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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 
těšit příští rok. 
Dále si můžete přečíst Informace úřadu městyse  Hvězdlice. 
Před závěrem vás náš Knihovník zve svým příspěvkem do kni-
hovny a můžete se dovědět Co dělají dětí v mateřské škole. 
Na samý závěr je Fotografie pěti generací žen a inspirace na Pe-
čení vánočního cukroví. 
  

 
Slovo starosty 

 
Vážení a milí spoluobčané, 
 
před sebou máme nejhezčí období roku. Advent se posunul do své 
druhé poloviny a na dveře klepou Vánoce a Nový rok. Na Vánoční 
svátky se určitě nejvíce těší děti, ale ruku na srdce, kdo z nás se 
netěší na rozzářený stromeček, nějaký ten dáreček, setkání 
s blízkými? Asi i největší škarohlíd musí atmosféře Vánoc 
podlehnout. S koncem roku se také bilancuje a dávají se předsevzetí 
do roku nadcházejícího.  
Proto bych několika větami připomněl to, co se v obci v roce 2017 
podařilo. Je hotová a už se plně využívá kuchyňka a sociální 
zařízení u tělocvičny. Je dokončena rekonstrukce hasičských garáží, 
celý prostor před nimi a chodník s parkovacími stáními kolem 
Domova Hvězda se před nástupem špatného počasí také podařilo 
dokončit. Na jaře proběhnou závěrečné parkové úpravy. Posunuli 
jsme se dál také v opravě chodníků směrem k oběma Hliníkům. 
Vyměnilo se veřejné osvětlení okolo silnice do Starých Hvězdlic. 
Provedlo se osvětlení centrální části hřbitova, kde je i 
zmodernizovaná pumpa. Opravila se čekárna ve Starých 
Hvězdlicích, u které přibylo malé parkoviště. Dokončily se parkové 
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úpravy pod „brodňákem“. Po delší odmlce se opět rozeběhly práce 
na realizaci  výstavby bytů v budově bývalé školy. Jsou zpracovány 
projekty na rekonstrukci chodníků okolo hlavní silnice od pošty ke 
Zdravé Vodě a na celkovou rekonstrukci části Hliníku.  
A  příští rok? Již zmíněná přestavba školy. Zde vše bude záviset na 
získání stavebního povolení a finančních prostředků z dotací. 
Úpravy v Hliníku proběhnou, pokud se podaří zajistit financování a 
samozřejmě i výše zmiňovaný chodník na hlavní ulici. Měla by být 
zahájena další etapa rekonstrukce předzámčí na hasičku, tentokrát 
spodní křídlo hospodářských budov. Zde se ale řízení na vydání 
stavebního povolení zpomalilo, protože se jedná o kulturní památku 
a po poslední vichřici se ukázalo, že také střecha je v horším stavu 
než jsme předpokládali. Do konce září 2018 by se měl na nový 
podstavec vrátit i sv. Augustin, tedy jeho socha. Také by bylo 
žádoucí pokračovat v rekonstrukci chodníků v ostatních částech 
obce. Začít přípravné práce na rekonstrukci mostu a prostoru u 
kaštanu a ulice směrem ke školce. V havarijním stavu je i 
komunikace na Pasece. Opravy by si určitě zasloužily i komunikace 
ve Starých Hvězdlicích a to v okolí hasičky. Pokud jste dočetli až 
sem, je vám jasné, že úkolů na příští rok je požehnaně. Samozřejmě 
je obec limitována rozpočtovými příjmy v rozpočtu, i když 
v uplynulém roce se podařilo rozpočet obce posílit o nemalé částky 
z dotací. Pozitivní zpráva pro vlastníky zemědělských pozemků je, že 
v příštím roce by měly finišovat práce na Komplexní pozemkové 
úpravě v obou našich katastrech.  
Sluší se na závěr roku poděkovat všem, kteří přispěli svojí prací 
k tomu, že prostředí v místě kde žijeme, se postupně lepší. Rád tak 
činím a touto cestou je i zdvořile žádám o další pomoc. Myslím si 
totiž, že tvrzení o tom, že Hvězdlice budou takové, jací budou jejich 
obyvatelé, není frází.      
Na závěr svého příspěvku nám všem přeji pokojné a radostné 

Vánoční svátky, dětem vytoužené dárky 
pod stromečkem, rodinný klid a pohodu, 
zdraví, spokojenost a vše dobré do nového 
roku.  

