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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. 
Před závěrem si můžete přečíst Informace z 
úřadu městyse a z knihovny Hvězdlice, dále 
jsou Zprávičky ze školičky. Na samý závěr se                                  
inspirujte  Receptem na jahodový dezert. 

 
 

Slovo starosty 
 
Vážení spoluobčané.  
svůj příspěvek obvykle začínám upozorněním, které roční období 
zrovna máme. Dnes tak neučiním a zbytečně nebudu prarodiče stre-
sovat vnoučaty, které mají zrovna na prázdniny.  
Letošní rok je oproti předchozím dvěma vydatnější na srážky. S tím 
také souvisí úklid po deštích a sečení trávy, která nebývale rychle 
roste. Děkuji všem, kteří nečekáte, až to před vaším domem udělá 
zmenšující se hrstka obecních zaměstnanců a sami se o tuto plochu 
staráte. Dovolte pamětníkovi si zavzpomínat, jak to dělaly naše ba-
bičky, že si každá svou předzahrádku hezky udržovala, v sobotu na-
večer zametla před svým domem a ještě měla čas si posedět se sou-
sedkami. 
Dále se krátce zmíním o tom, co se teď dělá. Ve Starých Hvězdlicích 
byla dokončena rekonstrukce buněk, byl rekonstruován interiér, 
elektroinstalace, voda, odpady a ještě chybí vyměnit okna. Z dalších 
stavebních prací je to výstavba sociálního zařízení a kuchyňky u 
přísálí KD. Jak jistě víte, od 1. ledna letošního roku byl ukončen pro-
voz hospody. Tím je znemožněno využití jejího sociálního zařízení pro 
akce pořádané v přísálí KD. Této akci předcházelo přemístění fitcen-
tra do šaten v přístavbě KD. 
Ještě vás seznámím s dotacemi, o které žádal městys Hvězdlice  v  
uplynulém období. Postupně se dozvídáme, zda jsme uspěli, či niko-
liv. Úplně neúspěšná byla žádost o opravu křížků v okolí obce 
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z dotačních prostředků ministerstva pro místní rozvoj. Na tuto akci 
jsme současně podali žádost na MZe, tak uvidíme. Rekonstrukce in-
teriéru víceúčelového zařízení ve Starých Hvězdlicích sice uspěla, ale 
jsme pouze jako náhradníci, zde se ještě uvidí, nicméně akce již je 
téměř hotová. Další je rekonstrukce chodníků a parkovacích stání, 
zde zatím víme pouze, že na parkování jsme opět jako náhradníci, na 
chodníky ještě rozhodnutí poskytovatele dotace nedošlo. Rekonstruk-
ce školy na sociální bydlení je v následující fázi: formální a věcné 
hodnocení projektu získalo z možných 25 bodů 25 a teď jednak če-
káme na vydání stavebního povolení na tuto akci a jednak na koneč-
né rozhodnutí o přidělení či nepřidělení dotace. Získat dotaci 
z prostředků JMK se podařilo na vybudování sociálního zařízení 
v přísálí KD. Také na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Nové 
Hvězdlice rovněž z prostředků JMK a MV. Hasiči také získali dotaci 
na pořízení výstroje, opět z prostředků JMK.   
Před námi jsou hodové oslavy v Nových Hvězdlicích. Novohvězdlické 
hody budou spojeny s oslavou 100 let od založení Sokola. Zlatým 
hřebem programu je páteční koncert skupiny Argema. V sobotu jsou 
tradiční krojované hody a v neděli sportovní dopoledne pro všechny 
generace a odpoledne fotbalová utkání. 
Přeji dětem krásné prázdniny, vydařenou dovolenou a jak už jsem 
jednou psal, pevné nervy prarodičům při hlídání vnoučat. 
  
 
                                                                   Ing. Zdeněk Tejkal 
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Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 
 

 
 
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice projednalo v letošním roce: 
 

 hospodaření městyse Hvězdlice a Mateřské školy Hvězdlice za rok 
2018 

 kupní a směnné smlouvy, na které navazují probíhající pozemkové 
úpravy 

 přemístění posilovny 

 stavební úpravy u přísálí s následným vybudováním sociálního zá-
zemí a kuchyňky 

 sestavení komisí na výběrová řízení vypsaná městysem Hvězdlice 

 nákup nového hasičského dopravního automobilu 

 opravy chodníků v Hliníku 

 hodové oslavy a oslavy 100. let Sokola 

 dokončení projektu na rekonstrukci školy na sociální byty, včetně 
vydání stavebního povolení 

 úpravy interiéru víceúčelového zařízení ve Starých Hvězdlicích 

 rekonstrukci drobných sakrálních památek 
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 Události v kultuře a sportu 
 Z činnosti kulturní komise 

