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              Milý čtenáři zpravodaje.  

 
               Co jsme pro vás tentokrát připravili? 

                 
                    Na úvod  Slovo starosty. 

             Dále pokračujeme Informacemi z jednání             

                                       zastupitelstva městyse Hvězdlice.  

                Následuje rubrika Události v kultuře a sportu. 
Nechybí také Společenská rubrika. 
Letošní kulturní kalendář jsme doplnili Kulturním kalendářem 
na příští rok, kde se dozvíte, co vás ještě čeká a na co se  můžete tě-
šit příští rok. 
Dále si můžete přečíst Informace úřadu městyse  Hvězdlice. 

Na samý závěr je inspirace na Pečení vánočního cukroví. 

  

 
Slovo starosty 
 
Vážení a milí spoluobčané, 
 
       kdybyste se někoho na ulici zeptali, co se mu vybaví, když se 

řeknou Vánoce, zřejmě by Vám odpověděl: "Dárky pod stromečkem, 
zpívání koled, vánoční kapr s bramborovým salátem, cukroví, 
punč..." 
Současné Vánoce se opravdu dají popsat několika málo slovy. Ná-
kupy, úklid, pečení cukroví a přejídání se. 
A vzpomene si také někdy někdo, o čem se vlastně zpívá ve většině 
koled? A kolik lidí si vlastně vzpomene, co bylo počátkem svátku 
Vánoc? Určitě všichni věřící. Ale většina lidí je pohlcena stresem při 
nákupu dárků a pobíháním po všech známých. A to přitom Vánoce 
mají být klidné a odpočinkové. Ovšem abych nebyl skeptický, určitě 
se najde mnoho lidí, kteří Vánoce chtějí udělat krásné nejen pro se-
be, ale i pro všechny ostatní. Mají rádi Vánoce s předvánočním pe-
čením perníčků a cukroví, s ozdobeným živým stromečkem, štědro-
večerní večeří a hlavně s rozbalováním dárečků, které sice nejsou 
nákladné, ale jsou pořizovány s láskou a s přáním, aby udělaly ra-
dost. Na takové Vánoce se těšíme všichni, nejen děti. 
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Přeji nám všem pokojné a radostné Vánoční svátky, dětem vytouže-
né dárky pod stromečkem, rodinný klid a 
pohodu, zdraví, spokojenost a vše dobré do 
nového roku.  

 
 
                              Ing. Zdeněk Tejkal 

   
                  

 
 

 

 

Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 

 
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 26. 10. 2015 a projednalo 
mimo jiné: 
 
- smlouvu o výpůjčce kompostérů mezi občanem a městysem  
  Hvězdlice a mezi městysem Hvězdlice a DSO Mezihoří 
- nákupy a prodeje obecních pozemků dle vyvěšených záměrů 
- rozpočtové opatření č. 7, které zvýšilo rozpočet o 70 tis. Kč 

- stanovilo ceny za propachtované obecní pozemky pod  
  Větrolamem a v bývalém areálu ZP. 
- podání žádosti na HZS JMK Brno o bezúplatný převod  
  hasičského auta – cisterny 
- plán provedení inventarizace majetku městyse Hvězdlice 
- opravy na hřišti SK Hvězdlice a jejich financování 
- využívání parkovišť v Nových Hvězdlicích 
- hospodaření městyse Hvězdlice za první rok působení nového  
  Zastupitelstva 
- plánované opravy chodníků v části obce Nové Hvězdlice 
- přípravu rozpočtu městyse Hvězdlice na rok 2016 
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 Události v kultuře a sportu 
  

Z činnosti kulturní komise 

  

