. Celé odpoledne nám panovala 
na sále vánoční atmosféra. Dospělí si mohli pochutnat na výborném 
svařáčku a děti na sladkém čaji. A na závěr krásného odpoledne 
jsme společně slavnostně odpočítali rozsvícení vánočního stromu. 
Adventní atmosféru podtrhla skupina Barborky z Komořan, se kte-
rou jsme si mohli zazpívat vánoční koledy. 
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Nakonec mého příspěvku bych chtěla poděkovat všem členům kul-
turní komise, za skvělou spolupráci a pomoc na všech akcích, které 
se uskutečnily.  
Vám všem přeji do nového roku hodně zdravíčka, štěstíčka, úspě-
chů, radosti a spokojenosti. A také mnoho úspěšných akcí, nejen 
kulturní komise v roce 2019. 
 

Tou první, na kterou bych Vás ráda pozvala je Novoroční ohňo-
stroj, který se uskuteční 1 .1.  2019 od 17. hodin.  
 

                                                                 Kateřina Dvořáková 
                                                              předseda kulturní komise 
 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Z činnosti OS Slovan 
  

V říjnu jsme se sešli na tradiční podzimní dílničce  v kuchyňce ve 
škole. Děti si vyráběly zvířátka z kaštanů, vybarvovaly omalovánky, 
tvořily malé pavoučky, veverky, ježky, halloweenské příšerky a kdo 
chtěl, vyrobil si vlastního draka. Toho pak mohl vyzkoušet na draki-
ádě, která se konala taktéž v říjnu. Počasí nám přálo a tak se dráčci 
proletěli. 
V neděli 28. října jsme se v krojích zúčastnili oslav ke 100-letému 
výročí založení Československé republiky.  
První adventní neděli jsme se připojili k akci Rozsvícení vánočního 
stromečku a zorganizovali jsme pro děti zábavu v podobě tvoření 

vánočních ozdob a řetězů. Ty pak našly své místo na vánočním 
stromku na obecním úřadě.  
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Ve středu 12.12. se zúčastníme akce Česko zpívá koledy, která pro-
běhne již tradičně v Domově Hvězda, kde si společně zazpíváme ko-

ledy. 
Všem spoluobčanům bychom chtěli popřát radostné 
Vánoce, pohodu, zdraví, spokojenost a vše krásné v 
novém roce. 

 
                      za spolek Slovan Kamila Studýnková 
  

  

 

 

Z činnosti sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice 

21. září – popřáli jsme našemu členovi Václavovi Suchému k jeho 
30. narozeninám a předali malý dárek v hasičce. 
22. září – V Nesovicích se uskutečnila soutěž ve štafetě 4x100 me-
trů. Muži obsadili 2. místo, ženy se umístily na 5. místě, plamínci 1. 
místo, mladí hasiči 4. místo a starší hasiči si zajistili 2. místo. Cel-
kově se nám vedlo velmi dobře, za to všichni si zaslouží velké podě-

kování. 
24. září – vedoucí mladých hasičů uspořádali s dětmi velký úklid 
hasičské zbrojnice včetně úklidu garáží a zazimování soutěžní tech-
niky. 
13. října -  v Hlubočanech se naši mladí hasiči zúčastnili soutěže 
požární všestrannosti a štafetu požárních dvojic. Všechna družstva 
soutěžila skvěle a dovezli si domů spoustu dobrot. 
14. října – proběhl poslední požární útok v Brankovicích. Ve všech 
kategoriích jsme obsadili 1.místo a obhájili tak roli favoritů 
z loňského roku. 
20. října. – v Kozlanech se uskutečnilo mimořádné zasedání staros-
tů SDH okresu Vyškov. Hlavní body jednání: zpráva o činnosti a 
hospodaření OSH Vyškov za období 2018 a výhled plánu práce na 
rok 2019. Volba návrhu kandidáta na funkci nového starosty za ze-
snulého Ing. Karla Richtera byl navržen za okres Vyškov kandidát 
SH ČMS Ing. Jan Slámečka z kraje Vysočina.   
27. října – jsme uspořádali ve spolupráci s MŠ lampionový průvod 
obcí, uspávání broučků, malování na tvář a vymalovávání obrázků. 

