
 
 

 
Hvězdlický 

zpravodaj 

 
 
 
 

pololetní číslo     červen  2022 
 



2 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



3 

 

Milý čtenáři zpravodaje,  

 

co jsme pro vás tentokrát připravili? 
Tradičně začínáme Slovem starosty. 
Dále pokračujeme Informacemi z jednání za-
stupitelstva městyse Hvězdlice.  
Najdete také oblíbenou rubriku Události 
v kultuře a sportu.     
Následuje Společenská rubrika. 
Dále se v Kulturním kalendáři dozvíte, kam 
můžete vyrazit za zábavou a sportem ve druhém 
pololetí roku. 
Před závěrem si můžete přečíst Informace z 
úřadu městyse a z knihovny Hvězdlice, dále 
jsou Zprávičky ze školičky. Na samý závěr od 
našeho zahraničního zpravodaje „Starosta za-
chránce“ a  Recept na jahodový krtinec. 

 
 

Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané,  
právě držíte v rukou poslední číslo Hvězdlického zpravodaje ve voleb-
ním období 2018- 2022. Čtyři roky volebního mandátu zastupitelstva 
utekly jako voda. Je čas spočítat výhry a prohry posledních čtyř let 
v oblasti péče o vás a o Hvězdlice. 
Do kategorie výher určitě patří chodníky a parkovací stání okolo 
hlavní silnice od večerky „U Haka“ až po konec obce směrem na 
Zdravou Vodu. Patří sem také největší investiční akce Hvězdlic za po-
sledních ..sát let. Myslím tím rekonstrukci bývalé školy na sedm by-
tů, nové fitcentrum, sklad krojů a půjčovnu masek na karnevaly. 
Hlavně však novou knihovnu, která může po létech strádání fungovat 
v důstojných prostorách. Další akcí, která se podařila dokončit 
v loňském roce, byla stavba dvojdomku na místě bývalé nemovitosti 
paní Lampové. Před vlastní realizací obec koupila nemovitost, proved-
la její demolici, zajistila projekt na novou stavbu, získala stavební po-
volení a stavbu realizovala. Dnes už jsou v obou nemovitostech, jak 
v bývalé škole, tak i ve zmíněném dvojdomku, nájemníci. Podařilo se 
také vyměnit střechu nad hasičskou zbrojnicí a SDH v Nových Hvězd-
licích pořídit nový dopravní automobil a zánovní cisternu. Abychom 
podpořili spolkovou a občanskou sounáležitost, rekonstruovali jsme 
buňky ve Starých Hvězdlicích na klubovnu pro místní spolky, akce 



4 

 

pro děti i sousedské posezení.   „Starohvězdličáci“ jsou na všechny 
tyto aktivity velmi dobří, také oceňuji jejich vstřícný přístup 
k potřebám obce. Jen mě na druhou stranu trochu mrzí, že „to mají 
do Nových Hvězdlic tak daleko“.  
Kvůli možnosti se scházet a z důvodu zrušení hospody bylo nutné re-
konstruovat část kulturního domu na Obecní klub a postupně ho 
doplnit o venkovní posezení a zbudovat nový vstup do těchto prostor. 
Na tuto investiční akci pak navázala celková rekonstrukce přísálí. 
Hodně z vás si mohlo ověřit, že vznikl důstojný prostor pro pořádání 
rodinných oslav a společenských akcí.  
V současnosti se řeší celková rekonstrukce kulturní památky, sochy 
sv. Floriána. Na příští rok je plánována oprava sochy sv. Jana Nepo-
muckého. Završili bychom tak opravu památkově chráněných soch a 
sousoší ve vlastnictví obce.  
Pozitivní pro obec je, že na většinu těchto akcí se podařilo získat do-
tace. 
A teď bych vás chtěl seznámit s některými prohrami. Již dva roky, 
zatím marně, usiluje obec o stavební povolení na rekonstrukci mostu 
a přilehlých komunikací „pod kaštanem“. Věřím, že letošní rok se po-
daří tohoto cíle dosáhnout a příští zastupitelstvo ho s pomocí dotací 
zrealizuje. V roce 2015 obec iniciovala zahájení Komplexní pozemko-
vé úpravy v obou katastrech. Jejím smyslem je zjednodušení vlast-
nických vztahů, zpřístupnění všech pozemků vlastníkům a v rámci 
plánu společných zařízení, zabezpečení obce před povodněmi, vybu-
dování biocenter, cyklostezek a podobných prospěšných zařízení. Je 
rok 2022 a ukončena je pouze pozemková úprava v katastru Staré 
Hvězdlice, kde se již bude v letošním roce na náklady státu realizovat 
protierozní opatření v lokalitě „Podomí“. V katastru Nové Hvězdlice 
jeden z menšinových vlastníků dokončení blokuje, byť 99,5 % vlast-
níků s dokončením souhlasí. S dokončením pozemkové úpravy je 
spojena i rekonstrukce místní komunikace do Zdravé Vody, odbah-
nění a celková oprava rybníka Hvězdlička, revitalizace bývalého kou-
paliště, cyklostezka směrem na Rozčoutky a další zdejší krajině pro-
spěšná zařízení. Nejdůležitějším pro rozvoj obce je zajištění staveb-
ních míst pro individuální výstavbu. 
Pokud jste se při čtení mého příspěvku dopracovali až sem, museli 
jste si všimnout, že kromě hodnocení uplynulého volebního období, je 
zde mnoho podnětů a úkolů pro příští zastupitelstvo.  
Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří v uplynulých čtyřech letech 
pomohli, poradili, ale i kriticky připomínkovali dění v obci a navrhli 
řešení vzniklého problému. Děkuji také všem spolkům, které se sta-
rají o kulturu a sport. Sluší se poděkovat rovněž zastupitelům za 
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vstřícnost a spoustu práce pro obec a to i v nelehkých covidových 
omezeních. A co přát zastupitelstvu, které vzejde z voleb 22. a 23 září 
letošního roku? Hodně zdraví, pracovního elánu a nadšení, budova-
telských úspěchů, ale hlavně, co nejvíce spokojených Hvězdličáků. 
Za nedlouho začnou prázdniny a dovolené, tak přeji dětem krásné 
prázdniny, vydařenou dovolenou a jak už jsem jednou psal, pevné 
nervy prarodičům při hlídání vnoučat. 
  
