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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. 

Dále si můžete přečíst Informace úřadu městyse  Hvězdlice a po-
zvání do místní knihovny. 

Na samý závěr je inspirace na Pečení vánočního cukroví. 

 
Slovo starosty 

 
Vážení a milí spoluobčané, 
 

   Pravidelně v tuto dobu jste od roku 1999 mohli ve Hvězdlickém 
zpravodaji, v rubrice slovo starosty číst úvahu nad blížícími se Vá-
nocemi. Přiznám se, že v letošním velmi zvláštním roce, nevím jak 
začít. Čas, ve které se teď nacházíme, nikdo z nás nezažil. Je to do-
ba obav a nejistoty. Bojíme se o zdraví vlastní i zdraví našich blíz-
kých, obáváme se o existenční jistoty, které naše vcelku prosperující 
ekonomika zajišťovala. Panuje nejistota, jestli budeme moci nakou-
pit dárky svým blízkým. Naše kulturní vyžití je nulové. Každý den 
nás média masírují zaručenými zprávami, povětšinou katastrofic-
kými. Přiznám se, že se v dění okolo nás nedokáži častokrát dobře 
orientovat i já.  
Přesto si myslím, že Vánoce budou. Že dokážeme ve zdraví proplout 
touto dobou. Že v rodinách vytvoříme tu správnou atmosféru klidu, 
pohody, vzájemné pospolitosti a množství dárků nahradíme láskou 
a srdečností. Že do nového roku 2021 vstoupíme ve zdraví a s nadějí 
na v návrat života do normálních kolejí. 
Setkávání nás hvězdlických občanů je v této době problematické, 
proto bych alespoň na stránkách zpravodaje zhodnotil rok 2020 
z pohledu toho, co se podařilo a co nikoliv. Většina z vás si všimla, 
že začala přestavba budovy školy na byty, knihovnu a fitcentrum. 
Bytů by mělo být sedm. V podkroví tři a ve druhém nadzemním pat-
ře čtyři. V prvním nadzemním patře bude knihovna, fitcentrum a 
zázemí pro nájemníky. Popis stavby, rozměry bytů, ostatního zaříze-
ní a výkresy jsou v obecní vývěsce. V současnosti jsou v budově pro-
vedeny demoliční a vyklízecí práce a probíhají postupně práce sta-
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vební. Na přelomu roku by měla být kompletně vyměněna střecha. 
Dokončení bytů je plánováno na říjen příštího roku, celkové dokon-
čení pak na 1. čtvrtletí roku 2022. Městys získal na tuto stavbu do-
taci necelých 20 milionů korun, celkové náklady jsou necelých 30 
milionů korun, které budeme muset doplatit z vlastních zdrojů.  
Další dokončenou dotovanou akcí jsou chodníky a parkovací stání 
okolo silnice III/43339. Na ně na podzim navázalo dokončení chod-
níku k mostu přes potok Hvězdlička a chodníku po pravé straně ve 
směru na Zdravou Vodu.  
Získali jsme stavební povolení na stavbu nájemního bydlení na par-
cele po paní Lampové. Jedná se o stavbu o dvou samostatných by-
tových jednotkách. Po novém roce požádáme o dotaci, a pokud ji 
získáme, mohli bychom v letech 2021 a 2022 stavbu realizovat.  
Pokračujeme také v postupné rekonstrukci budovy úřadu a kultur-
ního domu. Na loňskou rekonstrukci bývalého fitcentra na Obecní 
klub jsme na jaře navázali rekonstrukcí přísálí kulturního domu. 
Letošním završením prací pak bylo vybudování bezbariérového ven-
kovního posezení u Obecního klubu. Všechny etapy výstavby byly 
podpořeny dotacemi. Z dotovaných akcí bych zde zmínil ještě opra-
vu budovy „Večerky u Haka“ a rekonstrukci náhrobku J. Pavlase, 
prvního velitele hasičů v Nových Hvězdlicích, který je na hřbitově ve 
Starých Hvězdlicích. Došlo k přesunu kontejnerů na tříděný odpad 
a okolo nich byla zbudováno dřevěné oplocení. Mrzí mě, že někteří 
z našich občanů si tento prostor pletou s „divokou skládkou jakého-
koliv, bohužel i nebezpečného  odpadu“.  V této souvislosti bych na 
vás chtěl apelovat, že černý kontejner je na použité kuchyňské oleje, 
ne na vyjetý olej z osobních aut a sekaček. 
 