Na závěr si mohli všichni přítomní opéci špekáčky.  Pro zahřátí se 
podával teplý čaj. 
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31. října – jsme vyváželi starou elektroniku před hasičku, pro kterou 
si přijela firma Elektrowin. 
16. listopadu jsme se rozloučili s naším zasloužilým hasičem bra-
trem Josefem Habrdou v Bučovicích v obřadní síni. Čest jeho pa-
mátce, nikdy nezapomeneme na tohoto hodného člověka. 
17. listopadu se mladí hasiči zúčastnili uzlové open ligy 
v Drnovicích a 24. listopadu v Hrušovanech u Brna. Této soutěže se 
zúčastnilo přibližně 130 družstev všech kategorií, takže zatím nejlé-
pe dosažené 6. místo je velký úspěch naších dětí. 
20. listopadu – siréna oznámila výjezd naší zásahové jednotky do 
Bohdalic do školy. Jednalo se o planý poplach.  
23. listopadu – se dožil 55. roků náš člen Karel Zubík. Popřáli jsme 
mu v rozhlase a večer jsme mu v hasičce předali dárek.  
1. prosince – v prostorách hasičky si mladí hasiči s rodiči mohli vy-
tvořit adventní věnečky a vánoční výzdobu. 
2. prosince – jsme se podíleli na nafukování vánočních balonků, kde 
si děti mohly napsat přáníčka a v 17. hodin byl slavnostně rozsvícen 
vánoční strom na náměstí. 
4. prosince – ve 23:31 hodin siréna ohlásila výjezd zásahové jednot-
ky k požáru osobního auta za Hvězdlicemi u rybníka. Auto uhasili a 
předali vyšetřovacím složkám k došetření. 
8. prosince – v sobotu se naši mladí hasiči zúčastnili v sále kultur-
ního domu v Nesovicích třetího ročníku soutěže ve vázání uzlů, pod 
názvem „NESOVICKÁ SUKOVAČKA“, „O POHÁR STAROSTY OBCE“ 
Soutěžilo se ve vázání uzlů na čas: úvaz na proudnici, plochá spoj-
ka, tesařský uzel a lodní smyčka. Naši starší žáci zvítězili a vybojo-
vali zlatý putovní pohár starosty obce. Mladší žáci se umístili na tře-
tím místě a plamínci si vedli velmi dobře a obsadili první a druhé 
místo. Je to obdivuhodný úspěch našich mladých hasičů. A proto i 
já jim upřímně děkuji.  
  
                                                                             Jan Kolofík  

  
Vážení spoluobčané, je tady advent a blíží se Vánoce. Za několik dní 
uzavřeme rok s letopočtem 2018, který byl pro nás zvláštní. Naše 
řady navždy opustili čtyři dlouholetí členové sboru. 
Z druhé strany se nám daří přijímání a pravidelná práce s mládeží. 
Ti, kteří vydrží cvičit až do dospělého věku přechází do družstva 
mužů a žen, ale hlavně se z nich rekrutují noví členové výjezdové 
jednotky. Jednotka požární ochrany slouží městysi Hvězdlice v 

oblasti prevence i represe a je zařazená v Jihomoravském kraji v 
plošném pokrytí do kategorie JPO III. Aby taková jednotka byla vždy 
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akceschopná má mít patnáct aktivních členů. Tento počet se nám 
daří jen velmi těžko udržovat, proto bych chtěl touto cestou požádat 
ty spoluobčany, kteří mají zájem a chtějí se pravidelným a poctivým 
výcvikem zdokonalit, aby mohli v případě potřeby vyjíždět k 
mimořádným událostem, se do této jednotky přihlásili. 
Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval všem aktivním členům 
sboru a hlavně vedoucím mládeže za jejich celoroční obětavou práci. 
Jednotce chci popřát klidný konec roku bez výjezdu a poděkovat 
všem, kteří vykonávají něco dobrého pro druhé, což je vlastní 
podstatou poselství Vánoc. 
Vážení spoluobčané chci vám popřát radostné prožití vánočních 
svátků v kruhu rodiny, hodně pohody a lásky, dětem bohatou 
nadílku pod stromečkem a do nového roku 2019 hodně zdraví, 
štěstí a všeho dobrého. 
 