 
                                                                                        Ing. Zdeněk Tejkal 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 

 

Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 20. 12. 2021, 14. 3. 2022 a 
20. 4. 2022 a projednalo mimo jiné: 
- vyrovnaný rozpočet městyse Hvězdlice na rok 2022 ve výši příjmu a    
  výdajů 12.008.600, příspěvek na provoz Mateřské školy Hvězdlice ve     
  výši 300 tis.  Kč a střednědobý výhled na roky 2023-2024 
- nabídku prodeje hasičského auta LIAZ CAS 25 
- napojení nových bytů v budově bývalé školy na elektřinu 
- zvýšení cen za prodej obecních pozemků 
- kupní, směnné smlouvy a smlouvy o věcných břemenech i  
  v souvislosti s nedokončenou pozemkovou úpravou v části obce No- 
  vé Hvězdlice 
- pokračující práce na opravě sochy sv. Floriána 
- projektovou dokumentaci na opravu mostu „pod kaštanem“ 
- kritéria pro přidělení sociálních bytů v budově bývalé školy 
- výběr nájemníků sociálních bytů dle stanovených kritérií 
- výběr nájemníků pro obecní byty v nově postavené budově čp. 117  
  „pastouška“ 
- smlouvu o pachtu lesních pozemků 
- zvýšení ceny za ukládání odpadů na skládce 
- účetní závěrku městyse Hvězdlice za rok 2021 
- odvádění odpadních vod do ČOV v Domově Hvězda Hvězdlice 
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- nájemní smlouvy pro nájemníky na sociálních bytech v budově bý-   
  valé školy a v obecních bytech „pastouška“ 
- plán společných zařízení, který je součástí Komplexní pozemkové  
  úpravy v katastrálním území Nové Hvězdlice 
- prodej hasičské cisterny LIAZ CAS 25 obci Senohrad za 150 tis. Kč 
- úpravu nebytových prostor vedle kulturního domu / bývalé šat     
  ny/na prostor k bydlení 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

  
  

 Události v kultuře a sportu 
 

 Z činnosti kulturní komise 

  
Dětský karneval  
Letos jsme si u nás v Nových Hvězdlicích po delší pauze mohli užít 
dětský karneval, který se konal 13. března 2022. Celým dětským od-
poledne nás jako vždy akce provázela skvělá děvčata ze střediska 
volného času Maják z Vyškova. Karnevalové masky byly letos ob-
zvlášť krásné! Každá z nich dostala u vstupu sladkost a pitíčko. Děti 
měly plno práce, aby stihly veškeré soutěže a zábavné aktivity, které 
pro ně holky připravily. Za každou soutěž dostaly vždy sladkou od-
měnu. Rozcvička nesmí chybět, proto se nejprve všechny masky spo-
lečně rozcvičily a pak se mohlo jít na taneční parket! Nechyběla ani 
bohatá tombola, ve které mohly nejen děti vyhrát spoustu zajímavých 
cen. Myslím, že se akce povedla a dětem moc líbila. 
Těšíme se na příští rok. 
  
Dětský den 
Ani tento rok u nás nesměl chybět dětský den, který se konal 4. 
června 2022. Letos jsme malinko pozměnili program. Vynechali jsme 
hromadné soutěže a připravili jiný bohatý program. Akce se konala 
jako vždy na hřišti za garážemi od 10 hodin. Zahájení udělali vyškov-
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ští hasiči svým zásahem. Tentokrát vystřihovali osobu z vozidla. Moh-
la jsem si to osobně vyzkoušet jako řidič a můžu Vám říct, není to 
opravdu nic příjemného. Jako novinku jsme zde měli tři stánky sta-
rých řemesel, kde si mohly děti vyrobit dřevěné srdíčko na památku 
nebo třeba kožený náramek. Každoročně přijel pán s mini motorka-
mi, které mají vždy velký úspěch. Dále si mohly děti užít malování na 
obličej, policejní motorky, střelbu, jízdu na koních, skákací hrad a 
kolotoč.  Skvělým zpestřením byly traktory, na kterých se děti mohly 
povozit nebo také motorky. Tímto děkuji všem, kteří byli ochotní své 
,,vozy“ přivézt a děti povozit.  Během odpoledne vystoupil také šer-
mířský spolek Rotenburk z Vyškova. Svým vystoupením pobavil jak 
děti tak dospělé. Dětský den jsme zakončili nebo jsme alespoň chtěli 
zakončit hasičskou pěnou, která se ale bohužel moc nepovedla. Vě-
řím, že to příští rok naši hasiči napraví. 
Chtěla bych poděkovat všem, kteří přišli a také všem, kteří se na dět-
ském dni podíleli. Budu se těšit příští rok. 
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Další nejbližší akce na které se můžete těšit jsou hodové oslavy ve 
Starých a  Nových Hvězdlicích v červenci a dále tradiční setkání seni-
orů v listopadu.  
V prosinci se chystá oblíbené rozsvícení vánočního stromu. 
Těšíme se na Vaši účast!                                                       
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Slet čarodějnic 