 

 
                              Ing. Zdeněk Tejkal 
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Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 
 
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 20. 11. 2017 a projednalo 
mimo jiné:  
 
°nákupy, prodeje a směny obecních pozemků  
°ceny za prodej obecních pozemků platné od 1. 1. 2018  
°ceny pronájmů obecních budov  
°návrh rozpočtu a střednědobého výhledu městyse Hvězdlice  
°využití provozního příspěvku MŠ Hvězdlice částečně na mzdy  
°kulturní a sportovní akce roku 2018  
°plán inventur majetku městyse Hvězdlice  
 
 

 Události v kultuře a sportu 
  

Z činnosti kulturní komise 

Setkání seniorů  

Jako každý rok, tak i letos vyšlo setkání seniorů na první 
listopadový pátek. Sál se postupně zaplnil našimi občany 
seniorského věku a na všech byla vidět radost, že se opět po roce 
sešli a mohli v klidu probrat vše, co je trápí a naopak těší. Práce na 
zahrádkách a úpravy kolem domů byly hotové a tak mohla začít 
zábava. Na úvod vystoupili se svým představením naši nejmenší z 
mateřské školy, kteří si díky paním učitelkám připravili vystoupení 
s názvem „Broučci“. Poté si vzal krátké slovo pan Dulanský z 
Domova Hvězda, který nás humornou formou naladil na dobrou 
náladu. Následoval jej pan starosta, který ve svém vystoupení 
připomněl, co se za uplynulý rok v našem městyse povedlo 
uskutečnit a vybudovat. Samozřejmě také neopomněl, co se 
nezdařilo a z jakého důvodu. Seznámil účastníky setkání s plány do 
příštího roku a na závěr jeho vystoupení jsme si připili na zdraví a 
spokojenost v novém roce. A pak již nebránilo tomu, aby pan 
Pospíšil vybalil své hudební nádobíčko a začal hrát nejen k 
poslechu, ale i k tanci. Přednesem své básně Stáří nás potěšila paní 
Olga Sedlářová. K tomu všemu všichni obdrželi občerstvení a dárky 
od obce. Nálada byla perfektní a vydržela až do pozdních večerních 
hodin. Nelze opomenout, ani tu skutečnost, že v průběhu odpoledne 
byly promítány fotografie z akcí a činností z tohoto roku. Toto vše 
přispělo ke zdárnému průběhu setkání našich seniorů.  
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Rozsvícení vánočního stromu  

Na neděli 3.prosince 2017 naplánovala kulturní komise ve 
spolupráci s místními složkami odpoledne pro děti. Tak jako každý 
rok vše začalo tím, že děti dostaly nafukovací balónky, ke kterým byl 
připevněný lístek s možností dopsání přáníčka. Tohoto využily nejen 
děti, ale i někteří dospělí. Po dopsání přáníček jsme hromadně 
všechny balonky vypustili do nebes a nyní všichni doufají, že se jim 
přání splní. Poté následoval program na sále, kde si mohly děti 
ručně vyrobit vánoční ozdoby či jiné maličkosti spojené s vánočními 
svátky. Vše okořenil příchod Mikuláše se dvěma čerty a andělem. 
Děti po přednesu básně či koledy obdržely balíčky, ale dostaly i ty, 
které se bály nebo styděly. Celé odpoledne vyhrávaly koledy a 
všichni se mohli ohřát čajem či populárním svařáčkem. A na závěr 
následovalo slavnostní rozsvícení vánočního stromu, který je letos 
(jak slýchám) mimořádně pěkný a krásně osvícený. Navíc si všichni 
prohlédli a pochválili opravdu vydařený a vypilovaný senový Betlém, 
který je umístěn před obecním úřadem. Zde smekám klobouk přede 
všemi, kteří se podíleli na jeho výrobě – kovové kostry na všechny 
postavy a zvířata vyrobil Ladislav Kuba, ze sena zhotovily Marie 
Moravčíková a Helena Kynčlová, o dřevěnou stavbu se zasloužil  
Stanislav Nedoma.  
A na konec mého příspěvku, bych chtěl poděkovat všem aktivním 
členům kulturní komise za celoroční pomoc při akcích a jejich 
přípravách.  