                                            Lubomír Stenchlák, velitel JSDH  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Rozloučení s prázdninami  
 
V sobotu 8. 9. 2018 uspořádalo Myslivecké sdružení tradiční 
Rozloučení s prázdninami. Myslivecká chata u Zdravé Vody se tak 
na jedno odpoledne proměnila v les plný dětských her a soutěží. 
Program zahájila přednáška o myslivosti, kde si malí i velcí mohli 
ověřit své vědomosti o lesní zvěři i rostlinách, poznávali kožešiny i 
paroží, určovali stromy podle větví. Počasí nám přálo a tak si děti 
mohly na 13 stanovištích vyzkoušet různé sportovní i vědomostní 
disciplíny, výtvarné dovednosti, svoji zručnost a šikovnost. Za 
úspěšné absolvování tradičních, ale i neobvyklých soutěží sbíraly 
razítka, která vyměnily za sladkou odměnu a spoustu hodnotných 
cen a špekáčky, které si mohly spolu s rodiči opéct na ohni. V cíli na 
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děti čekalo malování na obličej. Nezapomněli jsme ani na soutěž pro 
maminky, které si mohly vyzkoušet střelbu na kance ze vzduchovky. 
Po setmění si největší odvážlivci mohli projít lesem připravenou 
stezku odvahy. Rozloučit s létem se za námi přišlo 40 dětí se svými 
rodiči a my se na ně budeme těšit opět příští rok. Rádi bychom 
touto cestou také poděkovali sponzorům a všem, kteří se na akci 
podíleli. 
 
                                   Za MS Hvězdlice, z.s.  Bc. Trávníček Lubomír 
 
  
  
Podzim 2018 ve Starých Hvězdlicích 
 
Letošní podzim odstartovala akce plná vůní a chutí, neboť se 28. 
září podával u buněk zvěřinový guláš. Po měsíci a kousku se 3. 
listopadu konala Dušičková světélka. Pro děti i dospělé bylo 
připraveno drobné občerstvení a byl zajištěn pitný režim. Po setmění 
jsme se vypravili na průvod obcí, kterou rozzářila světélka a dětské 
úsměvy. Poslední akcí podzimu, která už spadá do adventního času, 
bylo rozsvícení vánočního stromečku. Sešli jsme se v sobotu 1. 
prosince a opět bylo připravené pohoštění a naléval se čaj a svařené 
víno. Děti si ozdobily velký stromeček (částečně již byl nazdoben), 
pořídily se fotografie do archívu a poté proběhlo již samotné 
rozsvícení stromku za doprovodu příjemné a pohodové vánoční 
muziky. Akce byla zpestřena krátkým, ale pěkným ohňostrojem. 
Poté většina účastníků akce zůstala a přátelsky si porozprávěla 
(samozřejmě při přísném dodržování pitného režimu) u ohně.  
Na závěr se určitě sluší poděkovat organizátorům výše zmíněných 
akcí za jejich práci a dále popřát všem poklidné prožití adventního 
času, krásné svátky vánoční a do roku 2019 hodně zdraví, lásky, 
štěstí a pohody.       
                                                       
                                                            Eva Lukášková 
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Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice 

 

   V sobotu 15.9. jsme pořádali 1.Hvězdlickou olympiádu. Jednalo 
se o první akci takového druhu ve Hvězdlicích. Dlouho jsme o ně-
čem takovém přemýšleli, až konečně letos jsme to uskutečnili. Ne-
věděli jsme, co můžeme očekávat, ale nakonec byla naše očekávání 
překonána. Moc nám určitě pomohlo výborné počasí a také disciplí-
ny, které zaujaly děti i dospěláky. Vše zapadalo do sebe a mělo řád. 
Některé z vás možná nalákala i vůně guláše, který byl podáván 
v průběhu akce zdarma. Na tom se podíleli kandidáti do zastupitel-
stva, případně jejich manželky, za což jim patří velký dík. Stejně tak 
jako všem organizátorům, nejen na stanovištích, ale i u obsluhy ob-
čerstvení. Mile nás překvapilo, že soutěžili nejen děti, ale ve velké 
míře i jejich rodiče a měli jsme i kategorii paraolympioniků. Všechna 
medailová umístění, jak se říká, zůstala doma. Děkujeme paní Žid-
líkové a paní Polákové za účast a skvělé výkony např. na běžecké 
trati. Vážně se bylo na co dívat a čemu fandit. Myslím, že tato akce 
patří mezi nové, ale i povedené. 
  Jako další akci jsme pořádali 13.10. autobusový zájezd na Burčá-