Setkání seniorů 
 

    V pátek  6.listopadu se konala tradiční akce a tou bezesporu je 
setkání seniorů. Toto příjemné setkání, které pravidelně vychází na 
začátek listopadu, přilákalo na sál našeho kulturního domu  80 
spoluobčanů seniorského věku. Po úvodním přivítaní, následovalo 
úžasné vystoupení našich nejmenších dětí z mateřské školy. Tato 
vystoupení tak nějak neodmyslitelně patří k tomuto posezení a vždy 
navodí báječnou náladu a úsměv na tvářích. V dalším průběhu vy-
stoupil pan starosta a zhodnotil uplynulý rok od posledního setkání. 
Zde připomenul co se vykonalo v obci, co se povedlo, ale samozřejmě 
také to, co se ještě nepovedlo a co se plánuje. Jako dobrá myšlenka 
se ukázal i nápad z promítáním fotografii, které dokumentovali rok 
ve Hvězdlicích. Toto pásmo fotografii, bylo promítáno na plátně a 
všichni pozvaní jej mohli shlédnout.No a po slavnostním přípitku se 
již slova a mikrofonu chopil pan Petr Pospíšil z Dambořic, který hrál 
a zpíval celé odpoledne. A to nejen na obvyklé varhany, ale např. i 
na trubku. Tímto vystoupením si zasloužil velký obdiv a uznání. Při 

kávičce či vínečku se všichni dobře bavili a k tomu ještě dostali ne-
zbytné dárečky od našeho městysu. A po krásně stráveném odpo-
ledni se všichni postupně rozešli do svých domovů a já věřím, že se 
za rok opět všichni sejdeme a budeme se opět dobře bavit. 
 
Rozsvícení vánočního stromku 

 

   V sobotu 28.listopadu odpoledne probíhalo opět slavnostní rozsví-
cení vánočního stromu spojené s vypouštěním balónků s přáníčky, 
nejen těch nejmenších. Na úvod si děti vyzvedly nafouknuté balón-
ky, které pro ně nachystali dobrovolní hasiči a děvčata ze Slovanu. 
Dospělí  mezitím degustovali výborný svařák a pro děti byl nachys-
taný čaj. Poté jsme se všichni přemístili ke stromu, a za doprovodu 
koled se vzneslo velké množství balónků do vzduchu a odletělo ne-
známo kam, ale všichni věříme ve splnění přání. Následoval program 
na sále, kde nás nejprve svým vystoupením potěšily děti z mateřské 
školy. Následovně byly odměněny balíčky, které jim předávali čert 
s Mikulášem a andělem. Když byli oceněni ti nejmenší,  dostávali 

nadílku i ostatní děti. Někteří si i troufli a přednesli nám koledu či 
básničku. V průběhu celého odpoledne se konal jarmark, jehož or-
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ganizování zajistil SDH Nové Hvězdlice. Kdo chtěl, tak si mohl vyro-
bit nějakou drobnost s vánoční tématikou. Mezi děti přišel i čert a 
přál bych vám vidět ty oči vystrašených dětí, které by v tu chvíli slí-
bili všechno na světě. Svařáček tekl proudem a na sále panovala bá-
ječná předvánoční atmosféra. V zasedací síni jste si mohli u Yvety 
Tomáškové zakoupit ponožky či chutné čaje, které přijdou určitě 
v zimních dnech vhod. Pak už přesně dle časového programu násle-
dovalo to, na co se všichni těšili. Dětem byly zapáleny prskavky a šlo 
se rozsvítit. Nejprve zazněly koledy z rozhlasu a po rozsvícení jsme si 
s chutí zazpívali sami. Kdo chtěl, tak se s námi ještě vrátil na sál, 
kde si děti ještě chvíli hrály a my dospělí hodnotili nejen sváteční 
odpoledne, ale i celý rok. 
   Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném 
průběhu akce. A to nejen této, ale i ostatních v průběhu celého 
roku. Patří vám za to dík. Ale i vám, kteří se našich akcí účastníte a 
tím nám dáváte najevo, že to, co pořádáme a chystáme, nečiníme 
zbytečně. Přeji vám hezké Vánoce a do nového roku vše nejlepší a 
hlavně to zdraví. A samozřejmě se s vámi těším na shledání na spo-
lečenských akcí našeho městysu. 
 
Kulturní komise městyse Hvězdlice zve všechny občany na no-

voroční ohňostroj, který se  bude konat 1.ledna v 17 hodin před 
úřadem. 