Co nás čeká v příštím roce? Dokončení sociálních bytů v budově bý-
valé školy. V případě získání dotace rekonstrukce topení, elektroin-
stalace a podhledů na sále kulturního domu a v jeho zázemí. Opět 

v případě získání dotace stavba nájemného bydlení na 
parcele po domu paní Lampové. Dokončení projektové 
dokumentace na most pod kaštanem a přilehlou 
místní komunikaci. A také všechno to, co nám přinese 
rok 2021.  

    K nadcházejícím Vánočním svátkům vám všem 
přeji pevné zdraví, klid a rodinou pohodu. Do no-

vého roku pak to stejné a k tomu ještě mír ve světě, 
hodně lásky a žádné existenční problémy. 

     
                                                        Ing. Zdeněk Tejkal 
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Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 

 
 
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo ve druhém pololetí  roku 
2020 celkem 4 x a projednalo mimo jiné: 
 
- kupní smlouvy na prodej nebo nákup pozemků a směny pozemků 
- smlouvy s Jihomoravským krajem o poskytnutí dotací     
z rozpočtu kraje na opravu přísálí KD /177 tis./, na bezbariérovou 
terasu u přísálí /150 tis./, na opravu pomníku  1.velitele hasičů/28 
tis./ a na provoz prodejny /70 tis./ 
- smlouvy s dodavateli na výstavbu sociálních bytů v budově bývalé 
školy, na výstavbu chodníků a parkovacích stání, na opravy 
v přísálí KD a výstavbu bezbariérové terasy 
- průběh pokračujících pozemkových úprav v obou částech obce a 
problémy s některými vlastníky pozemků 
- smlouvu o dílo na zpracování projektu na rekonstrukci mostu „pod 
kaštanem“ 
- zvýšení nájemného v obecních bytech od 1. 1. 2021 
- zcizení busty T.G. Masaryka z pomníku v Nových Hvězdlicích a 
možnosti vyhotovení repliky 
- smlouvu o dílo na projekt sociálního bydlení na místě demolice 
domu čp. 117 v Nových Hvězdlicích-realizace podle získání dotace 
- smlouvu o dílo na úpravu dopravní infrastruktury u mostu „pod 
kaštanem“ 
- rozpočet na rok 2021 po snížení sdílených daní a možnosti úvěru 
na financování výstavby sociálních bytů v budově bývalé školy 
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 Události v kultuře a sportu 
 
Z činnosti kulturní komise 
  
  

Vážení spoluobčané, 
 
rok 2020 byl poněkud zvláštní, ve všech směrech. Pandemie se do-
tkla určitým způsobem každého z nás.  A ani kulturní odvětví neby-
lo výjimkou. Tento rok nám nepřál k žádným větším kulturním ak-
cím, na které jsme všichni zvyklí. Mně osobně tyto akce velmi chy-
běly. Věřím a doufám, že příští rok se ponese v trošku jiném duchu 
a my si ten letošní se vším všudy plně vynahradíme! Přeji Vám do 
dalšího roku hlavně mnoho zdraví, jelikož to je jedna z těch nejcen-
nějších věcí, které máme. Plno lásky, úspěchů v každém směru a 
mnoho sil ! Těším se, že se budeme moci potkat v roce 2021 na ně-
které z kulturních akcí. 
 
Ráda bych Vás také pozvala na již tradiční novoroční ohňostroj, kte-
rý se bude konat 1.1.2021. Tento zážitek si však každý užijeme 
z prostředí svých domovů a připijeme si jen symbolicky na dálku.  
Přeji všem šťastný a krásný nový rok 2021! 
  