kový pochod do Mutěnic. Tentokráte jsme vycházeli z Dubňan a 
všichni v pořádku došli do cílového místa. Každý trochu v jiném „fy-
zickém“ stavu, ale zvládli to všichni. Jsem rád, že s námi jeli i spo-
luobčané ze Starých Hvězdlic a trochu jsme utužili vztahy neboli 
družbu. I zde nám počasí přálo a věřím, že každý si pochutnal a na-
šel zde vše, na co měl chuť. 
   Nakonec bych vás rád pozval na naše dvě poslední akce tohoto ro-
ku. A to na Sněhula Cup v sobotu 15.12., který se koná na hřišti za 
garážemi za každého počasí. Věřím, že není nutné vám připomínat, 
že zde bude k dostání nejen sportovní zážitek, ale také svařák a po-
choutky z kotle - jak polévka, tak masíčko a spoustu jiného nejen 
tekutého občerstvení.  
A 25.12. bude opět tradiční turnaj v nohejbale v tělocvičně. Přijďte 
se protáhnout po Štědrém dni a udělat si místečko v bříškách na 
další pochutiny, které se na vás v průběhu Vánoc čekají. 
  
  Dovolte mi také, abych vám popřál pěkné prožití svátků vánočních 
a hodně zdravíčka a štěstíčka do nového roku. Budeme se na vás 
těšit na našich nejen sportovních akcích, které nás čekají. A vše od-
startujeme 18.1.2019 Sportovním plesánkem, na který jste všichni 
srdečně zváni již nyní.  
                                                                  Bohuslav Bárta 

                                                     za SK Hvězdlice                    
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Z činnosti farnosti Hvězdlice 

 

Tys byl letos tam a já zas támhle“ – posezení na cestovatelské 

téma“ 
 
V sobotu 24.11.2018 jsme se sešli v přísálí kulturního domu a 
v 16:00 hodin začalo přátelské posezení na téma cestování. 
S prvním příspěvkem vystoupil otec Martin Kohoutek, farář 
z Milonic, který byl spolu s ostatními farníky a slavkovským 
děkanem v Izraeli. Přednáška byla trošku kratší a když poté začaly 
padat první dotazy, na které odpovídal pan děkan a cestovatelky 
z Hvězdlic, dozvěděli jsme se i něco více. Poté následovala přestávka 
na občerstvení – na stole bylo slané i sladké občerstvení, voda 
s citronem, víno a káva. Po přestávce byla druhá část – věnovaná 
dovolené Pavla, Jany a Michala Handlířových v Thajsku. Dovolenou 
prezentoval syn Michal, který rodičům a sobě naplánoval krásnou 
cestu po Thajsku,  což se ukázalo skvělým tahem. Jak poznamenal 
starosta, Božena Němcová by byla z některých výrazů zděšená, ale 
vyprávění tím dostalo „přidanou“ hodnotu. Také došlo na 
ochutnávku mořských řas a rumu z Thajska. 
Poté následovala zase technická přestávka na občerstvení. Poslední 
příspěvek měli Zdeněk a Jana Tejkalovi, o putování po Španělsku – 
Madrid – Santiago de Compostela – Barcelona.   
Po ukončení „oficiálního“ programu následovala ještě volná zábava. 
  