A vám všem přeji do nového roku hodně zdravíčka, štěstíčka a spo-
kojenosti. A také hodně vydařených akcí a to nejen kulturní komise, 
ale i ostatních složek naší obce. 

A tou první, na kterou bych Vás rád pozval je Novoroční ohňostroj, 
který se uskuteční 1. ledna 2018 od 17 hodin.  

 

                                                          
                                                     Bohuslav Bárta 

                  předseda kulturní komise         
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Z činnosti sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice 

24. září - se naši mladí hasiči zúčastnili memoriálu Leopolda Brabce 
v Brankovicích v požárním útoku. Naše starší i mladší družstvo zde 
získalo 1. místo.  
2. října – v pondělí krátce po poledni se rozezvučela siréna, která 
svolává naše členy zásahové jednotky k požáru. Výjezd do 
nedalekých Chvalkovic, kde došlo k požáru včelína. Na zásahu se 
podílely SDH Brankovice, SDH Nové Hvězdlice, HZS Bučovice a SDH 
Nesovice.  
14.října - byli naplánované hned dvě soutěže. První v Hlubočanech, 
kde děti soutěžily v závodu požárnické všestrannosti a zároveň i ve 
štafetě požárních dvojic. Po ukončení se přesunuly do Nesovic, kde 
byla nachystaná štafeta 4x100 m. Tohoto závodu se zúčastnili jak 
děti, také i ženy a muži. Plamínci i starší si domů odvezli zlaté 
medaile a mladší 5. místo. Ženy obsadily 5. místo a muži tuto soutěž 
vyhráli.  
27. října - v pátek brzy z rána vypukl požár ve skladu se 
zemědělskou technikou v Kučerově. Byla povolána i naše zásahová 
jednotka. K likvidaci požáru bylo povoláno celkem 10 požárních 
jednotek.  
4. listopadu – uspořádal SDH Nové Hvězdlice a Městys Hvězdlice 
„Uspávání broučků“. Lampionový průvod dětí s rodiči prošel obcí a 
děti hledaly broučky, které pak předaly lesní královně. Před bývalou 
školou se opékaly špekáčky a v nově zrekonstruovaných prostorách 
u tělocvičny si děti malovaly a hrály si různé hry. Pro všechny byl 
připraven teplý čaj.  
9. listopadu – se v Tučapech v hotelu U Zlaté rybky uskutečnilo 
řádné shromáždění představitelů SDH okresu Vyškov. Tohoto 
shromáždění se zúčastnil i starosta SDH Nové Hvězdlice. Mezi 
pozvanými hosty byli představitelé politického života. Mimo jiné i 
senátor ing. Ivo Bárek.  
10. listopadu – se uskutečnilo v přísálí kulturního domu přátelské 
posezení hasičů se svými manželkami a občany obce. K dobré 
náladě přispěli manželé Frankovi z Dobročkovic. Tato akce se 
vydařila a nad ránem se rozešli všichni přítomní spokojeně domů.  
Konec roku naši mladí hasiči ukončují soutěží v uzlování. Letos se 
zúčastnili hned na několika tzv.“ Uzlovačkách“ v Drnovicích, 
Nesovicích a Hrušovanech u Brna. Děti zde vyhrály spoustu 
krásných cen a sladkostí.  
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18. listopadu – jsme byli doprovodit na poslední cestě v Milonicích 
bratra hasiče a bývalého starosty Ivana Machálka z Nesovic. Čest 
jeho památce.  
1. prosince – v pátek pozdě večer naše zásahová jednotka byla 
povolána k požáru šopy v Nemochovicích. Zásahu se ještě zúčastnily 
SDH Brankovice a hasiči z Bučovic.  
3. prosince – při rozsvěcování vánočního stromu jsme se také 
podíleli. Měli jsme za úkol nafukování balonků a bezpečnost na 
silnici.  
 