  
Dětský karneval 
Jako každý rok tak i letos jsme u nás v Nových Hvězdlicích pořádali 
dětský karneval. Letos se vše odehrálo 30. března. Byla to skvělá dět-
ská jízda, kterou nás po celou dobu akce provázela skvělá děvčata ze 
střediska volného času Maják z Vyškova. 
Každá maska, která nás přišla poctít svoji návštěvou na karneval, 
vždy dostala u vstupu sladkost a pitíčko. Děti měly plno práce, aby 
stihly veškeré soutěže a zábavné aktivity, které pro ně holky připravi-
ly. Za každou soutěž dostaly vždy sladkou odměnu.   
Nejprve se všechny ty krásné masky společně rozcvičily a pak to spo-
lu pořádně roztančily! Během karnevalu byly přichystány atrakce i 
pro ty nejmenší, třeba skluzavka. Nechyběla ani bohatá tombola, ve 
které mohly nejen děti vyhrát spoustu zajímavých cen. Myslím, že to 
byla povedená akce a těšíme se příští rok!  
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Dlouho jsme nezaháleli a připravili jsme pro vás další akci! Hlavně 
pro děti jsme 25.května uspořádali na hřišti za garážemi k jejich 
svátku Den dětí. 
Tak jako loni, i letos, jsme se do toho pustili s agenturou BafSe. Od 
rána jsme společnými silami chystali soutěže, různá stanoviště a vše 
co bylo potřeba. Počasí nám přálo již od samého rána, sluníčko nád-
herně svítilo a nám se pracovalo mnohem lépe. Tento rok jsme uděla-
li trošku změnu oproti rokům předešlým. Dětské odpoledne začalo již 
v 10 hodin ráno. 
Od rána se nám začaly scházet děti s rodiči, prarodiči nebo jiným do-
provodem.  Na každé dítko čekal oplatek a pitíčko na přivítanou. Na 
hrací ploše čekalo na děti spoustu atrakcí a soutěže, které byly od-
měňovány sladkostmi. 
Letos byl program opravdu bohatý. Kromě skákacího hradu, byl 
k vidění zásah hasičů u vozidla, z kterého vyprošťovali člověka, dále 
projížďka na koních, ukázka různých modelů jako byl třeba dron ne-
bo letadlo, ukázka vojenské techniky, střelba ze vzduchovky pod do-
hledem Jendy Vítka, jízda na motorkách a v neposlední řadě velký 
pásový traktor s kterým přijel pan Jiří Poles. Celou akci jsme zakon-
čili hasičkou pěnou pro děti.  
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se na dětském dni podíleli 
jakýmkoliv způsobem a pomohli nám vytvořit co nejdokonalejší den 
pro naše nejmenší! Děkuji za vaši ochotu a čas! Bez vás by to nešlo!  
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Muzikál Děti ráje 
Po dlouhém zvažování jsem se rozhodla zkusit uspořádat zájezd na 
muzikál.  Nebylo jednoduché vybrat představení, které by vyhovovalo 
všem věkovým kategoriím. Po dlouhém rozhodování jsem vybrala 
právě Děti ráje, ve kterých zní známé písničky od Michala Davida. 
Bála jsem se, aby byl o zájezd zájem, ale nakonec se vše povedlo na 
jedničku s hvězdičkou, jak se říká. Na muzikál jsme odjeli 8. června a 
naplnili jsme společně větší autobus. Představení se konalo v 19 ho-
din v Brně v Boby centru a sklidilo velký úspěch u všech zúčastně-
ných. To je vždy ta největší odměna pro nás pořadatelé.  
V budoucnu bych ráda uspořádala další podobný zájezd!  
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Další nejbližší akce na které se můžete těšit jsou hodové oslavy 
v Nových Hvězdlicích v červenci a dále tradiční setkání seniorů 
v listopadu.  
V prosinci se chystá oblíbené rozsvícení vánočního stromu. 
Těšíme se na Vaši účast! 
                                                                        
 
                                                                     Dvořáková Kateřina 

 předseda kulturní komise 

 
 
Slet čarodějnic 

 
Co by to bylo za poslední dubnový den bez čarodějného kvílení? Proto 
jsme i letos samozřejmě nemohly ochudit naše spoluobčany o tenhle 
vysoce kulturní, poučný a zábavný zážitek. 
A jak je zvykem, slétly jsme se na dvoře za poštou v hojném počtu. Po 
náležitém občerstvení, doplnění tekutin, seřízení košťátek, absolvo-
vání dechové zkoušky a po krátkém proškolení bezpečnosti a pravidel 
létání na koštěti jsme se vydaly na cestu na malé hřiště, kde všichni 
účinkující dostali občerstvení zdarma a ostatní si je mohli zakoupit 
za mrzký peníz. Jako každý rok bylo cigáro dobře vyuzené a teplé a 
pivo správně vychlazené.  
Po setmění byla zapálena vatra, kolem které jsme zakřepčily svůj ča-
rodějný tanec za pomoci většiny přítomných. 