 
Tak jak bývá dobrým zvykem jsme 30.4. ve spolupráci s SK uspořá-
dali slet čarodějnic opět na hřišti doprovázený diskotékou. Evička 
Kutláková si vzala na starosti organizaci průvodu a „přílet“ na hřiště. 
Čarodějnice a čarodějové se sešli u bývalé školy a vyrazili.  Na hřišti 
je čekalo občerstvení a soutěže, které nachystala děvčata ze Slovanu. 
Vše probíhalo v pohodové atmosféře, ke které přispělo i pěkné počasí. 

Po zapálení vatry a zatancování si u ohně byla 
zahájena diskotéka pro dospělé. Ale víte jak to 
chodí. Nejen dospělí se účastnili. A to je dobře. 
Konečně se můžeme potkávat nejen na kultur-
ních akcích. K tanci hrál DJ Jara Trnka a opět 
nezklamal. Slet se vydařil a poděkování patří již 
zmiňované Evičce, že se postarala o ty nejen ne-
jmenší. Ale také obsluze k udírně a obsluze ve 
výčepu a samozřejmě i děkujeme za výborný 
svařák.  

   
                                                                    Kateřina Dvořáková  

 předseda kulturní komise 
 
Z činnosti Spolku Slovan 

 

Spolek Slovan letos přivítal spoustu nových členů jak dospělých, 
teenagerů tak i nejmenších dětí. Všechny bych tímto chtěla přivítat a 
poděkovat jim za snahu, trpělivost s nacvičování tanečků a 
především spolupráci a zapojení se všech do hodových příprav. 
Všichni jsou moc šikovní a je krásné vidět, že schůzky probíhají v 
dobré náladě a ta nám rozhodně vydrží po celé hody. 
Tímto bych vás chtěla co nejsrdečněji pozvat na tradiční hodové 
slavnosti v Nových Hvězdlicích, které se budou konat v sobotu 
23. července 2022. 
V pátek proběhne stavění máje a každá pomocná ruka bude vítána. V 
sobotu se můžete těšit na předání hodového práva, vyzvednutí hlavní 
stárky, na Moravskou besedu v Domově Hvězda, zaplétání máje a 
večerní zábavu. 
Vstupenky za zvýhodněnou cenu budeme nabízet v předprodeji ve 
dnech 15. a 16. července 2022. 
Podrobnější program sobotních hodových oslav se dozvíte z plakátů. 
Přijďte se pobavit a podpořit hlavně děti a teenagery, protože si to 
rozhodně zaslouží. 
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Na všechny se těšíme      za Spolek Slovan 
                                              Eva Kutláková  
 

  
 Dění ve Starých Hvězdlicích 
  

 V první polovině roku se v SH mnoho společných akcí nepořádalo. 
 Na začátku dubna spolek rybářů posekal travnatý porost kolem obou 

poldrů. 
 V obecním sadu hasiči stříhali stromky a dosazovali nové. 
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 Proběhla údržba obecních buněk, úklid, čištění okapů a odplevelení 
květinových záhonů. 

 Za odměnu jsme místo pálení čarodějnic vařili v kotli maso, černou 
polévku a vyráběli výbornou tlačenku.  

 

 

 Jako každý rok bychom všechny rádi pozvali na tradiční sta-
rohvězdlické hody, které se budou konat dne 5.7.2022 u buněk. 

  
 Mše svatá v kostele svatého Cyrila a Metoděje bude v 11,00 

hodin. 
  
 Večer začne ve 20.00 hodin hodová zábava na které k tanci a 

poslechu zahraje Fanny muzic. 

  

 

 Budeme se na Vás těšit.                                  Dita Divácká 
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 Z činnosti sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice 