                                 
                                                       Kateřina Dvořáková 
                                                 předsedkyně kulturní komise 
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Z činnosti OS Slovan 
  

Mikulášská nadílka 

 
V předvečer svátku svatého Mikuláše, 5. prosince, chodili po Hvězd-
licích Mikuláš, anděl a čerti. Některé děti vyděsili, ale i tak rozdávali 
radost a sladkosti všem dětem. Navštívili více než 20 rodin a protože 
ve Hvězdlicích máme děti hodné, nikdo peklu nepropadl, i když pár 
jedinců mělo namále. Děti slibovaly co mohly, tak snad jim to vydrží 
co nejdéle, však on Mikuláš za rok přijde znovu :) 
 

 
 

Vánoce jak od Lady,  
pod stromečkem poklady,  

kdyby to jen drobnost byla,  
aby srdce potěšila.  

V novém roce krásné žití,  
ať Vám Vaše hvězda svítí!  

Hodně štěstí, zdraví a pohody v novém roce přeje Spolek Slovan. 
 
                                                                   

 za spolek Slovan Eva Kutláková 
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Z činnosti sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice 

10. června 2020 v 16:49 hod. siréna ohlásila výjezd. Jednotka 
v počtu šesti členů jela k požáru směr Nemochovice poblíž větrného 
mlýna. Požár travního porostu, který někdo neznámý zapálil. 
26. června 2020 v 8:26 hod. byl vyhlášen výjezd do ulice ke Zdravé 
Vodě. Od Zdravé Vody se přihnala voda z potoka, která se vylila na 
pole a přetekla před obcí na silnici. Tam se vytvořila velká vrstva, 
která nestačila pojmout vodu a voda tekla velkým proudem do obce. 
Proto jsme museli vodu odčerpávat nejen ze silnice, ale i ze sklepů. 
Trvalo to celé dopoledne. 
26. července 2020 dopoledne se před hasičkou shromáždili členové 
sboru a členové okrsku z Nevojic, Nesovic, Milonic a Uhřic. Dostavili 
se s prapory, kde se všichni přítomní členové vyfotili. Náš hasičský 
prapor nesl bratr Přikryl Ladislav. Krátce před desátou jsme vykro-
čili do kostela Sv. Jakuba na slavnostní mši svatou. Po mši se 
všichni přemístili před kostel, kde stál náš nový dopravní automobil 
značky „MERCEDES“. 
Farář Miroslav Slavíček a jáhen Drahoš Čermák poté požehnali a 
svěcenou vodou pokropili náš nový automobil. Počasí nám přálo, byl 
krásný sluneční den. 
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30.července 2020 v13:07 hod siréna vyhlásila výjezd jednotky do 
Kozlan. Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. K požáru 
autojeřábu na návsi bylo povoláno deset hasičských sborů. Při ha-
šení se dva hasiči zranili a byli převezeni do nemocnice ve Vyškově. 
Vzniklá škoda byla vyčíslena na několik milionů korun. Vytekla naf-
ta a hydraulický olej. Dvě pneumatiky způsobily škody na okolních 
domech. Jedna pneumatika proletěla oknem do obytného domu a 
způsobila požár v místnosti. Ráfky z pneumatiky poškodily střechu 
na dvou místech. Na třech okolních domech tlaková vlna rozbíjela 
okna. Shořelo část elektrického vedení. V obci nešla elektřina. My 
jsme se podíleli na ochlazování shořelého autojeřábu a doplňování 
vody do cisterny Bučovických hasičů.    
4. srpna 2020 v podvečer jsme vyváželi před hasičku použité elektro 
přístroje. 
5. srpna 2020 přijeli pracovníci Elektrowinu pro použité elektro a 
my jsme jim je pomohli naložit. 
16. srpna 2020 v 13:23 hod. po vyhlášení sirény jednotka vyjela na 
vyschlý koupák, kde likvidovala vosí hnízdo ve staré sedačce. Toto 
hnízdo bylo v krátké chvíli zlikvidováno. 
22. srpna 2020 v sobotu v 18:50 hod. vyhlásila siréna výjezd do 
Nemochovic k požáru pole. Požár se šířil k budovám v rozsahu 20. 
metrů. Během chvíle byl uhašen. 
4. září 2020 v pátek jsme měli brigádu: odvoz železného šrotu ze 
Starých Hvězdlic a malování hasičky z venku.  
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5.září 2020 jsme pokračovali v malování hasičky od 9:00 hod do 15. 
hodin.  
25. října 2020 ve 20:42 hod. jednotka vyjela do Rybníčka  čp. 22. 
Požár přístřešku nalepeného na rodinný dům. Příjezd na základnu 
po uhašení požáru byl ve 22:59 hod. 
27. listopadu 2020 v pátek jsme prováděli montáž nových stolů a 
židlí v hasičce.  
4. prosince 2020 v 6:12 hod. siréna oznámila výjezd jednotky ke 
spadenému ořechu na silnici za Hvězdlicemi. Strom byl pořezán a 
odklizen. 
Vážení spoluobčané, blíží se konec roku. Letošní rok byl jak všichni 
víte dost zvláštní. Ten takzvaný koronavirus nás celkem nenápadně 
zaskočil. Doufejme, že se nějakým způsobem vytratí a budeme žít 
společenským životem. Jsem velmi rád, že jste jako již několik roků 
nezavdali příčinu k požáru. Za to Vám velmi děkuji. Naši členové zá-
sahové jednotky vyjížděli do okolních obcí, kde zasáhl ohnivý ko-
hout. Chtěl bych jim za to poděkovat. 
Všem občanům přeji krásný a klidný konec roku a zásahové jednot-
ce co nejméně výjezdů k nenadálým událostem. Všem občanům pře-
ji krásné prožití Svátků vánočních, hodně zdraví a štěstí v novém 
roce 2021. 
                                        Jan Kolofík starosta SDH Nové Hvězdlice      
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Dění ve Starých Hvězdlicích 
 