   
 
Děkuji všem pomocníkům a asistentům za  
ochotu a pomoc a doufám, že se všichni příští 
rok sejdeme opět.  
                         

       drápem zapsala   Vošatka Netopýrů 
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Z činnosti Spolku Slovan  

 
Degustace vína ve Vlkoši 
V únoru jsme navštívili rodinný vinný sklep Holakovských ve Vlkoši. 
Byl s námi i mužský sbor z Brankovic Hlahol s manželkami. 
Po občerstvení následovala degustace asi 20 vzorků vína. 
Po degustaci jsme si poseděli ve vinném sklípku s občerstvením a 
konzumací vybraných vín. 

 
 

Od dubna se pravidelně scházíme a děti pilně nacvičují na hodové 
slavnosti nový taneček a dospělí si připravují půlnoční překvapení :)  
 
Cimbálový večer 
V březnu naše pozvání přijala cimbálová kapela Stupava z Dolních 
Bojanovic, aby zahrála nejen k poslechu, ale i k tanci. Muzikanti nám 
při vínečku navodili vynikající atmosféru. Všichni jsme se dobře bavi-
li a rozhodně jsme se s nimi neviděli naposledy.  
O přestávkách všem zúčastněným zpíval mužsky sbor Hlahol 
z Brankovic. 
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Velikonoční dílnička 
V dubnu proběhla v kuchyňce na škole pro děti dílnička s velikonoč-
ní tématikou.  

 

 
 

ZOO v Olomouci 
 

V květnu jsme pro děti ze Slovanu za 
odměnu zorganizovali celodenní výlet 
do zoologické zahrady v Olomouci. Už 
cesta vlakem byla pro všechny velkým 
zážitkem. Počasí nám přálo a bavily se 
nejen děti, ale i všichni dospělí.  
 
  
 
Za spolek Slovan Kamila Studýnková 
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 Jarní a letní radosti dětí i dospělých ve Starých Hvězdlicích 

  
 Slet čarodějnic a Den dětí ve Starých Hvězdlicích 
  
 Společenské dění ve Starých Hvězdlicích zdobily dvě větší akce – Slet 

čarodějnic a čarodějů, kouzelníků, kouzelníčků, mágů a iluzionistů, 
který se konal 30. dubna, a také Den dětí, nebo spíš také den pro 
Děti (26. května).  

 Za místo setkání všem odvážným čarodějnicím a čarodějům opět 
sloužilo místo u buněk, tradiční místo setkávání obyvatelů Starých 
Hvězdlic. Díky intenzivní magii získaly kryté prostory nový venkovní 
kabát a náhled do věštecké koule nasvědčuje tomu, že na Sta-
rohvězdlické hody budou buňky nové i uvnitř. 

 Nejen příjemné prostředí však umocnilo úspěch akce. Zejména hlavní 
čarodějnické rody předvedly, jak za rok vyspěl čarodějnický potěr, 
někteří se nám z čarodějů mění na kouzelníky…šikovnost dětí jakoby 
v ten kouzelný čas neměla hranic. Byla vyzkoušena šikovnost fyzická 
i psychická. Jako zaslouženou odměnu si děti daly špekáčky a 
spoustu dalších kouzelně vypadajících a magicky chutnajících pokr-
mů (pitný režim nebyl zanedbán).  

 Den dětí se odehrával jako velká plejáda úkolů pro mladší i starší 
děti. Zástupkyně spolku Staré Hvězdlice a SDH Staré Hvězdlice při-
pravily pro děti Šipkovanou, kdy děti měly za úkol, po nalezení dopi-
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su, samozřejmě, plnit různá zadání. Jejich nadšení a odhodlání zna-
menalo úspěšné zvládnutí nelehké trasy, na jejímž konci čekala na 
děti sladká odměna.  
 

 
 

No a čarodějné věštění vyšlo, buňky jsou uvnitř hezčí, také díky to-
mu, že se Starohvězdličtí na začátku června sešli na brigádu, aby 
pomohli právě při rekonstrukci vnitřního obložení buněk (2 večery 
pilně natírali, natírali a ještě natírali ). 
Dne 5. července ve 20 hodin zde proběhla první prověrka opravených 
buněk při  Starohvězdlických hodech. Hody zahájily krojované děti 
z Nových Hvězdlic. K tanci a poslechu hrál Fanny Music, opět velmi 
dobře. Počasí a účast byla vynikající.  
 