Vážení spoluobčané,  
přiblížil se konec roku 2017. Proto Vám všem velmi děkuji, že jste si 
své domy poctivě ochránili a nezavdali jste ohnivému kohoutu 
příčinu k požáru. Přeji Vám všem krásné prožití svátků vánočních a 
správné vykročení do Nového roku 2018.  

                                         Jan Kolofík, starosta SDH Nové Hvězdlice  

 

Podzimní setkávání ve Starých Hvězdlicích pro děti i dospělé  

Jak je tomu v naší aktivní obci zvykem, podzim přinesl hned tři 
pěkné akce, které udělaly radost dětem i dospělým. První podzimní 
akcí byla „Procházka s dušičkovými světélky“. 4. listopadu jsme se v 
hojném počtu sešli u buněk. Spousta dětí se nemohla dočkat, až 
vyrazíme do obce se světélky, ale přeci jenom se ještě nechaly 
umluvit a zůstaly chvíli na místě, aby mohly mlsat výborné koka 
sušenky a daly si čaj. Dospělí ochutnali navíc výborný svařáček, aby 
nešla zima do nohou tak rychle. Po pěkné osvětlené procházce na 
všechny ještě u buněk čekala černá polévka, vařený ovárek a pečené 
maso, které stihly zahřát i žaludky strávníků. Akce byla velmi 
příjemným zpestřením zkracujících se podzimních dnů a udělala 
radost dětem i dospělým.  
Aby nám nebylo smutno, sešli jsme se hned po necelých 14 dnech 
na vánoční tvořivé dílničce pro děti. 17. listopadu se sešli děti a 
dospělci rádi tvořící v hasičce. Děti za pomoci (a někdy i bez pomoci, 
nakonec máme přeci šikovné děti) dospělých vyráběly sněhuláky, 
plastové kytičky, ozdoby z těstovin a andílky z korálků.  
2. prosince jsme se sešli, abychom rozsvítili stromeček, a společně, v 
počínajícím adventním čase, porozprávěli o přípravách na vánoční 
svátky. Děti si ozdobily stromeček vlastními ozdobami z vánoční 
dílničky a také baňkami, pohodovou atmosféru provázely hrající 
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koledy, pro mlsné jazýčky se podávaly vynikající perníčky a 
vanilkové rohlíčky, pro zahřátí čaj a svařák. I přes mrazivé počasí se 
opět podařilo, samozřejmě i díky organizátorům, vytvořit hřejivé 
prostředí.  

Dovoluji si na závěr jménem svým i za spolek popřát všem krásný 
adventní čas, kouzelné vánoční svátky v rodinném kruhu a do roku 
2018 zejména hodně lásky, porozumění, zdraví, štěstí a pracovní 
pohody.  

                                                                    Zapsala Eva Lukášková  

 
 
Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice 

Bohužel ve sportu není za uplynulé období co bilancovat, neboť nám 
nepřálo počasí a pochod do Orlovic se neuskutečnil, i když byl skvě-
le naplánován a nachystán. Další plánovanou akcí byl meziuliční 
turnaj v malé kopané. Zde počasí přálo, ale nějak nám „překvapivě“ 
chyběli hráči. Tak jsme si zahráli nohejbal a myslím, že jsme byli 
spokojeni.  