 

                                                          
                                                    Bohuslav Bárta 

                                                      předseda kulturní komise         
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Z činnosti OS Slovan 

  
Spolek Slovan se ve středu 9. prosince 2015 zúčastnil celorepubli-
kové akce Česko zpívá koledy na nádvoří domova Hvězda. Jsme 
velmi rádi, že se do této akce zapojili i další občané Hvězdlic a klienti 
domova. I když počasí neodpovídalo zimnímu adventnímu času, se-
šlo se nás kolem 80 a společně jsme si zazpívali koledy a prožili pár 
společných chvil předvánočního období. Věřím, že se příští rok 
sejdeme ve zdraví znovu. 
A další akcí byl mikuláš-4 mladí členové spolku se oblékli do kos-
týmů a navštívili domovy hvězdlických dětí, aby je potěšili malými 
dárečky. 
Některé členky byly také zapojeny do tvorby výrobků na jarmark, 
který probíhal ve spolupráci městyse a ostatních organizací. 
Na závěr roku mi dovolte, abych jménem svým a jménem všech čle-
nů Spolku Slovan popřála občanům Hvězdlic, aby si ten krásný ad-
ventní čas prožili podle svého ve zdraví, štěstí, míru a pohodě a vá-
noční svátky nenarušila žádná situace, která by ubrala na kráse 
těchto svátků. 
Všem dětem přeji hodně dárečků pod stromečkem a aspoň trochu 
sněhu. 
Děkujeme Vám za přízeň, hlavně při krojovaných hodech a vedení 
městyse Hvězdlice za spolupráci a podporu. 
Věřím, že ten další rok 2016 bude pro nás všechny úspěšným. 
                                            
                                                za Spolek Slovan Martina Jirková 
  

 

Z činnosti sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice 

 
3. října - Podzimní okrsková soutěž se uskutečnila v Nesovicích. 
Soutěž s překážkami 4 x 100 metrů. Náš sbor postavil dvě družstva. 
Na prvním místě se umístilo družstvo SDH Nové Hvězdlice „A“ 
s časem 1:07 sec. Na 2. místě se umístilo SDH Nesovice časem 1:13 
sec, 3. místo SDH Nevojice časem 1:21 sec. 4. místo SDH Nové 
Hvězdlice „B“ časem 1:21 sec. 5. místo SDH Milonice časem 12:48 
sec. 
24. října- dušičkové svícení je Anglosaský svátek, které uspořádali 

hasiči s maminkami. Pro děti byly připraveny různé úkoly a soutěže. 
Pod dohledem svých rodičů vyřezávaly dýně a současně probíhalo 
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malování na obličej, kde se z dětí staly kočičky, Spidermani a další 
neuvěřitelné bytosti. Jakmile se setmělo, vyrazila skupina nejmen-
ších dětí do strašidelné školy. Tam na ně v jednotlivých třídách če-
kaly opět úkoly, jako třeba pokusy v alchymistické laboratoři. 
V další komnatě se při čtení povídky dozvěděly, proč se rozsvěcují 
dýně a na závěr se mohly občerstvit v baru u dvou čarodějnic. Když 
všechny prošly tímto testem statečnosti a odvahy, seřadily se do 
průvodu a se zapálenými lampióny prošly část obce. Při návratu 
před hasičku na ně čekaly rozsvícené dýně a zapálený táborák, kde 
si děti i dospělí opékali špekáčky. Počasí jím přálo a tak se celá ak-
ce, na které se sešlo okolo sto padesáti účastníků, vydařila. 
30. října- jsme byli popřát hodně zdraví  našemu členovi zásahové 
jednotky Michalu Juhaňákovi k jeho krásným třicátým narozeninám 
a přinesli malý dárek. 
6. listopadu- náš velitel Lubomír Stenchlák oslavil v hasičce své  
50. narozeniny. Členové sboru mu přišli popřát pevné zdraví a při-
nesli dárek. 
16. listopadu -jsme pomáhali při odvozu vyřazených elektrospotře-
bičů pro firmu Elektrowin. 
20. listopadu -výbor SDH uspořádal pro členy, jejich životní partne-
ry a občany v přísálí kulturního domu  přátelské posezení. Dobrou 
náladu podpořili hudbou a zpěvem  manželé Frankovi. 
                                                             