                                                              Zapsala: Eva Lukášková 
  

                                                               

   

Z činnosti sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice 

5. ledna jsme v přísálí kul-
turního domu zahájili nový 
rok Výroční hromadou. Po 
zahájení a přivítání hostů 
a členů si naši mladí hasi-
či připravili kulturní vy-
stoupení s básničkami. Po 
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té velitel přečetl zprávu za celý uplynulý rok 2018. Byl navržen plán 
činnosti na letošní rok 2019, zpráva kontrolní a revizní rady, nakonec 
byl schválen návrh na usnesení. Také jsme popřáli našemu členovi 
bratrovi Dušanovi Šumberovi k jeho narozeninám a to půl století od 
jeho narození.  
 
V období začátkem ledna až do 8. února jsme navštívili Výroční hro-
mady našich sborů v okrsku a to SDH Nesovice, SDH Milonice, SDH 
Nevojice. Nakonec se uskutečnila Výroční hromada okrsku  Nesovice 
v Milonicích dne 8.února, kde jsme si ustanovili plán na rok 2019. 
14. února ve čtvrtek jsme si nechali dopravit do dvora kontejner a 
nakládali železný šrot.  
15.února v pátek po poledni jsme byli přivoláni k požáru do Starých 
Hvězdlic, kde hořely na zahradě pražce a jiné věci. 
16. února jsme uspořádali tradiční ostatkové slavnosti. V deset hodin 
dopoledne jsme vykročili od obecního úřadu do ulic městyse Hvězdli-

ce. K tomu nás dopro-
vázela dechová hudba 
„ Voděnka“. Počasí 
nám přálo, bylo slu-
nečno a dokonce bylo 
na slunci až 26°C. Na 
kopci Máša uvařila 
výbornou polévku, na 
které si všichni po-
chutnali. Také jsme 
se zastavili v Domově 
Hvězda. Muzikanti 
tam zahráli, jak před 
zámkem, tak i u Pavi-

lonu. V pozdním odpoledni jsme se vcelku všichni sešli v místním 
pohostinství. Tam jsme ukončili naší dlouhodobou půldenní pouť. 
Tak jako v loňském roce jsme neuskutečnili večerní zábavu, protože 
občané nemají zájem.  
22. února v pátek jsme se sešli v hasičské klubovně, kde si účastníci 
ostatkových slavností shlédli fotky a video z ostatků. 
8, 12, a 19. března jsme na pokyn našeho starosty pročistili kanali-
zaci v části Paseka. 
21. března byl v10:24 hod. Sirénou vyhlášen výjezd k rybníku, mani-
pulační pracovník byl zavalen spadnutým stromem. Přiletěl pro něj 
vrtulník a odvezl ho se zlomenou nohou do nemocnice.  
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22. března jsme prováděli sběr želeného šrotu a elektro odpadu 
v obou částech obce a nakládali na kontejner. 
2. dubna jsme vyváželi před hasičku použité elektro spotřebiče, aby 
je příští den mohli odvést pracovníci elektrowinu ke zpracování. 

6. dubna mladí hasiči 
a někteří občané se 
zapojili do akce 
„Uklidíme Česko. 
  
20. dubna proběhla 
soutěž v Kozlanech 
v požárním útoku. 
Obsadili jsme 7. mís-
to časem 51.68 sec. 
soutěžilo13 družstev.  
 
 
 
 

24. dubna v 19:33 hod. Vyhlášen sirénou výjezd do Kozlan, kde na 
skládce Respona hořelo velké množství odpadků, které bylo nutné 
uhasit. 
27. dubna v 19:57 hod. znovu vyhlášen výjezd do Kozlan na skládku 
k požáru odpadků jako v minulých dnech.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

 

3. května na zámku 
v Přibyslavi bylo předáno 
26 členům SDH vyzname-
nání „ Zasloužilý hasič“. 
Z okresu Vyškov toto vy-
znamenání obdrželi dva 
členové jedním z nich byl  
Jan Kolofík. 
 
 
 

 
 
11. května navštívili naši 
nejmladší hasiči profesionál-
ní hasiče ve Vyškově. Pro-
hlédli si vybavení hasičské 
techniky a cisterny. 
 
18. května Okrsková soutěž 
v Milonicích1.místo plamín-
ci, 2. místo starší hasiči, 
muži 6. místo.  
 
 
 
 

 
 
 
19. května Okresní kolo 
hry Plamen v Pustiměři 
naši starší hasiči obsadili 
10. místo. 
1. června jsme se zúčastni-
li jako traťoví komisaři na 
Rallye Vyškov v Račicích. 
Zúčastnilo se 8. členů. 
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8. června jsme se na pozvání SDH Vysoké Mýto zúčastnili oslav 120. 
výročí založení firmy STRATÍLEK i s naší stříkačkou z roku 1936 a 
praporem. Obdrželi jsme pamětní list s podpisem vnuka zakladatele 
firmy panem Vlastimilem Stratílkem. A také se nám podepsal do 
hasičské kroniky.                                        Jan Kolofík           
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                  
      