   
8. ledna 2022 – Nový rok jsme zahájili valnou hromadou v přísálí kul-
turního domu. Schůzi zahájil starosta SDH Jan Kolofík. Přivítal hosty 
a všechny hasiče, také hasiče okrsku Nesovice. Starosta městyse 
Hvězdlice se nezúčastnil, protože onemocněl. Za OSHČMS byl pozván 
bratr Jan Přikryl. Naši tři mladí hasiči přednesli básničky. Přijali 
jsme tři nové členy, Bronislava Hanzla, Petru Veselou a Martina Su-
chého. Pokladník Ladislav Přikryl vybíral členské příspěvky. Členové 
mladší 18 let 200,- Kč, členové starší nad 18 let 300,- Kč. Schválili 
jsme plán činnosti na rok 2022 a zprávu o hospodaření za rok 2021. 
Přítomno nás bylo 47. 
15. ledna 2022 – Byli jsme se rozloučit ve smuteční síni v Bučovicích 
s bratrem panem Zdeňkem Fialou dobrovolným hasičem Nevojice, 
nedožitých 81. let. Čest jeho památce. 
15. ledna 2022 – v sobotu v 16 hodin jsme byli pozváni na valnou 
hromadu SDH Milonice. Schůze se uskutečnila v restauraci v prvním 
patře. Byli jsme přivítáni starostem hasičů.  
30. ledna 2022 – V 9:40 hodin siréna ohlásila výjezd naší jednotky ke 
spadenému stromu na křižovatce za Hvězdlicemi směrem na Uhřice 
  
Po roční pauze se v sobotu 26. února konaly Ostatky. Za krásného 
slunečního počasí vykročil pestrobarevný průvod čtyřiceti masek ve-
dený medvědem a dechovou hudbou „Sebranka“ do ulic městyse 
Hvězdlice. Průvodu se zúčastnili řezník, kat, tři výběrčí daní, slepice 
s kohoutem, doktoři se sestrami, také vodník, tygr s tygřicí, dvě 
uprchlé vězenkyně, rytíř s velkým mečem, který všechny hlídal. Také 
noblesní dáma s 19. století, kovboj se starou trubkou a mnoho dal-
ších. Poprvé se zúčastnili naši nejmladší hasiči tak zvaní „Plamínci“ a 
ti byli za policajta a zvířátka. Po hodině putování nás sluníčko opus-
tilo a začal padat sníh s deštěm. Náladu nám to nezkazilo. Díky ob-
čanům, kteří nám připravili bohaté občerstvení. Ať to byli koláčky, 
koblížky, chlebíčky, různé perníčky, samozřejmě výborná slivovička a 
různé jiné pochoutky. Po další hodině se počasí umoudřilo a začalo 
svítit sluníčko. Šestihodinový průvod obcí jsme ukončili v obecním 
klubu, kde jsme se občerstvili a pochutnali si na výborném guláši. 
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 4. března v pátek v 18. hodin jsme se sešli v hasičce, kde jsme 
shlédli video a fotky z ostatků. Všichni přítomní se občerstvili. Byl 
to příjemný večer. 

 5. března jsme se zúčastnili valné hromady v Nesovicích. 
  11. března v pátek odpoledne jsme nakládali železný šrot na kon-

tejner  
 11. března v pátek v 18. hodin jsme byli pozváni na valnou hro-

madu SDH Nevojice.  
 14. března v pondělí siréna v 9:15 hod. oznámila výjezd jednotky 

do Starých Hvězdlic. Hořela suchá tráva za domem čp. 22 kolem 
rybníka a okolí. Rozsah asi 200 metrů na délku. Přijeli HZS Bučo-
vice, HZS Vyškov a SDH Nesovice. Požár suché trávy okolo rybní-
ka byl uhašen. 

 16. března v 19:47 hod. byl vyhlášen poplach na pomoc klientovi 
do domova Hvězda  

 18. března se konala valná hromada Okrsku Nesovice v 18. hodin 
v přísálí KD Nové Hvězdlice. Zúčastnili se SDH Nevojice, Nesovice, 
Milonice, Uhřice, Nové Hvězdlice a Staré Hvězdlice.  

 25. března v pátek ve 14 hodin jsme se byli rozloučit v obřadní sí-
ni Bučovice s bratrem Jiřím Kalinou z Letošova. Zemřel v 79. le-
tech. Čest jeho památce 

 2. dubna v sobotu naši mladí hasiči byli sázet stromky v lese. 
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 4. dubna v pátek v 15 hodin jsme se byli rozloučit s naší dlouhole-
tou členkou Mášou Plhalovou ve smuteční obřadní síni 
v Bučovicích. Nedožitých 69 let. Čest její památce  

 5. dubna jsme v podvečer vyváželi před hasičku elektro.  
 6. dubna v 12:30 hodin si přijeli pracovníci Elektrowinu pro elek-

tro odpad. Pomohli jsme jim jej naložit 
 9. dubna jsme uklízeli Hvězdlice a okolí. V 10:00 hodin přišlo před 

hasičku 14 lidí plus pes. Potom se ještě přidali dva dobrovolníci ze 
Starých Hvězdlic. Bylo posbíráno asi 12 pneumatik, dvacet pytlů 
odpadu. Likvidace odpadků byla domluvena na obci. Po akci jsme 
si uvařili čaj a rozdali si svačiny a oplatky pro děti. Počasí nic 
moc, ale nepršelo. 

 23. dubna se konala soutěž v Kozlanech. Naši hasiči obsadili po-
slední místo. 

 11. května jsme jeli popřát k šedesátým narozeninám do Chválko-
vic na Hané, kde bydlí náš dlouholetý hasič Lojzík Procházka.  

 12. května v 9:30 hodin zazněla siréna. Byl vyhlášen poplach po-
žár v domově Hvězda, kuchyňská línka v jídelně na patře. Jednalo 
se o cvičení. Vynášení osob se sníženou pohyblivostí. Žáci 
z gymnázia z Vyškova představovali figuríny.  