Burčákový pochod Milotice 

Druhou říjnovou sobotu 14.října jsme se nechali zlákat na něco no-
vého – poprvé jsme jeli hromadně autobusem do Milotic, kde je  
každoročně Burčákový pochod z Milotic do Mutěnic. Zájem byl vel-
ký, takže byl plný autobus a kdo jel, ten určitě nelitoval. Během po-
chodu byla dobrá nálada, kvalitní burčák, víno a slané i sladké po-
choutky.  

Jak říkám a opakuji, kdo chce a má zájem, má u nás možnost se 
hýbat a dělat něco pro své tělo nebo se pobavit. Je to na každém 
z nás. Buďto chceš nebo sedíš doma. Tím pomalu přecházím k po-
zvánkám na naše následující akce.  

Tou první je v sobotu 16.12. 2017, XVII.ročník Sněhulacupu -
turnaje v malé kopané. Začátek je v 9 hodin a máme přislíbenou 
účast 5 týmů. Opět se můžete těšit na svařák, grog, čaj, pivo a sa-
mozřejmě vepřové pochoutky z kotle. A abych nezapomněl samozře-
jmě také na sportovní výkony a snad i pěkný fotbal na zatím neur-
čeném povrchu (sníh, bahýnko či šotolina).  
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Další možnost jak se protáhnout budete mít 25.12.2017 od 9 
hodin, kdy se v nově upravené tělocvičně uskuteční Turnaj v 
nohejbale trojic. Hraje kdo přijde a nemusí být nikde registrován. 
To jen pro ty, kteří by si chtěli zahrát a myslí si, že je to jen pro 
členy SK.  
Vytvořte si tým a dojděte anebo se vytvoří trojice až na místě. 
Opravdu se ničeho nebojte. V příjemném prostředí, mezi zápasy se 
vždy posedí a proberou různé záležitosti.  

A ještě mi dovolte, abych vás pozval na Sportovní plesánek, který 
bude 26.1. 2018, tentokráte v pátek. K tanci a k poslechu nám za-
hraje Radek Verner. Čeká na vás opět tombola a určitě příjemná zá-
bava, pro kterou se budeme snažit udělat první poslední.  

Těšíme se na účast na našich akcích.  

                                                            Bohuslav Bárta, předseda SK  

                                                                    
 

Z činnosti farnosti Hvězdlice 
 

Přednáška „Brazílie známá, neznámá“ 
 
Dne 25.listopadu v 16 hodin k nám dorazil rodák z Uhřic PhDr. 
Jindřich Nebojsa, který dělá průvodce malým skupinkám lidí, na 
zájezdech do exotických míst. Procestoval už 80 zemí světa a 
tentokrát nám promítal fotky ze čtyř expedic do Brazílie. Mohli jsme 
se seznámit s tím, jak to na takové výpravě vypadá, kde se spí, co se 
jí, jak se přepravuje a hlavně, jak to v Brazílii vypadá. Všechny 
uchvátily krásné fotografie orchidejí, přírody a měst a velmi 
zajímavé bylo povídání o putování po Amazonce. Po přednášce byl 
prostor na dotazy na doktora Nebojsu a některé byly hodně „na tělo“ 
– třeba dotaz, jakou rychlostí a jak nejdál dojeli po Amazonce 
s vodním buvolem.  
Během přednášky a po přednášce se podávala káva, čaj a slané i 
sladké občerstvení. 
Myslím si, že to bylo příjemně strávené odpoledne – nenásilnou 
formou jsme se dozvěděli něco o daleké exotické zemi a poseděli 
v příjemné společnosti.          
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Mikuláš v kostele v Nových Hvězdlicích 
 