                                      Jan  Kolofík, starosta SDH Nové Hvězdlice    
 
     
Vážení spoluobčané, opět zde máme konec roku a čas bilancování. I 
v letošním roce se nám podařilo udržet vysokou kvalitu akcí, které 
každoročně pořádáme a k těm určitě patří Ostatky a letní tábor dětí 
z Hvězdlic. U Dušičkového svícení jsme laťku posunuli zase o kou-
sek výš  a další akcí, kterou jsme loňskou diskotéku vyměnili za vá-
noční jarmark se také zdařila. Chci poděkovat hvězdlickým ženám, 
které i když chodí do zaměstnání a mají rodiny, neváhají udělat ně-
co pro ostatní. Jsou to paní Irena Stenchláková, Tereza Pokorná, Iva 
Hošťálková, Eva Kutláková, Jana Janíčková, Helena Kinčová, Eva 
Lukášková, Eva Šťastná, Marie Hálová a Libuše Kalinová.  
Také děkuji všem ostatním a sponzorům, kteří se podíleli na našich 
akcích a tím přispěli k jejich realizaci. Z vánočního jarmarku jsme 
zisk 10 000,- Kč  předali dennímu stacionáři ve Vyškově pro osoby 
se zdravotním postižením a ještě jsme prodali jejich výrobky za 
880,- Kč.  
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Na závěr chci poděkovat všem aktivním členům sboru a hlavně jed-
notce za celoroční činnost. 
Všem přeji krásné prožití vánočních svátků, dětem pod stromečkem 
bohatou nadílku a v novém roce hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 
  
                                                                      Lubomír Stenchlák, 
                                                           velitel SDH Nové Hvězdlice 
  
  

 
Léto a podzim ve Starých Hvězdlicích 

 
Dlouhé horké léto roku 2015 začalo ve Starých Hvězdlicích akcí 
každoročně oblíbenou – hody. V pátek se konalo posezení před ho-
dy, v sobotu pak následovala hodová zábava a v neděli večer přišli 
lidem ze „Starých“ udělat radost děti s vystoupením v krojích. Hody 
měly menší návštěvnost, přesto se přítomní moc dobře bavili. Bě-
hem prázdnin jsme se občas scházeli k večernímu posezení a u toho 
plánovali další akce, tentokráte už přímo pro děti (nejen ty staro-
hvězdlické). První akcí pro ně bylo „Loučení s létem“, kdy děti soutě-
žily mezi sebou i společně, jednak aby ukázaly svou šikovnost, jed-
nak aby získaly nějakou drobnou sladkou odměnu. Během akce, 
kde se bavili i dospělí, si děti vyrobily i krásné a hlavně jedlé náhr-
delníky. Domů odcházely spokojené a trochu více smířené s tím, že 
je už nyní čekají povinnosti školní, nebo ty méně náročné – 
v mateřské škole. 
První podzimní akcí byl „Lampiónový průvod“, kdy maminky a ba-
bičky ze „Starých“ připravily pro děti odpoledne plné kreativity, ra-
dosti a také trochu strašidelnosti. Děti si vyrobily strašidelná svě-
télka, mezitím si stihly pohrát na hřišti, s pomocí maminek, babi-
ček, dědečků, no prostě dospěláků, si pak ještě vyrobily lampióny, 
aby se s nimi mohly projít po vesnici v malém, neuspořádaném, ale 
mile osvětleném průvodu. Na první adventní neděli jsme se sešli, 
abychom rozsvítili vánoční stromeček i ve Starých Hvězdlicích. Před-
tím ale bylo třeba stromeček ozdobit, no a jak jinak, než ručně vyro-
benými ozdobami. A protože máme u nás moc a moc šikovné děti 
(spolu s maminkami, babičkami, tatínky a dědečky) vyrobily si 
ozdůbky samy.  
I když výroba zabrala nějaký ten čas, děti se moc bavily a byly spo-
kojené s tím, jak ozdoby přibývají. Samozřejmě si některé odnesly s 
sebou, aby přinesly sváteční atmosféru adventního času i domů. 