  
  

15.května Okresní kolo hry Plamen v Lulči. Malí Plamínci obsadili 
7. místo a mladší hasiči se umístili na pěkném 5. místě. 
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 21. května dopoledne jsme se sešli na brigádě. Měli jsme za úkol 
natřít zábradlí na mostě u hasičky.  

 Rozloučili jsme se s naší cisternou. Odvezli si ji hasiči na Sloven-
sko do Senohrad.  

 21. května odpoledne se na hřišti v Milonicích uskutečnila okrs-
ková soutěž. Plamínci 1. místo, mladší hasiči 1. místo, starší mlá-
dež 2. místo, ženy 2. místo, muži 4. místo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
  
  
  
  
  
  
 22.května SDH Nevojice uspořádalo žehnání nového dopravního 

automobilu a PV-12 Fiat Ducato od firmy AGROTEC a hasičský 
přívěs od firmy VEZEKO. Pojmenováni byli „Kapitán Václav“ a „Pe-
likán“ na počest nejvýznamnějšího velitele hasičů pana Václava 
Petříka a mecenáše a starosty SDH pana Josefa Pelikána. Sraz 
hasičů a hostů byl v 10:30 hodin před hasičkou. Pak následoval 
průvod hasičů s historickými prapory do kostela. Mše svatá byla 
v kostele sv. Mikuláše. Uctění památky zasloužilých hasičů na 
místním hřbitově. Žehnání auta a přívěsu před kulturním domem. 
Slavnostní oběd v KD pro pozvané hasiče a hosty. 
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 25. května se dožil 65. let náš dlouholetý člen pan Vladimír Zubík. 
Prostřednictvím českého rozhlasu jsme mu popřáli pevné zdraví a 
nechali mu zahrát písničku. 10. června jsme mu byli popřát a 
předat dárek. 

 27. května získal Tomáš Kohout osvědčení o odborné způsobilosti 
velitele, velitele družstva jednotky sboru dobrovolných hasičů No-
vé Hvězdlice.  

 4. června v sobotu dopoledne na hřišti za garážemi se uskutečnil 
dětský den. Naši hasiči měli za úkol vytvořit pro děti pěnu. Ta se 
bohužel moc nepovedla. Velitelem byl Tomáš Kohout a asistoval 
mladý David Gamba. 

 11. června v sobotu dopoledne jsme pokračovali v natírání zábrad-
lí na mostě u hasičky.                                                                            

                                                            Jan Kolofík, starosta JSDH 
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Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice 

 
Po roční přestávce jsme 19.3.2022 uspořádali 4. Hvězdlický košt 
pálenek. Do koštu bylo přihlášeno 29 vzorků pálenek ze švestky, 7 

z meruňky a 12 pálenek z ostatního ovoce. 
Tak jako tradičně hodnotili návštěvníci nad 18 let všechny vzorky 
anonymně a poté došlo k spočítání bodů a vyhlášení vítězů 
v jednotlivých kategoriích, které bylo zveřejněno ve vývěsce SK. 
K degustaci jsme připravili i malé občerstvení. 
Zábavu si našly i děti, které s sebou tatínkové vzali, zahrály si na je-
višti divadlo a celý velký sál byl jejich hernou. 
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Tak jsme se konečně dočkali a 24.4.2022 jsme uspořádali turnaj ve 
stolním tenisu. Po delší době jsme se sešli na sále kulturního domu. 

Pracovníci Městyse Hvězdlice nachystali 4 stoly a mohlo se začít hrát. 
Do mužské kategorie se přihlásilo 15 mužů či pánů staršího věku a 
k nim se přihlásila Lucka Musilová, která několika protihráčům 
předvedla své umění a ti se nestačili divit. Nakonec obsadila krásné 
4.místo, když v souboji o bronz podlehla Pavlu Handlířovi. Ve finále 
v souboji dvou generací zvítězil František Přerovský nad Kubou Kla-
pačem.  
Podařilo se obsadit i dětskou kategorii, ale bohužel jen 6 účastníky. 
Zde získal zlatou medaili Libor Vykoukal. O druhé místo se podělila 
mladší ze sester Musilových Lenička a Kuba Válek. Bronz si nakonec 
vybojoval Filda Gamba. I zde byly k vidění zajímavé bitvy a spousta 
pěkných výměn, tak jako v kategorii dospělých. 
Hlavně jsme byli rádi, že jsme opět mohli pořádat akci pro veřejnost, 
zasportovat si a pobavit se. Děkuji všem za účast, Toníkovi za řádné 
spočítání výsledků a obci za ceny pro ty nejlepší.  
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A už se těšíme na další sportovní akci a tou by měl být Vepřcup ko-
naný 2.7.2022 na hřišti za garážemi. Doufám, že se podaří počasí a 

to ostatní už nachystáme, tak jako vždycky. Věřte, že pivko, cigára, 
prasátko i paličky určitě budou.  
 
A pak už nás čekají hody a na ty bych vás také rád pozval. Vše od-
startuje v pátek 22.7.2022 předhodová diskotéka s DJ DRBY. 