 Mikuláš v kostele v Nových Hvězdlicích 
 
       Letos už po čtvrté dorazil 5.12.2018 v 17 hodin do kostela 
v Nových Hvězdlicích Mikuláš s andělem, na které už čekal plný 
kostel dětí spolu s rodiči a prarodiči.  
Mikuláše v kostele uvítal farář P.Miroslav Slavíček a pak už nastala 
očekávaná nadílka. 
Některé děti řekli Mikuláši básničku nebo zazpívali písničku, někteří 
stydlivější Mikuláše jen pozdravili.  
Malý balíček sladkostí dostali všechny přítomné děti. Potom si mohli 
děti vzít obálku, dát si na ni originální razítko a dát přání Ježíškovi 
do pošty. 
 
        Děkujeme všem za podporu našich akcí a přejeme požehnané 
Vánoční svátky a vše dobré do nového roku. 
                                             
                                                       Hvězdličtí farníci  
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Společenská rubrika 
 

 Vítáme do života : 
 

Lucie Bartolšicová                                                                      
 

 

 

   

                                                                                         

Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané 
 
Paní Věra Klvačová             94 let 
Paní               Eva Vilhanová                                   70 let 
Paní  Jitka Zubíková             60 let 
Pan                Vlastimil Vrbacký                            75 let 
Paní               Anděla Vinklárková                          92 let 
Paní               Emilie Pajdlhauserová                      75 let 
 
Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. 
 
 

 
 
Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany : 
 
Panem            Josefem Habrbou 

Panem            Vojtěchem Šumberou 

 

 
Čest jejich památce. 
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Kulturní a sportovní kalendář městyse Hvězdlice 
                                    na rok 2018  
 

Datum Název akce    Pořadatel 

15. 12. 2018 SNĚHULACUP-turnaj v malé kopané 

/hřiště SK/ 

Sportovní klub 

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

 

 

 

 

 
Kulturní a sportovní kalendář městyse Hvězdlice 

                                    na rok 2019 

 

Datum Název akce    Pořadatel 

pátek 

18. 1. 2019 

Sportovní ples / sál KD/ Sportovní klub 

16. 2. 2019 

 

Ostatky, 

 /sál KD/ 

Hasiči NH 

březen  2019 Dětský karneval / sál KD/ Kulturní komise, 

 

Duben 2019 Turnaj ve stolním tenise / sál KD/ Sportovní klub 

Duben 2019 Velikonoční dílnička OS Slovan 

30. 4. 2019 Pálení čarodějnic v Nových i ve 

Starých Hvězdlicích 

ČSŽ,Sportovní klub 

OS SH 

květen 2019 Dětský den s programem /hřiště SK/ Kultur.komise,SK, 

Hasiči NH 

červen 2019 Dětský den /Staré Hvězdlice u buněk/  OS SH 

červen 2019 VEPŘCUP-turnaj v malé kopané Sportovní klub 

4.-6. 7. 2019 Starohvězdlické hody /náves SH/ Hasiči SH, OS SH 

26. – 28. 7. 

2019 

Hodové slavnosti v Nových Hvězdlicích OS Slovan, SK 

srpen 2019 Ukončení prázdnin /myslivecká chata/ Myslivecké sdružení 
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září 2019 Loučení s létem / Staré Hvězdlice u 

 buněk/ 

OS SH 

září 2019 Turnaj v nohejbale – hřiště Sportovní klub 

říjen 2019 Meziuliční turnaj v malé kopané /hřiště Sportovní klub 

řijen 2019 Drakiáda OS Slovan 

říjen 2019 Podzimní dilnička OS Slovan 

listopad 2019 Uspávání broučků Hasiči NH 

listopad 2019 Dušičková světélka / SH u buněk/ OS SH 

listopad 2019 Tradiční setkání seniorů /sál KD/ Kulturní komise 

listopad 2019 Sousedské posezení v přísálí KD Hasiči NH 

l. prosince 

2019 

Rozsvěcení vánočního stromu 

/náves NH/ 

Kulturní komise, 

hasiči NH,OS Slovan 

prosinec 2019 Rozsvícení vánočního stromu ve SH OS SH 

prosinec 2019 SNĚHULACUP-turnaj v malé kopané 

/hřiště SK/ 

Sportovní klub 

25. 12. 2019 Turnaj v nohejbale / tělocvična/ Sportovní klub 

 

Zkratky: NH-Nové Hvězdlice 

               SH-Staré Hvězdlice 

               OS-občanské sdružení 

               SK.- sportovní klub 

               KD – kulturní dům 
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Úřad městyse Hvězdlice informuje 
 
Odpočty vodoměrů provedou pracovníci městyse Hvězdlice ve dnech 
17. a 18. prosince 2018 (pondělí, úterý).  