Pak už šly zdobit stromeček, což byla celkem živelná akce, strome-
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ček byl nazdoben rychle a hlavně krásně. Pak už jen odpočítaly čas, 
než se stromeček rozsvítil, stejně jako jejich šťastné oči. Pro děti se 
stal tím nejkrásnějším stromečkem v širokém okolí (alespoň proza-
tím, než budou mít jen ten svůj doma). Poslední akce roku 2015 
spadá už do zimy – jedná se o posezení na ukončení roku, takže o 
tom až příště.  
Chtěla bych jako pověřená dopisovatelka poděkovat všem, co vytváří 
a spolupodílejí se na živém společenství naší obce (a samozřejmě ce-
lého městyse). Přeji všem nádherné, kouzelné, spokojené a láskypl-
né prožití svátků nejkrásnějších – Vánoc a do roku 2016 hodně dal-
ších podařených akcí, které baví nejen naše děti.  
          
 
Exkurze vysokoškolských studentů u nás ve Hvězdlicích   

 

Dne 12. listopadu 2015 přijeli náš městys v rámci exkurze navštívit 
studenti prvního a druhého ročníku bakalářského studijního oboru 
Řízení environmentálních rizik z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 
Fakulty logistiky a krizového řízení se sídlem v Uherském Hradišti. 
Poté, co byli přivítáni svou vyučující chlebem a solí (a dalšími dobro-
tami), vydali se již za terénním vzděláváním. Exkurze studentů pro-
běhla v rámci výuky předmětů Rozvoj venkova a zemědělství a Envi-
ronmentální ekonomie. Studenti si prošli Staré Hvězdlice a Nové 
Hvězdlice. V průběhu cesty byli seznámeni se zajímavostmi obce, 
jak z hlediska jejího rozvoje, tak z hlediska historického. Nejpřínos-
nější pro ně bylo určitě setkání se starostou městyse, který jim 
podrobněji přiblížil historii i současnost obce, její úspěchy i problé-
my, akce, které se zde konají, plány do budoucna. Studenti i vyuču-
jící hodnotili exkurzi jako velmi vydařenou a je na místě poděkovat 
panu Ing. Zdeňku Tejkalovi za jeho erudovaný projev a ochotu při-
spět tak k rozšíření znalostí studentů i vyučujících. Za vyučující dě-
kují starostovi a paní Vlastě Novákové za pěkné přijetí a pomoc při 
akci RNDr. Jakub Trojan, MSc a Ing. Eva Lukášková, Ph.D.  
 

 

 

Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice 

 

Pochod na Kozojedsko 

 

   Tak jako minulý rok, jsme se letos opět sešli 27.září s cílem pro-
větrat naše faldy a vydat se na pochod. Opět se stejnými nadšenci 
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z Bohatých Málkovic, jsme se nejprve vozy přemístili na Kozojedsko. 
Zde následovalo ještě mírné doplnění tekutin a nezbytná cigárka do 
plic. Poté jsme se vydali po stopách fáborků, které před námi zodpo-
vědně uvazovala rodina Tejkalovic, která si pro děti nachystala i 
kontrolní otázky. Celou cestu nás lesem provázelo nádherné počasí 
a příjemná atmosféra všech účastníků. Někdo šel rychleji, někdo 
pomaleji, ale u otázek a úkolů a jsme se vždy sešli. Na rozcestí nás 
čekala občerstvovací zastávka a po doplnění nápoji a nezbytnými ta-
trankami, jsme pokračovali vstříc Novým Hvězdlicím. Po příchodu 
na hřiště jsme si všichni pochutnali na chutných cigárkách z udírny 
a popřípadě na špekáčcích, které jsme si mohli sami na ohni připra-
vit dle chuti. Pak již následovali soutěže pro děti u stanovišť, kde 
samozřejmě následovalo i okamžité odměňování za výkony. Došlo i 
na vyhlášení výsledků testu, který nás provázel pochodem. 
   Tento pochod hodnotím jako vydařenou akci a chtěl bych poděko-
vat všem, kteří pomohli s organizací, ale i Vám všem, kteří jste se 
aktivně zúčastnili. Věřím, že příště nás bude opět o něco více. 
 