Pokud bude přát počasí, tak opět na hřišti a pokud ne, tak na sále 
kulturního domu.  
Rád bych Vás pozval i na neděli 24.7.2022 na hřiště, kde se 
uskuteční zápas svobodní-ženatí, který již neodmyslitelně patří 

k hodům do Hvězdlic. Letos ještě okořeněný vystoupením dětské hu-
dební skupiny „VéDéčko“ z Morkovic. A můžu Vás ujistit, že se máte 
na co těšit. Najděte si je třeba na YouTube a jistě mi dáte za pravdu.  
A co dodat na závěr? Těšíme se na Vás na našich akcích a věříme 
v podporu počasí a pak už snad opravdu vše klapne. 
 
                                 
                                                          Bohuslav Bárta, předseda SK 
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Z činnosti Hvězdlické farnosti 
 
Tříkrálová sbírka 
V sobotu 8.ledna a v neděli 9.ledna 2022 proběhla v obou částech 
obce Tříkrálová sbírka pořádaná českou katolickou charitou. Letos 
poprvé od doby, kdy byla tato sbírka pořádána, nebyli její pořadatelé 
ve Hvězdlicích Zdeněk a Jana Tejkalovi. Vybrala se krásná částka 19 
750 korun. V Nových Hvězdlicích 14.500 Kč, ve Starých Hvězdlicích 
5.250 Kč. Prostředky ze sbírky byly použity na pomoc matkám s 
dětmi a rodinám v krizové situaci, pro charitní služby v okolí a na 
pomoc při živelních katastrofách. Všem dárcům patří velké 
poděkování. 
 
 
Farní pouť 
V neděli 22. května 2022 se vydali farníci z Brankovic, Chválkovic, 
Dobročkovic, Nemochovic a Hvězdlic na společnou farní pouť do 
Sazovic, kde se slavila mše svatá v 10 hodin v kostele sv.Václava. 
Dále se jelo do Luhačovic, kde byl oběd, čas na prohlídku Luhačovic 
a v 16 hodin požehnání v kostele sv.Rodiny. Pak se vydali domů.  
 
 
Všechny zveme na hodovou mši svatou do kostela ve Starých 
Hvězdlicích 5.7.2022 v 11,00 hodin a do kostela v Nových 
Hvězdlicích na požehnání hodové chase v sobotu 23.7. v 17 
hodin a hodovou mši svatou v neděli 24.7. v 8:15 hodin. 
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Společenská rubrika    

 
Vítáme do života tyto občánky : 
 
 
Jakub Oršel                      13.01.2022 
Klára Trundová                 24.01.2022 
Matěj Obrtanec                 21.05.2022 
                                                                                         

Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané 
 
Paní  Milada Ochotná             90 let 
Paní               Jarmila Černohorská                         80 let 
Paní  Eva Šťastná             70 let 
Pan                Ladislav Kuba                                  65 let 
Pan                Josef Chmelařík                               97 let 
Pan                Ladislav Přikryl                                75 let 
Paní               Ludmila Kadlecová                           70 let 
Paní               Jana Šimečková                                60 let                   
Paní               Mária Sokolová                                 75 let 
Paní               Milena Syřínková                               60 let 
Paní               Miroslava Komárková                        90 let 
Paní               Jana Janalíková                                60 let 
Paní               Marie Honzáková                               91 let 
 
 
Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. 
 
Naposledy jsme se rozloučili s : 
 
Paní                       Marií Markovou 
Paní                       Zdenkou Spáčilovou 
Panem                   Jaroslavem Mlčouškem 
Paní                       Věrou Klvačovou 
Paní                       Vlastou Gambovou 
Paní                       Marií Plhalovou 
Paní                       Marií Peškovou 
 

 

Čest jejich památce 
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Úřad městyse Hvězdlice informuje 
 

Odpočty vodoměrů budou provedeny ve dnech 27. a 28. 6. 2022. 
prosíme občany, aby připravili své vodovodní šachty k provedení od-
počtů- tj. vyčistili šachtu případně opravili žebříky. Při kontrole vodo-
vodní šachty doporučujeme zkontrolovat stav ventilů u vodoměru. 
Prosíme dále občany, kteří nemají přístupný vodoměr, aby nahlásili 
stav nejpozději 27. 6. 2022 na email: ouhvezdlice@infos.cz nebo telefo-

nicky: 517 358616. Děkujeme. 
 
 
V červenci  budou  vybírány tyto poplatky: 
 

Název poplatku sazba 

Vodné za I.pololetí 2022 30 Kč/m3 

Nájem vodoměru rok 2022 50 Kč/kus 

Stočné osoba trvale žijící rok 2022 200 Kč/osoba 

Stočné rekreační objekt rok 2022 200 Kč/ chalupa,chata 

 
 
Poplatky můžete přijít uhradit do kanceláře Úřadu městyse Hvězdlice 
ve středu 13. července 2022 od 7,00 do 17,00 hodin hotově 
nebo na požádání zašleme fakturu emailem k úhradě bankovním 
převodem. 
 
 
Prosíme občany o dodržení tohoto termínu. Nejpozději je možné pro-
vést úhradu do 31. července 2022. 
 