 
 
 
 
 
 
 

Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice 

 
  Dne 15.12. 2018 pořádal SK Nové Hvězdlice tradiční turnaj v malé 
kopané Sněhulacup 2018. Tentokráte opravdu na sněhu a 
v klasickém zimním počasí. Turnaje se zúčastnili 4 týmy a vítězství si 
odvezli Čolovci, kteří ve finále zdolali Kučerov 2:1. Náš tým skončil na 
4.místě a v souboji o bronz prohrál s Méďovci Vyškov.  
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Turnaj i přes ne zrov-
na fotbalové počasí 
měl vynikající úroveň 
a i pochoutky z kotlíku 
a z výčepu měli prvoli-
gové parametry. Je 
dobře, že se tato tradi-
ce udržuje a některé 
týmy zjišťují termín už 
v říjnu, aby se mohli 
účastnit. 
 

 

Bohužel to samé nelze říct o Turnaji v nohejbale, který pořádáme 
každoročně 25.12. Poslední turnaj se vůbec nekonal, vzhledem 
k nezájmu hráčů. Sešlo se nás 5 a půl a ke sportování to moc nebylo. 
Co se neuhrálo v tělocvičně, to se dotáhlo v klubovně.  Zde byla at-
mosféra typicky vánoční. Řešilo se proč se nás sešlo tak málo a došlo 
se k nápadu, abychom příští turnaj nedělali 25.12., ale až první so-
botu po vánocích. Takže letos to tak zkusíme a budeme zvědavi na 
vaší účast. 
 
   V pátek 18.1.2019 se konal Sportovní plesánek na sále kulturní-
ho domu. Tentokráte jsme si pozvali k hudebnímu doprovodu výbor-
ného muzikanta FANNYHO, který se nám zalíbil na hodech ve Sta-
rých Hvězdlicích. Myslím, že ani u nás nezklamal a potěšil svojí hu-
dební produkcí všechny účastníky plesu. V průběhu večera nás svý-
mi vystoupeními obohatili i ochotníci z Bohdalic např. svojí spartaki-
ádou. Věřím, že kdo přišel, nelitoval a snad k tomu přispěla i bohatá 
tombola, za kterou patří velké poděkování všem, kteří se na jejím ob-
sahu podíleli. Nechtějí být jmenování, ale velký dík jim za to patří. 
  Další naší akcí byl Turnaj ve stolním tenisu, který se tentokráte 
konal 13.4.19 opět na sále kulturního domu. Je zde velká výhoda, že 
máme čtyři stoly a je možnost odehrát velký počet zápasů. Bohužel 
ani tentokráte nebyla účast taková, jak bychom si přáli. V kategorii 
dětí se účastnili 2 děvčata a 5 chlapců. Vítězem se stal Adam Bárta 
před 2. Jarou Pavlíkem a 3. skončil Bárta David pro změnu. Zde je 
vidět, že jablka nepadají daleko od stromu a chlapci jsou dobří po 
dědečkovi. A to už jsme u kategorie dospělí, kde právě zmiňovaný 
V.Šťastný skončil na 3.místě po vítězném souboji s D.Gambou. A ve 
finále Franta Přerovský porazil Kubu Klapače.  
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Takže Toník byl  spokojený a od-
nesl si díky bratrovi opět medaili 
domů. Je třeba podotknout, že 
v této kategorii bylo 13 účastní-
ků.      
    Děkujeme Toníkovi za velkou 
pomoc při pořádání tohoto turna-
je a těšíme se na vaší příští účast 
ve větším počtu.  
 
 

Dále jsme se podíleli na pořádání akcí pro naše děti a to Čarodějnic a 
dětského dne, které jsou popsány na jiném místě zpravodaje. 
 