 

Meziuliční turnaj 

 

   V poslední říjnový den jsme pořádali Meziuliční turnaj v malé ko-
pané. Tak jako bohužel poslední dobou se stává tradicí i tentokráte 
přes více než příjemné počasí se nás sešlo tak akorát na dva týmy. 
Po domluvě jak se vlastně rozdělíme, začal na hřišti nelítostný boj 
západu proti východu. Domluvená hrací doba, se nám zdála málo a 
tak jsme si ještě přidali nějaké ty minuty navíc. Myslím, že jsme se 
všichni dobře bavili a strávili pohodové sobotní odpoledne. A kdo 
vyhrál? Všichni co jsme nebyli líní a došli jsme si zahrát. V závěru 
akce jsme si položili otázku, zda-li má cenu za rok opět tento „tur-
naj“ svolávat. Ale já jsem optimista, takže věřím, že to bude lepší a 
sejdeme se alespoň tak, abychom poskládali 3 týmy. 
 
Sněhula Cup 2015 

  12.prosince  jsme pořádali, tak jako každý rok, turnaj v malé 
kopané Sněhula cup. Jako obvykle se sešlo 5 týmů, které 
předváděly na těžkém blátivém terénu hodnotné výkony. Bohužel 
chyběl symbol tohoto turnaje a to sníh. Jinak počasí bylo přívětivé a 
na pozdní termín příjemné. Nechyběl tradiční kotel plný polévky a 
masíčka. K tomu svařáček a další teplé pochutiny. Překvapivě i 

pivečka se vypilo celkem dost.  A kdo vyhrál? Byl to tým 1.FC Fialky 
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z Lažánek před domácím týmem a třetím Putanmouřem. Jako čtvrtí 
se umístili Méďovci. Sice poslední, ale přesto jediní, kteří dokázali 
porazit vítěze, skončilo domácí nadějné mládí pod názvem Bílý balet. 
Dík patří  všem, kteří se zúčastnili a nelenili v tomto předvánočním 
čase se proběhnout za kulatým nesmyslem. Jediné, co mě mrzí, je 
nízká účast diváků a fandů sportu. Škoda, že ani svařák či masíčko 
vás nenaláká k návštěvě této sportovní akce. Vždyť není určená jen 
hráčům a nám organizátorům, ale i vám široké veřejnosti. Tak snad 
příště a třeba už 25. prosince v tělocvičně na tradičním 
nohejbalovém turnaji, který je rovněž pro všechny. 
  
 Ještě mi dovolte pár slov k podzimnímu účinkování našeho týmu 
v okresním přeboru. Po několikaleté odmlce se opět účastníme této 
soutěže týmů z Vyškovska. Díky elánu mladých hráčů se dal 
dohromady tým, který pravidelně hrává své zápasy. Výsledky nejsou 
takové, jaké bychom si představovali, ale sbírání zkušeností je také 
důležité. Chtěl bych tímto chlapcům moc poděkovat, že je neodradili 
špatné výsledky a nevzdávají to. Dále bych chtěl tímto apelovat na 
starší hráče, aby v tom mladé nenechali a pomohli jim jak radou, 
tak i výkony na hřišti. Byla by škoda, kdybychom nepokračovali 
v tradici a soutěž opět z Hvězdlic zmizela.  Proto věřím, že výkony a 
výsledky budou na jaře lepší a lepší. 
 
   Na úplný závěr bych vám rád popřál klidné prožiti Vánočních 
svátků a hodně zdraví do nového roku, ve kterém bychom se s vámi 
rádi shledávali na různých, ať již sportovních či společenských 
akcích. 
                                                                    
                                                                   Bohuslav Bárta 

                                                     za SK Hvězdlice                    
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 Z činnosti farnosti Hvězdlice 

 

Přednáška „Nová zjištění o architektuře kostela ve Starých 

Hvězdlicích a jeho dobovém kontextu“ 
 
           V sobotu 14.11.2015 se v 16 hodin uskutečnila v sále 
kulturního domu ve Hvězdlicích přednáška o nových zjištěních o 
architektuře kostela ve Starých Hvězdlicích. 
Přednášku pořádala Římskokatolická farnost Hvězdlice a Městys 
Hvězdlice. Přednáškou poutavě provázel PhDr. Zdeněk Vácha, 
ředitel územního pracoviště NPÚ v Brně. Před vlastní přednáškou 
pronesl svůj příspěvek o památkách souvisejících s kostelem ve 
Starých Hvězdlicích pracovník památkového ústavu v Kroměříži 
Radim Vrla. Poté pokračovala přednáška PhDr. Zdeňka Váchy o 
nových zjištěních o architektuře kostela ve Starých Hvězdlicích 
v souvislostech s dalšími podobnými památkami u nás a v 
zahraničí.  
Na přednášku došlo asi 50 lidí, většinou z Nových a Starých 
Hvězdlic a dále hosté z Brankovic. Hlavně pro obyvatele a rodáky 
Starých Hvězdlic bylo téma velmi zajímavé. Po přednášce 
následovalo posezení přítomných s občerstvením. Ženy z farnosti 
připravili sladké a slané občerstvení. Dále se podávala káva, čaj, 
víno a nealko. 
Byli jsme velice rádi, že se přednášky zúčastnili lidé, které téma 
zaujalo, kteří se něco dověděli o historii jedinečné památky v našem 
okolí, dobře se pobavili a hlavně neseděli doma. 
  