Upozornění: 
Dne 4. července 2022 bude Úřad městyse Hvězdlice uzavřen. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

mailto:ouhvezdlice@infos.cz
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Kulturní a sportovní kalendář městyse Hvězdlice 

                           na II. pololetí 2022  
 
Datum Název akce    Pořadatel 

2. 7. 2022 VEPŘCUP-turnaj v malé kopané Sportovní klub 

5. 7. 2022 Starohvězdlické hody /náves SH/ 

Mše svatá v 11,00 hodin 

Hasiči SH 

22. – 24. 7. 

2022 

Hodové slavnosti v Nových Hvězdlicích Spolek Slovan, SK 

srpen 2022 Ukončení prázdnin /myslivecká chata/ Myslivecké sdružení 

září 2022  Loučení s létem / Staré Hvězdlice u 

 buněk/ 

Spolek SH 

17. září 2022 Dětská sportovní olympiáda – hřiště Sportovní klub 

říjen-listopad Přednáška s posezením Farnost Hvězdlice 

listopad 2022 Dušičkové svícení / hasička NH/ Hasiči NH 

listopad 2022 Dušičková světélka / SH u buněk/ Spolek SH, 

Hasiči SH 

listopad 2022 Tradiční setkání seniorů /sál KD/ Kulturní komise 

listopad 2022 Sousedské posezení v přísálí KD Hasiči NH 

3. 12. 2022 Rozsvěcení vánočního stromu 

/náves NH/ 

Kulturní komise, 

Hasiči NH 

prosinec 2022  Rozsvícení vánočního stromu ve SH Spolek SH 

Hasiči SH 

17. prosinec 

2022 

SNĚHULACUP-turnaj v malé kopané 

/hřiště SK/ 

Sportovní klub 

prosinec 2022 Turnaj v nohejbale / tělocvična/ Sportovní klub 

31. 12. 2022 Rozloučení s rokem 2022 

/hasička ve SH/ 

Hasiči SH 

1. 1. 2023 Novoroční ohňostroj Sportovní klub 

Kulturní komise 

Zkratky: NH-Nové Hvězdlice 

               SH-Staré Hvězdlice                

               SK.- sportovní klub                

               KD – kulturní dům       
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 100. let obecní knihovny v Nových Hvězdlicích. 
  
 Vážení přátelé, je mi ctí se s vámi podělit o radost z nové obecní 

knihovny. 13. března v roce 1922 byla v Nových Hvězdlicích zalo-
žena obecní knihovna. Zakládající členové byli: Jakub Vojtek ml. 
Jindřich Palčík, Jan Slavík, Josef Straka, Jindřich Charous a Jan 
Taneček. Knihovna byla umístěna v budově Hvězdličky. Knihovní-
kem byl učitel střední školy pan Vladimír Čamek. V roce 1964 by-
la knihovna přemístěna na náměstí na Dižkovo. Od roku 1977 do 
roku 1984 byl knihovníkem ředitel školy pan Ladislav Krátký. 
V roce 1979 byla knihovna umístěna do nových prostor v obecním 
domě čp. 211. V roce 1985 převzal knihovnu pan Karel Konečný, 
který ji vedl do roku 1991. V roce 1992 byla knihovna přemístěna 
do budovy místní školy. Od roku 2001 byl v knihovně zbudován 
internet pro veřejnost. Knihovníkem byl Vlastimil Kolofík. Jelikož 
se koncem roku 2006 odstěhoval z Nových Hvězdlic, dalším kni-
hovníkem se stal Jan Kolofík. Po roce 2008 byla knihovna přemís-
těna do základní školy bývalých šaten. V roce 2021 se knihovna 
musela vystěhovat kvůli rekonstrukci bývalé školy a byla přestě-
hována do obecní budovy čp. 211. 

  Koncem března roku 2022 byla knihovna přemístěna do nových 
prostor v bývalé základní škole čp. 168. Je to velmi krásná kni-
hovna. Oficiální otevření nové knihovny bylo 21. a 28. dubna 
2022. Dopoledne navštívili knihovnu děti z mateřské školy. Novou 
knihovnu si   prohlédlo 22 občanů.  Také tam bylo možné do kon-
ce května si prohlédnout deset kronik z Mateřské školy. Nyní vás 
chci seznámit s činností obecní knihovny v loňském roce 2021. 
Knihovnu navštívilo 231 občanů, vypůjčili si 666 knih. Prostřed-
nictvím knihovny Karla Dvořáčka Vyškov jsme zakoupili 71 no-
vých knih v hodnotě 15.054 Kč. Ve výměnným fondu jsme vypůj-
čili 184 knih. Knihovna vlastní 1.848 knih. Zaregistrováno bylo 20 
uživatelů, do patnácti let bylo 5 dětí. Knihy si můžete v nové kni-
hovně vypůjčit každý čtvrtek od 17 do 20 hodin. 

  Jak jste asi také zareagovali, kvapem se blíží prázdniny. A proto 
vám doporučuji, vypůjčit si nějakou knihu, kdyby nebylo počasí 
na koupání. Knihovna bude před prázdninami výjimečně otevřena 
1. července 2022 v pátek.  