      V úterý 5. prosince v předvečer svátku sv. Mikuláše zavítal v 17 
hodin do kostela v Nových Hvězdlicích Mikuláš s andělem. Děti 
s rodiči a prarodiči v kostele přivítal farář P.Miroslav Slavíček, který 
si s dětmi popovídal o tom, jaké období teď slavíme, co je jeho 
symbolem, co očekáváme a pak už všichni společně zavolali 
Mikuláše.  
Mikuláš se se všemi pozdravil a asi 30 dětem, rozdal spolu s 
andělem sladkosti po tom, co řekly básničku nebo zazpívaly 
písničku. Děti byly velmi šikovné a básničky či písničky měly 
připravené. Také si mohly poslat svá přání, co by chtěly najít pod 
stromečkem, Ježíškovou poštou.  
Měli jsme radost, že došly i některé děti ze Starých Hvězdlic.   
Těší nás zájem o tuto akci. Díky vám všem, co jste přišli. Moc rádi 
bychom tuto tradici dodrželi, tak snad se nám to díky vám podaří. 
 
    Děkujeme všem za podporu našich akcí a přejeme požehnané 
Vánoční svátky a vše dobré do nového roku. 
                                             
                                                                        Hvězdličtí farníci  
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Společenská rubrika 
 
Vítáme do života 
 
Ondřej Bečvář                                                   8. 12. 2017 
 
Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané 
 
Paní Věra Klvačová             93 let 
Pan                Aleš Syřínek                                      65 let 
Pan  Jaroslav Malovec             65 let 
Pan                Josef Habrda                                   75 let 
Paní               Marie Stránská                                70 let 
Paní               Drahomíra Kubová                           65 let 
Paní               Jana Kameníčková                           65 let 
Pan                Zdeněk Němeček                                65 let 
Paní               Věra Pavlíková                                 70 let 
 
Pan                Miroslav Zapletal                              75 let 
Paní               Anděla Vinklárková                          91 let 
Paní               Věra Šponerová                                  80 let 
Paní               Marie Kachlíková                              91 let 
Pan                Oldřich Pukl                                     85 let 
 
Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. 
 
Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany : 
 
Panem           Miroslavem Pospíchalem 
Panem           Josefem Durďákem 
Paní               Marií Pužmanovou 
Panem           Janem Kostrounem 
Panem            Bohumilem Nečou 
Paní                Anežkou Učňovou 
Paní                Vlastou Menšíkovou 
Paní                Jiřinou Šikulovou 
Paní                Stanislavou Lánskou 
Paní                Helenou Kolegarovou 
Panem            Jaroslavem Přibilíkem 
 
 
Čest jejich památce 
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Kulturní a sportovní kalendář městyse Hvězdlice 
                                    na rok 2017  
 

Datum Název akce    Pořadatel 

16. 12. 2017 SNĚHULACUP-turnaj v malé kopané 
/hřiště SK/ 

Sportovní klub 

25. 12. 2017 Turnaj v nohejbale / tělocvična/ Sportovní klub 

31. 12. 2017 Rozloučení s rokem 2017 
/hasička ve SH/ 

OS SH 

31. 12. 2017 Silvestrovské posezení /sál KD/ Sportovní klub 

 

 
 

Kulturní a sportovní kalendář městyse Hvězdlice 
                                    na rok 2018  

 
Datum Název akce    Pořadatel 

1.1.2018 Novoroční ohňostroj s přípitkem Kulturní komise 

leden Koncert Kyjovského komorního orchestru 
/Domov Hvězda/ 

Kulturní komise 

26. 1. 2018 Sportovní ples / sál KD/ Sportovní klub 

17. 2. 2018 
 

Ostatky, průvod obcí 
  

Hasiči NH 

17. 3.  2018 Dětský karneval / sál KD/ Kulturní komise, 
 

duben 2018 Turnaj ve stolním tenise / sál KD/ Sportovní klub 

30. 4. 2018 Pálení čarodějnic v Nových i ve  
Starých Hvězdlicích 

SK, Hasiči NH 
OS SH, Hasiči SH 

červen 2018 Dětský den s programem /hřiště SK/ Kultur.komise,SK, 

Hasiči NH 

červen 2018 Dětský den /Staré Hvězdlice u buněk/  Hasiči SH 

červen 2018 VEPŘCUP-turnaj v malé kopané Sportovní klub 

5.-6. 7. 2018 Starohvězdlické hody /náves SH/ Hasiči SH 
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červenec 2018 Letní tábor pro mládež z Hvězdlic Hasiči NH 