       
Mikuláš v kostele v Nových Hvězdlicích 

 
       Letos už po druhé dorazil v sobotu 5. 12. 2015 v 17 hodin do 
kostela v Nových Hvězdlicích Mikuláš s andělem, na které už čekal 
plný kostel dětí spolu s rodiči a prarodiči.  
Mikuláše v kostele uvítal jáhen z Brankovic, pan Drahomír Čermák, 
který celou akcí prováděl. Na úvod řekl přítomným něco o kostele a 
adventní době a pak už nastala očekávaná nadílka. 
Některé děti řekli Mikuláši básničku nebo zazpívali písničku nebo 
jen Mikuláše pozdravili.  
Malý balíček sladkostí dostali všechny přítomné děti. Potom si mohli 
děti vzít obálku, dát si na ni originální razítko a buďto si do ní dát 
přání Ježíškovi nebo si obálku vzít domů s tím, že si přání napíšou 
doma. 
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Jsme moc rádi, že jednou v roce se dojdou podívat do kostela děti 
s rodiči,  že doufáme měli  všichni pěkný zážitek a že děti odcházeli 
spokojené. 
Ještě jsme měli plán, že si společně na závěr zazpíváme, ale to snad 
vyjde příští rok. 
 
        Děkujeme všem za podporu našich akcí a přejeme požehnané 
Vánoční svátky a vše dobré do nového roku. 
                                             
                                                                             Hvězdličtí farníci  

 
 
 

 
 
 
Společenská rubrika 
 

 Vítáme do života : 
 
Leoše Lämleina                   23.11.2015 
 

Významné životní jubileum oslaví naši spolu-
občané 
 
Pan Jozef Vilhan                             70 let 
Paní Veronika Židková             85 let 
Paní               Věra Klvačová                                   91 let 
Pan Jiří Hála             65 let 
Pan                František Ciha                                  60 let 
Paní               Marie Filipová                                 65 let 
Paní               Dana Mlčoušková                            75 let 
Pan                Václav Gamba                                   60 let 
Pan                Vilém Komárek                               60 let 
Paní               Jiřina Machalová                              85 let  
 
Paní               Anastázie Procházková                    90 let 
Paní               Iva Procházková                              70 let 
Paní               Olga Chyťová                                   75 let 
 
Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let 
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Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany : 
 

Paní                Věrou Plevovou 
Paní                Jaroslavou Křivánkovou 
Paní                Františkou Partykovou 

Paní                Jarmilou Břouškovou 

Paní                Boženou Vykydalovou 

Paní                Ludmilou Netopilovou 

Paní                Marii Peškovou 
 

 
Čest jejich památce. 
 

 

 
Kulturní a sportovní kalendář městyse Hvězdlice 
                                    na rok 2016  
 

Datum Název akce    Pořadatel 

leden Koncert Kyjovského komorního orchestru 

/Domov Hvězda/ 

Kulturní komise 

16. 1. 2016 Sportovní ples / sál KD/ Sportovní klub 

13. 2. 2016 

 