Starohvězdlické hody 5. 7. 2020 
 

K letním tradicím ve Starých Hvězdlicích již každoročně patří Cyrilo 
- Metodějské hody. Je slunečné nedělní dopoledne s datem 5.7.2020 
a kroky téměř všech obyvatel míří do kostela na mši svatou. Farář 
Miroslav Slavíček slaví narozeniny a mše se odvíjí v duchu pohody. 
Hasiči se modlí, aby jim nepršelo na večerní hodovou zábavu. Po 
mši rozdává rodina Kopečných již tradičně hodové koláčky. Všichni 
se poté odeberou za svými rodinami, nacpou si břicha obědem, aby 
měli sílu na odpolední přípravu. Této akci pro veřejnost věnuje 
hasičské sdružení a občanský spolek velkou pozornost a pokaždé se 
snaží vše připravit tak, aby byl každý návštěvník spokojen. Modlitby 
byly vyslyšeny a vše se parádně vyvedlo. V osm vše vypuklo. Účast 
byla hojná. Většina účastníků dobrovolně zaplatila vstupné a někte-
ří jako každý rok, přišli s večerní tmou přes mez :-). Fanny Music 
opět nezklamal a zábava se protáhla až do svítání (3:30). Děkujeme 
všem za to, že přestože byl měsíc v úplňku, neprojevili žádnou agre-
si, nikdo se nepleskal a všichni se úžasně bavili. Děkujeme také 
všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly a těšíme se na všechny 
opět za rok. 
  
                                                        
                                                      Starostka SDH Staré Hvězdlice 
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Starohvězdlický průvodce netradičním rokem 2020 

Letošní rok byl a stále je v mnohém netradiční. Když jsme vstupovali 
do roku 2020 a přáli jsme si zdraví, štěstí, lásku a pohodu, no a 
dobrou práci, nikdo z nás netušil, jak je to přání pro rok 2020 
důležité.  
Rok 2020 byl netradiční zejména v tom, že jsme nemohli konat 
mnoho tradičních akcí. V období vydechnutí a pauzy od restrikcí a 
nařízení se podařilo uspořádat Dětský den (30. května 2020) a 
Starohvězdlické hody (5. července 2020). Další akce padly za oběť 
nutnosti zbrzdit rychlost šíření epidemie.  
V mezidobí se v rámci různých brigád (v povoleném počtu osob) 
podařilo doladit topení v hasičce, uklidit u buněk, ošetřit třešně na 
cestě mezi Starými a Novými Hvězdlicemi, postarat se o stromky u 
hřbitova. Nyní začíná adventní čas, který je časem zastavení a 
rozjímání, v tichosti už byl rozsvícen stromeček.   
V případě možnosti setkávání se většího počtu lidí by se 
starohvězdličáci rádi sešli na Štědrý den u buněk a případně u 
silvestrovského kotle.  
Nezbývá než popřát klidný advent, krásné prožití Svátků vánočních 
a do roku 2021 více zdravých a méně pozitivních lidí, lásku, štěstí a 
rodinná objetí.  
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Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice 
 