27. – 29. 7. 2018 Hodové slavnosti v Nových Hvězdlicích OS Slovan, SK 

srpen 2018 Ukončení prázdnin /myslivecká chata/ Myslivecké sdružení 

září 2018  Loučení s létem / Staré Hvězdlice u 
 buněk/ 

OS SH 

září 2018 Turnaj v nohejbale – hřiště Sportovní klub 

říjen 2018 Meziuliční turnaj v malé kopané /hřiště/ Sportovní klub 

říjen-listopad Přednáška s posezením Farnost Hvězdlice 

listopad 2018 Dušičkové svícení / hasička NH/ Hasiči NH 

listopad 2018 Dušičková světélka / SH u buněk/ Hasiči SH 

9. 11. 2018 Tradiční setkání seniorů /sál KD/ Kulturní komise 

listopad 2018 Sousedské posezení v přísálí KD Hasiči NH 

2. 12. 2018 Rozsvěcení vánočního stromu 
/náves NH/ 

Kulturní komise, 
 hasiči NH 

prosinec 2018 Výroba vánočních ozdob a  

rozsvícení vánočního stromu ve SH 

OS SH 

prosinec 2018 Sousedská slezina s hudbou Hasiči NH 

15. 12. 2018 SNĚHULACUP-turnaj v malé kopané 
/hřiště SK/ 

Sportovní klub 

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

31. 12. 2018 Rozloučení s rokem  

/hasička ve SH/ 

OS SH 

31. 12. 2018 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 
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Úřad městyse Hvězdlice informuje 
 
Odpočty vodoměrů provedou pracovníci městyse Hvězdlice ve dnech 
18. a 19. prosince 2017 (pondělí, úterý).  
Prosíme všechny občany, kteří jsou napojeni na obecní vodovod, aby 
připravili své vodovodní šachty k odpočtům (vyčistili, popř. připravili 
žebřík) nebo nahlásili stav vodoměru na Úřad městyse Hvězdlice 
emailem ouhvezdlice@infos.cz nebo tel. 517 358 616 nejpozději do 
pátku 22. 12. 2017.  
V lednu budou jako každoročně vybírány tyto poplatky:  
- vodné za II. pololetí 2017 (25 Kč/m3)  
- poplatek ze psa (120 Kč za prvního, 180 Kč za každého dalšího,  
důchodci sleva 50%)  
- nájem pozemků dle uzavřených nájemních smluv  
- poplatek za TKO (popelnice) – 550 Kč / osobu trvale hlášenou  
- 550 Kč / chalupu k rekreaci  
Poplatky můžete přijít uhradit do kanceláře Úřadu městyse 
Hvězdlice v pondělí 15. ledna 2018.  
Prosíme občany o dodržení tohoto termínu. Nejpozději je možné 
provést úhradu do konce ledna 2018.      

Obecní knihovna  

Vážení čtenáři, blíží se nejen závěr roku, ale také dlouhé večery. Po-
kud Vás nezaujme televize, tak dobrý přítel kniha vás nikdy ne-
zklame. Vzhledem k tomu, že obecní zastupitelstvo uvolnilo i pro le-
tošní rok patnáct tisíc korun na nákup nových knih, mohli jsme 
prostřednictvím knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově nakoupit 74 
nových knih. Také jsem pro vás přivezl z Vyškova knihy z výměnné-
ho fondu, které pravidelně čtvrtletně obměňuji. Takže máme stále 
nové knihy a není problém si je přijít vypůjčit. Na stránkách městy-
se Hvězdlice jsou názvy nových knih každého roku zaznamenány. 
Knihovna má výpůjční den ve čtvrtek od 17 – 20 hodin. Je bezbarié-
rová a podotýkám, kdo ještě neví, kde se nachází, tak je to v prosto-
rách bývalých šaten školy. V letošním roce bude knihovna naposle-
dy otevřena ve čtvrtek 28. prosince. Těším se na vaši návštěvu.  