   A jsme u naší zatím poslední akce a tou byl turnaj v malé kopané 
Vepřcup 2019. Opět nám vyšlo počasí a  i přes změnu termínu se 
nepřihlásilo mnoho zahraničních mužstev, ale ani bohužel domácích 
hráčů. Někteří naslibují a stejně nakonec nedojdou. Nevím proč, ale 
mrzí to. To musím přiznat. Nicméně i tak si 4 týmy zahrály dosyta a 
bylo k vidění několik super výkonů a spousta pěkných gólů. Systém 
turnaje tentokráte umožnil i penaltové rozstřely a nakonec se na dva 
takové souboje dostalo. Cobra díky tomu, že neporazila v penaltách 
Méďovce, se nedostala do finále, ale vše si vynahradila v souboji o 
3.místo s SK Hvězdlice, kde Mara jakožto brankář musel ukázat jak 
s penaltami naložit a po překonání Béťase se mohli kluci z Cobry ra-
dovat z třetího místa. Místní torzo týmu skončilo tak na 4.místě. Ve 
finále Čolovci porazili Méďovce 2:0 a navázali tak na vítězství ze Sně-
hula Cupu 2018. Gratulujeme. Všem hráčům bych chtěl poděkovat 
za účast a doufám, že příště to bude lepší. Ale to už tu doufám, něko-
likátou akci a je to řekl bych čím dál slabší. Děkujeme i divákům za 
výbornou kulisu a samozřejmě také obsluze jak u výčepu, tak u 
udírny a trouby. 
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Nakonec mého „krátkého“ příspěvku bych si Vás dovolil pozvat na 
následující akci a tou bude oslava 100 let Sokola ve Hvězdlicích. Tyto 
oslavy se budou konat v rámci hodového víkendu. Vše odstartujeme 
pátečním koncertem skupiny ARGEMA od 22 hodin v sále kulturního 
domu. Jako předkapela vystoupí skupina bezKofeinu a po půlnoci 
nám do tří bude hrát DJ Kubass. Zde bych se chtěl jen zastavit u té-
matu, proč není taková akce venku. Bohužel, náklady jsou již takto 
dost vysoké, a pokud bychom chtěli pořádat akci pod širým nebem 
ještě by se zvýšily a to už bychom těžko ufinancovali. Jedná se o pó-
dium, zastřešení a více členů ochranky. A v neposlední řadě je i riziko 
počasí. A pokud se naskytla možnost tuto kapelu zde mít, nechtěli 
jsme vás o to připravit. Tak nám prosím odpusťte to horko, které 
možná na sále bude. Ale bude dost občerstvovacích zařízení, tak vě-
řím, že to zvládneme. Vstupenky bylo možno získat pouze 
v předprodeji a jsou již vyprodány. Bohužel musím říct skutečnost, že 
kdo nebude mít vstupenku, na koncert se nedostane.   
    A co v neděli? Vše začne v 10 hodin sportovní miniolympiádou ne-
jen pro děti, ale i dospělé. Po obídku od cca 13 hodin do 15 hodin se 
na hřišti vystřídají fotbalisté několika věkových kategorií v boji 
s kulatým nesmyslem. A pokud vše začne hudbou, tak i hudbou 
skončíme. Bude nám ctí přivítat od 15-ti hodin muzikálového zpěvá-
ka i herce Láďu Korbela. Můžete ho vidět v Čase růží, Dětech ráje, 
Romeu a Julii atd. Byl i v soutěži TheVoice, kde se dostal do skupiny 
Pepy Vojtka. Tak tento zpěvák nám zazpívá na hřišti (v případě špat-
ného počasí na sále) a poté se vám i rád podepíše a  zodpoví nějaké 
dotazy. 
    A celou neděli se v okolí hřiště bude točit kolotoč, jezdit skluzavka 
a bude i skákací hrad. Jistě jsem ještě na něco zapomněl, ale to se 
dozvíte v plakátech, které vás budou zvát na hody. V průběhu oslav 
máme pro vás připravené občerstvení a těšíme se na vaší účast. 
                                              
 
                                                           Bohuslav Bárta, předseda SK 
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Z činnosti Hvězdlické farnosti 
 
Tříkrálová sbírka 
5.ledna 2019 proběhla v obou částech obce Tříkrálová sbírka 
pořádaná českou katolickou charitou. Díky vaší štědrosti se podařilo 
vykoledovat 20. 748 korun. V Nových Hvězdlicích 14.530 Kč, ve 
Starých Hvězdlicích 6.218 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. 
                                           
Svěcení oltáře v kostele ve Starých Hvězdlicích 
Starohvězdlický kostelík Všech svatých patří mezi významné román-
ské památky Jižní Moravy. Již několik let probíhá jeho celková re-
konstrukce. Stavební část byla dokončena novou fasádou na podzim 
loňského roku. V současnosti se dokončuje výzdoba interiéru. Projekt 
této části rekonstrukce je od firmy ESTE architekti. Významným prv-
kem interiéru je bezesporu oltář, je kamenný z božanovského pískov-
ce. Jeho posvěcení se ujal Mons. Th.LIC Vojtěch Cikrle, brněnský 
biskup. Stalo se tak při slavnostní mši, která se uskutečnila v neděli 
7.7. 2019. Při tomto obřadu byly do schránky v oltáři uloženy ostatky 
neznámého světce z předchozího oltáře, které byly doplněny o ostatky 
sv. Felicity, sv. Perpetui a sv. Deodáta. Slavnost završila důstojným 
způsobem hodové oslavy ve Starých Hvězdlicích. Světícího obřadu se 
kromě otce biskupa zúčastnil i náš duchovní správce otec Miroslav 
Slavíček a další hosté. Celkem se v prostoru kostela a hřbitova sešlo 
víc jak dvě stě lidí. Nechyběli ani členové spolku Slovan v krojích. Zá-
stavu obce a hasičský prapor nesli členové SDH Nové Hvězdlice. Pod-
le ohlasů účastníku se slavnost vydařila, mnozí se mohli po obřadech 
osobně s otcem biskupem pozdravit.  
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Společenská rubrika    
 