Jako první akci po první vlně koronavirové pandemie, jsme pořádali 
Vepřcup, neboli turnaj v malé kopané. Netradičně tentokráte 
v neděli 5.července, s vědomím, že následující den je svátek. 

Z původně přihlášených 6 týmů se nakonec sešlo jen 5. Ale i tak se 
bylo na co dívat. Utkaly se týmy známé, ale i nové. Sportovní kvalita 
bych řekl, že stoupla a některé góly byly opravdu výstavní. Počasí 
bylo jako obvykle slunečné místy až tropické. To znamenalo zvýše-
nou rychlost u obsluhy převážně ve výčepu, kde pivko teklo prou-
dem. Takže Kačka s panem starostou a bratry Studýnkovými měli 
co dělat. Ale vše zvládli a nikdo dehydrován nebyl. Ba naopak. Ale 
ani Staňa u nové udírny a trouby se nezastavil. Kuřecí paličky a 
vepřová pečínka byla skvěle naložené děvčaty Polesovými a bývalou 
paní poštmistrovou. A Staňa to celé pohlídal a přivedl k dokonalosti. 
Těmto všem moc děkuji za pomoc při přípravě turnaje a samozřejmě 
i „malému“ Davídkovi a Maximovi, kteří se starali s Juhym o úpravu 
hřiště v průběhu turnaje. Díky chlapci. Samozřejmě i vám co jste 
nám pomáhali v sobotu se stavbou stanu. A nemůžu ani zapome-
nout na Juru Polese, který nám udírnu vyšperkoval tak, že jsme ji 
mohli konečně použít na plný výkon. Pán Bůh Vám to zaplať na dě-
tech pane Poles.  
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A nyní zpět ke sportovní stránce turnaje. Nejprve se utkal kaž-
dý s každým a vznikla tabulka. Z té vyšlo obsazení dvou semifinále. 
Následoval souboj poražených o 3. místo a vítězové sehráli finále. 
Nakonec jsme se dostali ke konečnému pořadí. Jako poslední skon-
čila skoro tradičně Cobra. I když jsme omladili, nešlo to. Ale příště 
to bude lepší. Slibuji. Na čtvrtém místě se umístila místní elita SK. 
Na bronzovém stupínku, při své premiérové účasti skončili chlapci 
z Rumboys Jestřebí. Na stříbrném se umístili Méďovci Vyškov a ví-
těze dovezl Míša Handlíř a říkali si Bavendo. A je pravda, že nás ba-
vili nejen na hřišti. Ale i u výčepu to vyhráli na celé čáře. Gratulace. 
A můžu potvrdit, že i jejich oslavy na hodové zábavě ve Starých 
Hvězdlicích byly velkolepé. Jen kapitán chyběl. Celkem hodnotím 
turnaj jako vydařenou akci, nejen díky počasí, ale i výkony na hřišti 
a účastí fanoušků. Ale vždy je co zlepšovat. Tak snad příště bud ale-
spoň 6 týmů či dokonce 7? Uvidíme. A snad i Vy se přijděte podívat. 
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Ani koronavirus nás nezastavil a pokusili jsme se, i když 
v netradiční formě, uspořádat hodové oslavy ve dnech 24.-26.7. 
Byly opravdu trochu jiné, ale za to se na nás nesmíte zlobit, neboť 
jsme celý víkendový pořad obstarávali sami poprvé. V pátek se ko-
nala předhodová zábava, s již prověřenou kapelou bezKOFEINu, 
která nás tu bavila i jako předkapela Argemy v loňském roce. Tento-
kráte dostala prostor na celý večer a myslím, že opět nezklamali. 
Samozřejmě lepší by byla zábava venku, ale na to nemáme momen-
tálně odpovídající prostory.  
 