 Těším se na Vás  
 
                               Tohoto času knihovník Jan Kolofík 
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Zprávičky ze školičky  
 
Dobré ráno, dobrý den, sníh se sype za oknem. Tím jsme začali druhé 
pololetí školního roku 2021/2022. Největší zima je Grónsku, proto 
jsme se vypravili nejprve tam. Stali se z nás Eskymáci, postavili jsme 
si iglú, dali jsme si závody se psím spřežením a seznámili jsme se s 
tamějšími mořskými i suchozemskými zvířaty. Mezitím nám napadl 
sníh i u nás a tak jsme hledali cestičku sněhem až k nám. Dělali 
jsme pokusy a už víme, jaké vlastnosti má sníh a led, že se na něm 
dá bruslit, lyžovat, sáňkovat nebo postavit velké iglú i u nás ve 
Hvězdlicích. V Pekingu začala zimní olympiáda, a proto jsme se roz-
hodli ji uspořádat i v naší MŠ. Nejdříve jsme se prostřednictvím videí 
seznámili s historií a poté se sporty, ve kterých se soutěží. Různými 
způsoby jsme si znázornili olympijské symboly – skládání ze staveb-
nic, vypichování, modelování, kreslení, malování, muchláž, zahráli si 
olympijskou i českou hymnu a společně zahájili školkové hry zapále-
ním olympijského ohně. Představili jsme si jednotlivé soutěžící a sou-
těžili jsme v několika disciplínách. Ve všech jsme dbali na fair play a 
fandili o 106. Na stupních vítězů jsme si procvičili pojmy první, dru-
hý, třetí, nižší/vyšší, nejnižší/nejvyšší, prostřední, u různých druhů 
sportů zase rytmizaci, rozklad slov, počáteční a koncové písmeno. 
Také jsme si rozšířili slovní zásobu o nová slova. Pozorováním obráz-
ků a videí jsme se seznámili s jednotlivou výstrojí a výzbrojí a někte-
rými pravidly. Sporty jsme si znázornili také pantomimicky a užili si 
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u toho spoustu zábavy. Olympijské hry jsme zakončili předáním me-
dailí a poslechem hymny ČR. Naše národní zvyky a tradice jsme si 
přiblížili v tématech MASOPUST a KARNEVAL. Téma „Dobré ráno, 
dobrý den, zimu od nás vymetem!“ nás přeneslo k jaru a zvykům a 
tradicím jara, ke kterým patří hlavně Velikonoce a svátek Maminek. 
Nezapomněli jsme ani na tatínky a stali jsme se stavaři, projektanty, 
zedníky, inženýry a postavili v projektových týdnech věže, tunely, 
mosty a další stavby. Co se děje u vody bylo dalším tématem, na kte-
ré jsme se zaměřili. Nejdříve jsme si na mapě ukázali, kam teče voda, 
kde je nejbližší vodní nádrž, kde rybník, přehrada a jak vypadá moře. 
Pomocí obrazového materiálu jsme si přiblížili, co vše žije u vody a ve 
vodě. Také jsme došli na to, proč vodu potřebují všichni – včetně člo-
věka, že se voda musí chránit a že se k ní musíme chovat pěkně. Ve 
třídě jsme si vytvořili špinavý potůček a společnými silami jsme jej 
vyčistili. Navštívili jsme místní a kozlanský rybník, kde jsme pozoro-
vali život a zvuky u něj. Zaujal nás také život brouků, hmyzu a motý-
lů, které jsme podrobně prozkoumali lupou i mikroskopem. Na exo-
tická zvířátka jsme se jeli podívat společně s MŠ Milonice do ZOO 
Hodonín. Počasí nám přálo, sluníčko nám hřálo a výlet jsme si užili. I 
poslední velkou akcí roku je rozloučení s předškoláky, kdy odchází do 
školy Marek Míša, Petr Kovařík, a Ladislav a Veronika Doležalovi. 
Rozloučení se neslo v duchu 4 ročních období. Do školních let jim 
přejeme hodně štěstí a úspěchů.  
Všem ostatním slunečné a pohodové letní dny přejí  
                                                   
                                                           Jana Hrubá a Lenka Půčková 
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Starosta „zachránce městyse“ 

 
Navečer 28. května 2022 zachránil starosta obyvatele městyse před  
labutěmi. Sám pomalu a starostlivě nahnal párek labutí s labuťátky 
na rybník. Starosto díky! 
A teď vážně, jestli nechcete, aby se vám starosta zbláznil, pokuste se 
některé lapálie se zvířaty – pejsci, kočičky, labutě vyřešit někdy sami. 
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Jahodový krtinec  

 
Suroviny 
Těsto: 
200 g polohrubá mouka 
200 g cukr moučka 
60 g kakaa 
2 vejce 
100 ml olej 
200 ml mléka 
1 prdopeč 
250 g jahod 

Želatina 
500 g tvarohu 
1 smetanu 
 
Postup přípravy 
Vejce, cukr, olej našleháme, přidáme mléko, prdopeč, kakao a dáme 
do formy upéct. 
Hotový korpus necháme vychladit, lžící vydlabeme dokola tak 1 cm 
hluboko a rozmělníme na drobečky. 
Jahody rozmixujeme a uvaříme se želatinou, dáme na vydlabané dno 
korpusu. 
Rozmixujeme tvaroh s trochou šlehačky, můžeme přidat na kousky 
nakrájenou čokoládu a navrstvíme na jahody, vytvoříme kopeček. 
Na kopeček dáme drobečky korpusu a necháme dobře vychladit 
v ledničce. 

 

Přejeme všem krásné léto, prázdniny a dovolenou! 
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