Vítáme do života 
 
Marek Sedláček   
Radek Doležal 
Karolína Svobodová 
Adéla Reňáková                                                                    
   
                                                                                         

Významné životní jubileum oslavili a oslaví naši spoluobčané 
 
Pan Vratislav Šťastný             70 let 
Paní               Apolonie Handlířová                          85 let 
Paní  Marie Slavíková             80 let 
Paní               Marie Mikulášková                           80 let 
Paní               Marie Posoldová                               91 let 
Paní               Marie Marková                                 80 let 
Paní               Helena Machalová                            65 let 
Pan                Josef Mlčoušek                                80 let 
Paní               Drahuška Čížková                            90 let 
Paní               Miroslava Strnková                          70 let 
Pan                Jiří Poles                                         60 let 
Paní               Pavla Vršťálová                                90 let 
Pan                Rudolf Nečas                                    70 let 
Paní               Helena Nevyjelová                            60 let 
Pan                Zdeněk Tvrďoch                               70 let 
Pan                Miloslav Novák                                 70 let 
Pan                Alois Kadlec                                     70 let 
Pan                Rudolf Poles                                     65 let 
Pan                Josef Chmelařík                               94 let 
Pan                Roman Mikšík                                  65 let 
Pan                František Strnka                              70 let 
Paní               Marie Kubová                                   85 let 
Pan                Karel Handlíř                                    85 let 
Paní               Ivanka Kubová                                 60 let 
Paní               Vlasta Gambová                                91 let 
Pan                Karel Drbal                                       60 let 
Paní               Miloslava Polesová                            65 let 
 
 
Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. 
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Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany : 
 
Panem            Alešem Syřínkem 
Panem            Ha Bui Huu 
Panem            Petrem Jabůrkem 
Panem            Raimundem Peškou 
Panem            Zdeňkem Charousem 
 
                                          Čest jejich památce 
 
 
 
 
 

Úřad městyse Hvězdlice informuje 

V červenci budou  vybírány tyto poplatky: 
1) vodné za I. pololetí 2019 ( 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 Hvězdlice 
v pondělí 15. července 2019 od 7,00 do 17,00 hodin. 
Prosíme občany o dodržení tohoto termínu. Nejpozději je možné pro-
vést úhradu do konce července 2019. 
 
Zajímavosti ze statistiky obyvatel Hvězdlic 
/bez Domova Hvězda/ 

 celkem muži ženy 

Stav obyvatel k 1. 1. 2019 520 262 258 

narození v roce 2018 5 2 3 

zemřelí v roce 2018 12 7 5 

 

Počet obyvatel do 15 let:                                  89 
Počet obyvatel nad 60 let:                              137 
 
Nejstarší občané: 
Věra Klvačová                    rok narození 1925 
Josef Chmelařík                rok narození 1925 
 
Nejčastější  příjmení:                Handlíř - Handlířová 
Nejčastější mužské jméno:        Jan 
Nejčastější ženské jméno:         Marie 
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Kulturní a sportovní kalendář městyse Hvězdlice 
                                    na rok 2019  
 
 
 

Datum Název akce    Pořadatel 

26. – 28. 7. 2019 Hodové slavnosti v Nových Hvězdlicích OS Slovan, SK 

srpen 2019 Ukončení prázdnin /myslivecká chata/ Myslivecké sdružení 

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 

říjen 2019 Maškarní bál pro dospělé /sál KD/ 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 

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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Obecní knihovna 
 
Milí čtenáři a čtenářky, rád bych vás krátce seznámil s činností naší 
knihovny. 
V loňském roce navštívilo knihovnu 231 čtenářů a vypůjčili si 763 
knih. V roce 2018 jsme nakoupili 78 nových knih v hodnotě 15 tisíc 
korun. Ve výměnném fondu bylo zapůjčeno z vyškovské knihovny 
245 knih. 

 
 
     Přeji pohodovou dovolenou s knihou      
                          Jan Kolofík, knihovník                                                       
 

 
 
 
 

 
 