 
 
 

 
Po této náročné noci nás čekala sobotní mini show pro děti. Zde se 
prolínala olympiáda s dětským dnem. V našem sportovním areálu se 
na jednom místě sešlo hned několik atraktivních i akčních stano-
višť. Měli jsme tu jak dálniční tak státní policii. Nechyběl modelář se 
svými pohyblivými stroji ale i brýlemi, které ještě vše zdokonalili. Ti 
nejmenší měli kolotoč i skluzavku v podobě skákacího hradu a sa-
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mozřejmě cukrovou vatu. DJ Mara nás provázel svými hudebními 
kousky a pro děti nachystal i poznávací soutěž pohádkových melo-
dií. Jenda Vítek se vzorně postaral o střelbu nejen ze vzduchovky.  
Dokonce i malování na obličej či jiné části těla se nám vrátilo do 
Hvězdlic. Nesmím opomenout ani motorkáře, kteří opět nezklamali a 
předvedli nám své stroje v plné parádě. A to vše probíhalo 
v atmosféře sportovních výkonů tentokráte jen našich ratolestí. Vět-
šina rodičů zklamala a nesoutěžila. I tak je potřeba všem, kteří se 
starali o bezpečnost a hladký průběh soutěží poděkovat. Děti byli 
odměněni sladkostmi a ti nejlepší i na stupni vítězů medailemi. Dě-
kujeme všem ještě jednou za pomoc a pokud jsem na někoho zapo-
mněl, omlouvám se a příště se polepším. A samozřejmě i díky za 
účast Vám všem. 
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A byla tu neděle a čekal nás hodový zápas. Překvapivě jsme se sešli 
a hody mohli končit tradičním způsobem. Fotbálkem a pivem a sa-
mozřejmě i výbornými pochoutkami z naší konečně zprovozněné 
udírny. Staňa oba dva dny dělal co mohl a myslím, že všem chutna-
lo. A co se dělo na hřišti? Jara Pavlík dal opět dohromady týmy naší 
nastupující generace a bylo se opět na co dívat. Děti do toho dali 
všechno a nehráli jen kvůli žízni tak jako ti v tom následujícím zá-
pase. To už nastoupili veteráni proti mladším veteránům. Svobodní 
běhali a my staří hráli fotbálek. A jak to dopadlo? Vyhráli všichni, 
kdo hrál a účastnil se. Nakonec vše skončilo podáním rukou a přá-
telskou společnou fotografií. Nechci hodnotit, jak se vše vydařilo, ale 
jen za nás můžu říct, že máme čisté svědomí a snažili jsme se o co 
nejpestřejší covidové hody.  
    

A na co Vás pozvat nyní jako následující akci? Tak to vážně 
nevím a netuším. Takže Vám popřeji za SK hezké prožití Svátků vá-
nočních a hodně zdravíčka do nového roku. A letos to není opravdu 
jen fráze. A až to jen trochu půjde, budeme se těšit na nějaké naší 
akci.  
                                                                  Bohuslav Bárta 

                                                     za SK Hvězdlice                    
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Z činnosti farnosti Hvězdlice 
 

Od cestovatelské přednášky v roce 2019 jsme měli domluvenou a 
naplánovanou podzimní projekci o cestování po Sibiři. Počítali jsme 
s tím, že se s vámi setkáme v předvečer svátku sv. Mikuláše 
v místním kostele, ale ta nepříjemná nemoc, nám zhatila všechny 
plány.  
 