Prosíme všechny občany, kteří jsou napojeni na obecní vodovod, aby 
připravili své vodovodní šachty k odpočtům (vyčistili, popř. připravili 
žebřík) nebo nahlásili stav vodoměru na Úřad městyse Hvězdlice 
emailem ouhvezdlice@infos.cz nebo tel. 517 358 616 nejpozději do 
pátku 21. 12. 2018.  
 
V lednu budou jako každoročně vybírány tyto poplatky:  
 

- vodné za II. pololetí 2018 (25 Kč/m3)  

- poplatek ze psa (120 Kč za prvního, 180 Kč za každého 
dalšího, 
  důchodci sleva 50%) 

- nájem pozemků dle uzavřených nájemních smluv  

- poplatek za TKO (popelnice) – 600 Kč / osobu trvale 
hlášenou/ 
                                               - 600 Kč / chalupu k rekreaci/ 

 
Poplatky můžete přijít uhradit do kanceláře Úřadu městyse 
Hvězdlice v pondělí 21. ledna 2019 hotově. 
Prosíme občany o dodržení tohoto termínu. Nejpozději je možné 
provést úhradu do konce ledna 2019.      
 

 

     Harmonogram vývozu směsného komunálního a tříděného 

odpadu v době vánočních svátků a v novém roce: 

 

Svoz popelnic bude probíhat místo ve čtvrtek 27. 12. 2018 až 
v pátek 28. 12. 2018. 
 
První svoz popelnic po novém roce bude ještě na známky roku 2018 
dne 10. 1. 2019. 
  
Sběrné dvory budou 24. 12. 2018, 25. 12. 2018, 26. 12. 2018, 

31. 12. 2018 a 1. 1. 2019 pro veřejnost uzavřeny. Odpady bude 
možné na sběrné dvory odevzdat v následujících dnech.  
Sběrné dvory budou otevřeny 22. 12. 2018, 27. 12. 2018, 28. 12. 

2018 a 29. 12. 2018.  
Více informací je možné získat na webových stránkách RESPONO.  
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Pečení vánočního cukroví 

 

Burizonové kuličky 
200 g bílých (neslazených) 
burizonů 
300 g cukru krystalu 
250 g másla 
1 Salko  
POSTUP:  
Cukr zkaramelizujeme na mírném 
ohni. Musíme neustále míchat, 
aby se nepřipálil. 

Poté přidáme nakrájené máslo. Necháme ho roztopit a poté 
vmícháme Salko. Odstavíme ze sporáku a přimícháme burizony. 
Malé hromádky dáváme do košíčků a necháme je ztuhnout. 
Burizonové koule jsou velmi, velmi sladké a výborné.  
 

 
Ořechové věnečky s krémem  
150 g ořechů, 150 g cukru moučka, 
80 g hladké mouky, 1 vejce a 1 
žloutek, 3–5 lžic mléka. Na krém: 
125 g másla, 50 g moučkového 
cukru, 1 vejce, lžičku vanilkové 
tresti, čokoládovou polevu  
Postup: Ořechy umelte a smíchejte 
je s moukou, cukrem, vejcem, 

žloutkem a mlékem. Vařečkou umíchejte těsto, kterým naplňte stro-
ječek, případně zdobičku. Na plech s pečicím papírem stříkejte vě-
nečky o průměru asi 5 cm. Pečte je 12 až 15 minut v troubě přede-
hřáté na 185 stupňů. Později máslo vyšlehejte s cukrem, vejcem a 
vanilkovým aroma. Zdobičkou stříkejte na věnečky a vše ještě dolaď-
te čokoládovou polevou. 
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A naše obvyklá rada na závěr: Hospodyňky a všichni pamatujte 

– mnohem důležitější než počet druhů cukroví, uklizený dům  a 

množství dárků, je pokoj a klid v rodině a  dobrá nálada o 

Vánocích i po celý nový rok. 
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