Ostatky- kapela Sebranka, 

 /sál KD/ 

Hasiči NH 

5. 3.  2016 Dětský karneval / sál KD/ Kulturní komise, 

Slovan 

2. 4.  2016 Turnaj ve stolním tenise / sál KD/ Sportovní klub 

30. 4. 2016 Pálení čarodějnic v Nových i ve  

Starých Hvězdlicích 

ČSŽ,Sportovní klub 

OS SH 

květen 2016 Zájezd „Pohádkový les Halenkovice“ Sportovní klub 

28. 5. 2016 Turnaj v nohejbale /hřiště SK/ Sportovní klub 

červen 2016 Dětský den s programem /hřiště SK/ 

Dětský den /Staré Hvězdlice u buněk/ 

Kultur.komise, SK SK, 

Hasiči NH, OS SH 

červen 2016 Pochod rodičů s dětmi  „ČERNČÍN“ Sportovní klub 

červen 2016 VEPŘCUP-turnaj v malé kopané Sportovní klub 

4.-6. 7. 2016 Starohvězdlické hody /náves SH/ Hasiči SH, OS SH 
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22. – 24. 7. 

2016 

Hodové slavnosti v Nových Hvězdlicích OS Slovan, SK 

srpen 2016 Tábor pro děti a mladé hasiče  Hasiči NH 

srpen 2016 Ukončení prázdnin /myslivecká chata/ Myslivecké sdružení 

září 2016  Loučení s létem / Staré Hvězdlice u 

 buněk/ 

OS SH 

září 2016 Turnaj v nohejbale – hřiště Sportovní klub 

říjen 2016 Meziuliční turnaj v malé kopané /hřiště/ Sportovní klub 

říjen 2016 Dušičkové svícení / hasička NH/ Hasiči NH 

Říjen 2016 Maškarní bál pro dospělé /sál KD/ OS Slovan 

listopad 2016 Dušičková světélka / SH u buněk/ OS SH 

listopad 2016 Tradiční setkání seniorů /sál KD/ Kulturní komise 

Listopad 2016 Podzimní setkání dětí, pouštění draků OS Slovan 

listopad 2016 Sousedské posezení v přísálí KD Hasiči NH 

listopad 2016 Rozsvěcení vánočního stromu 

/náves NH/ 

Kulturní komise, 

 hasiči NH 

listopad 2016 Výroba vánočních ozdob a  

rozsvícení vánočního stromu ve SH 

OS SH 

prosinec 2016 Předvánoční dětská diskotéka OS Slovan 

17. 12. 2016 SNĚHULACUP-turnaj v malé kopané 

/hřiště SK/ 

Sportovní klub 

25. 12. 2016 Turnaj v nohejbale / tělocvična/ Sportovní klub 

31. 12. 2016 Rozloučení s rokem 2016 

/hasička ve SH/ 

OS SH 

31. 12. 2016 Silvestrovské posezení /sál KD/ Sportovní klub 

 

Zkratky: NH-Nové Hvězdlice 

               SH-Staré Hvězdlice 

               OS-občanské sdružení 

               SK.- sportovní klub 

               ČSŽ – český svaz žen 

               KD – kulturní dům 



17 

 

 

Úřad městyse Hvězdlice informuje 
 
 

            Odpočty vodoměrů budou provedeny ve dnech 
                        21. a 22. prosince 2015 

 
Prosíme všechny, aby připravili vodovodní šachty k odpočtům ( kon-
trola žebříků), popř. nahlášení stavu vodoměrů k tomuto datu na 
Úřad městyse Hvězdlice - tel. 517 358 623. 
Zkontrolujte si své vodovodní šachty, zda jsou zazimovány, aby 
 nedošlo k zamrznutí vodovodního potrubí. 
 
Spotřebu vody, poplatek ze psa, poplatek za popelnice, nájemné a 
pachtovné z obecních pozemků můžete uhradit hotově  
        v pondělí 18. ledna 2016 v kanceláři městyse Hvězdlice. 
Prosíme občany o dodržení tohoto termínu. Nejpozději je možné pro-
vést úhradu do konce ledna 2016. 
 
 
 
 

 
Svoz popelnic v období vánoc a v novém roce: 
 
Poslední svoz popelnic v roce 2015 je ve čtvrtek 31.12.2015. 
První svoz popelnic v roce 2016 bude ve čtvrtek 14.1.2016. 
Další svozy v 2016 budou probíhat vždy v sudý čtvrtek 2016. 
Stará evidenční známka na popelnice platí ještě do 31. 1. 2016. 
Novou evidenční známku je nutno vylepit nejpozději  
10.února 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

                              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. 
 

 

 
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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