        Přejeme vám všem požehnané Vánoční svátky a vše dobré do 
nového roku, hlavně zdraví. 
                                             
                                                       Hvězdličtí farníci  

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=https://www.predskolaci.cz/betlem-jeslicky/8722&psig=AOvVaw3ySYjol3c-hjOV5bc75rHT&ust=1607943327672000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjJ8enlyu0CFQAAAAAdAAAAABAE
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Společenská rubrika 
 
 Vítáme do života : 
 
Štěpána Szeifa                            27.06.2020 
Kristýnu Doležalovou                 12.11.2020 
 
                                                                                           

Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané 
 
Paní Veronika Židková             90 let 
Pan                Josef Vilhan                                      75 let 
Paní  Věra Klvačová             96 let 
Pan                Jiří Hála                                          70 let 
Pan                Imrich Moravcsik                            60 let 
Paní               Marie Filipová                                 70 let 
Paní               Hana Nagyová                                  60 let 
Paní               Marie Němcová                                91 let                   
Paní               Anděla Vinklárková                          94 let 
Pan                Václav Gamba                                  65 let 
Pan                Ludvík Škůrek                                 60 let 
Pan                Vilém Komárek                                65 let 
Paní               Jiřina Machalová                              90 let 
Paní               Božena Židlíková                              70 let 
Paní               Marie Posoldová                                93 let 
Paní               Věra Bartelová                                  80 let 
Paní               Božena Zubíková                               80 let 
Paní               Drahuška Čížková                             92 let 
Pan                Milan Hajtmar                                   60 let 
Paní               Pavla Vršťálová                                  92 let 
Pan                René Bittner                                      60 let 
 
Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. 
 
 
Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany : 
 
Paní                    Věrou Pavlíkovu 
 
 
Čest její památce. 
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Úřad městyse Hvězdlice informuje 

 
 
Odpočty vodoměrů provedou pracovníci městyse Hvězdlice ve dnech 
21. a 22. prosince 2020 (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 
středy 23. 12. 2020.  
 
 
V lednu budou jako každoročně vybírány tyto poplatky:  
 

- vodné za II. pololetí 2020 (30 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 18. ledna 2021 hotově. Platba převodem je 
možná nejpozději do 31. 1. 2021. 
Prosíme občany o dodržení tohoto termínu. Nejpozději je možné 
provést úhradu do konce ledna 2021.      
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Harmonogram vývozu směsného komunálního a tříděného 
odpadu v době vánočních svátků a v novém roce: 
 
Poslední svoz popelnic v roce 2020 bude probíhat ve čtvrtek  
24. 12. 2020. 
 
První svozy popelnic po novém roce budou ještě na známky roku 
2020 dne 7. 1. 2021 a 21. 1. 2021.  

Od 4. 2. 2021 bude probíhat svoz již na známky roku 2021. 
 Sběrné dvory budou 24. 12. 2020, 25. 12. 2020, 26. 12. 2020, 
31. 12. 2020 a 1. 1. 2021 pro veřejnost uzavřeny. 

Sběrné dvory budou otevřeny 21. 12. 2020, 22. 12. 2020, 23. 12. 
2020, 28. 12. 2020, 29. 12. 2020 a 30. 12. 2020 (dle řádné oteví-
rací doby sběrných dvorů - nejedná se o náhradní termíny). 
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Obecní knihovna 

 
Milé čtenářky a čtenáři, vzhledem k tomu, že bývalá škola je 
v rekonstrukci, museli jsme obecní knihovnu přemístit do nových 
prostor. Knihovna se nyní nachází na čp. 211. neboli na bývalé lé-
kárně mezi zdravotním střediskem a poštou. V letošním roce navští-
vilo knihovnu 110 návštěvníků, vypůjčili si 272 knih. Bylo zakoupe-
no 64 nových knih. Ve výměnné fondu bylo zapůjčeno 151 knih. Za-
registrováno bylo 19 čtenářů. Knihovna má provozní dobu ve čtvrtek 
od 17 do 20 hodin. Je zimní období, tak bych vám doporučoval přijít 
si z celkového počtu 2407 knih nějakou vybrat.   
 
Protože se blíží Svátky vánoční a Nový rok, přeji všem pevné zdraví, 
krásné prožití Vánočních svátků a pohodu v novém roce 2021. 
                                                        
  
                                                                     Knihovník Kolofík Jan 
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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. 
 

 
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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