Protože se kvapem blíží svátky vánoční a Nový rok, přeji všem pevné 
zdraví, krásné prožití svátků vánočních a pohodu v novém roce 
2018.  

                                                                 Jan Kolofík, knihovník  
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Mateřská škola  

Již šestým rokem přispíváme do zpravodaje se Zprávičkami ze 
školičky, a protože tuto tradici nechceme přerušit, tak se ozýváme i 
v letošním školním roce 2017/2018, kdy naši krásnou školičku 
navštěvuje 20 děti ve věku od 2 – 7 let – 14 dětí z Nových Hvězdlic, 1 
chlapec ze Starých Hvězdlic, 1 dívka z Chválkovic, 1 chlapec z Uhřic 
a 3 děti z Bohatých Málkovic. Děti z jiných obcí nám pomáhají 
doplnit klesající počty narozených a přijatých dětí do zdejší 
mateřské školy, která má zásluhou zřizovatele moderní a účelné 
vybavení a zásluhou kvalifikovaného personálu i dobrou kvalitu, 
kterou jistě oceňují nejen rodiče, ale i děti.  
Děti jsme letos přivítali nejenom krásnou výzdobou, ale také 
programem. Po úvodním zářiovém seznamování jsme se zaměřili na 
pozorování podzimních změn v přírodě. Věnovali jsme se lesním a 
volně žijícím zvířatům a ptákům, seznámili jsme se s jejich 
vzhledem, pojmenováním, způsobem života a obživy, ale také 
důležitostí pečovat o ně v době zimy, abychom si jejich přítomnosti 
užili také v dalších ročních obdobích. Společně s lesní královnou 
jsme při lampionovém průvodu nezapomněli uspat také všechny 
broučky a berušky. Naše snažení pěstovat u dětí kladný vztah k 
přírodě jistě ocenili i důchodci, pro které si děti připravily tanečně-
literární program „Na mravenčí pasece“.  
Konec podzimu jsme ještě věnovali počasí. Neposeda Škudivítr 
sfoukl zbarvené listí ze stromů, přifoukl dešťové mraky, první 
mrazík natropil neplechu na silnici a na chodníku, jinovatka 
třpytivě nabarvila přírodu a první sníh ji změní z barevné na bílou. 
Příroda se přichystala na zimu a i my děti jsme ji přivítali 
adventními zvyky a tradicemi. Nejprve nás navštívil Mikuláš, čert a 
anděl, kteří dětem připomněli dlouholetou tradici. Čertíci jim rozdali 
čertovská vysvědčení a hodný anděl s Mikulášem je obdarovali 
sladkostmi. Ještě do Vánoc si zdobíme stromeček, zpíváme si 
vánoční koledy a Ježíška navštívíme v místním barokním kostele.  
Rok 2017 se pomalu loučí a tak se sluší vyslovit přání do nového 
roku. Přeji naší školičce aktivní, zapálené, spolehlivé dospěláky, 
hodně veselých, zdravých a šikovných dětí, na které budou mít čas 
nejen rodiče, ale i prarodiče a v neposlední řadě dostatek financí, 
které pomohou udržet profesionální úroveň výchovy a vzdělávání v 
MŠ Hvězdlice i v roce 2018. Za celý kolektiv přeji všem hodně zdraví, 
štěstí a vzájemné úcty.  

                                            Jana Hrubá, ředitelka MŠ Hvězdlice  
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Co možná nevíte… 

V současné době žije ve Hvězdlicích rodina, ve které se podařilo „vy-
tvořit“ 5 generací žen: 

Věra Klvačová – ročník 1925 

Věra Bártová – ročník 1950 

Věra Hanáková – ročník 1969 

Julie Hanáková – ročník1993 

Anežka Hájková – ročník 2017 
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Pečení vánočního cukroví 

 

Burizonové kuličky 

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

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

 

 

 

 

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

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