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY 
 
Školní rok 2018/2019 prožíváme ve velmi příjemném počtu 18 dětí, 
kdy je velkou výhodou pro děti možnost vytvořit malé skupinky, kte-
rým se může učitelka individuálně věnovat a rozvíjet jejich schopnos-
ti, dovednosti a připravovat je na vstup do školy a do dalšího života.                                                            
Školku navštěvují děti ve věku od 3 - 6 let – 14 je místních, 4 dojíždě-
jí z okolních vesnic (Chválkovice, Uhřice, Kozlany), máme 11 chlapců 
a 7 dívek. Také se u nás setkáme s novinkou ve vzdělávání a to je 
„individuální domácí vzdělávání“, kdy dítě nenavštěvuje MŠ každo-
denně, ale přijde jen jednou v roce na tzv. „přezkoušení“. 
Co je na jedné straně výhoda, může být na druhé straně nevýhoda. 
Malý počet dětí ovlivňuje financování školy, které musí být hrazeno 
nejen z prostředků státních, ale i obecních. Zde se projevuje velká 
podpora obce, kterou se snažíme vrátit obci tím, že se s dětmi zapoju-
jeme do kulturního a společenského života v obci. Na podzim jsme 
tradičně Uspali broučky, připravili pásmo Notičky na Besedu 
s důchodci, společně jsme si prožili adventní čas, jaro jsme přivítali 
úklidem školní zahrady a Besídkou s jarní tématikou, přivítali jsme 
nové občánky a s příchodem léta se rozejdeme posezením a Rozlou-
čením s předškoláky v naší krásné školní zahradě. 
Další významnou událostí oproti jiným letům byla kontrola České 
školní inspekce, která velmi ocenila práci všech zaměstnanců školy, 
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jak pedagogů (ředitelky, učitelky), tak správních zaměstnanců (ve-
doucí stravování, kuchařky, školnice). Vysoce hodnotila a vyzvedla 
hlavně pedagogickou práci – poskytování všeobecného vzdělávání dě-
tí, jejich přípravy na školu, jejich aktivit v získávání financí od evrop-
ské unie, jejich zapojení do života obce a dále ocenila velmi vkusné, 
příjemné a profesionální vybavení školy, ve které velkou roli hraje fi-
nanční podpora obce.  
Školní rok 2018/2019 se přiblížil ke svému závěru. Děti ukončí do-
cházku v pátek 12. 7., vařit pro cizí strávníky budeme do konce mě-
síce července, všechno vzorně uklidíme a po zbytek léta načerpáme 
energii i dobrou náladu pro nový školní rok, který začne 2. září. 
Za celý kolektiv MŚ Hvězdlice vám přeje krásné, pohodové a slunečné 
dny.                                                    
                                                                Jana Hrubá, ředitelka MŠ 
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 Jahodový dezert Tivoli strada  

Krém: 500 g mascarpone, 250 ml smetana ke šlehání, 1 hrst cukru 
krupice 
Poleva: 1 špetka soli, 3-4 lžičky vanilkového pudinku, jahody, voda 
Těsto: 200 g čokoláda na vaření, 40 g másla, 1-2 balíčky BeBe su-
šenky 

V míse rozdrtíme sušenky najemno, nemusí být úplně na prášek. V 
kastrůlku si zvolna rozpustíme kvalitní čokoládu na vaření s kous-
kem másla nebo oleje na pečení. Rozpuštěnou čokoládu nalijeme do 
sušenkové drti a dobře promícháme. Vezmeme si dortovou formu, či 
jakýkoliv střední hlubší pekáček, vymažeme kouskem másla a na 
dno pokládáme sušenkovou hmotu. Pěkně do tenké vrstvy. Korpus 
dáme do lednice na 30 minut ztuhnout. Mascarpone ručně promí-
cháme v míse a ochutíme cukrem. Množství cukru je na vás, ale do-
poručuji moc nesladit, mascarpone je samo o sobě nasládlé. V jiné 
míse vyšleháme smetanu ke šlehání a opatrně vmícháme do masca-
pone. Vše spojíme a krém urovnáme na vychlazený sušenkový kor-
pus. Opět necháme v lednici ztuhnout. Nakrájíme si jahody na půlky 
a vložíme do kastrolku. Zalijeme trochou vody. Pozor, jahody pustí 
šťávu! Přidáme špetku soli a ocukrujeme. Vše zahříváme, občas mí-
cháme. V mističce rozpustíme ve vodě vanilkový pudinkový prášek, 
dobře promícháme, ať v něm nejsou hrudky. Když nám jahody změk-
nou a začnou vonět, přidáme rozpuštěný pudinkový prášek a mí-
cháme, dokud nezískáme krémovou hmotu. Odstavíme z plamene a 
ponoříme do dřezu napuštěného studenou vodou, aby krém rychleji 
vychladl. Stále mícháme. Nakonec dezert Tivoli strada přelijeme ja-
hodovou hmotou a necháme v lednici uležet minimálně 6 hodin.  

Přejeme všem krásné léto, prázdniny a dovolenou! 

 
 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.zs-elementaria.cz/files/parents-pdf/157_Vaclava_Ulmova.pdf&ei=I3eCVdbhDoaTU42qgogE&bvm=bv.96041959,d.d24&psig=AFQjCNEsKezl5M23V6xDKnyyr26QY4wG2g&ust=1434699668544495
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