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Milí čtenáři zpravodaje. 

 
Co jsme pro vás tentokrát připravili? 

 
Úvodník Podzimní čas. 

Dále pokračuje Tradičním slovem starosty. 
Seznámení s Informacemi z jednání zastupitelstva městyse 

Hvězdlice.  
Nechybí oblíbená rubrika Události v kultuře a sportu. 
Následuje Společenská rubrika. 

Aktualizovali jsme pro vás Letošní kulturní kalendář, kde se dozví-
te, na co se ještě můžete těšit. 

Před závěrem si můžete přečíst Informace úřadu městyse  Hvězd-
lice, Informace z knihovny  a Co je nového v mateřské škole. 

A na samý závěr Pozvánka na výroční oslavy – 90 let sociálních 
služeb v Nových Hvězdlicích. 

  

 

Podzimní čas 
 

„Vlaštovičko, leť, 

už je na tě čas. 
Listí žloutne, poletuje, 

po strništích vítr duje, 
bude brzo mráz.“ 

 
Když vidím, jak se vlaštovky shromaždují a chystají k odletu do 

teplých krajin, vždycky si vzpomenu na tuto básničku. 
Končí léto a nastupuje podzim. Je to jedno z nejkrásnějších ročních 

období. 
Příroda se mění, usychá tráva, pole jsou holá a obilí je sklizené. 

Fouká vítr a děti si pouští draky. Sklízí se také brambory a zelenina. 
I zvířata se připravují na zimu, dělají si pelíšky a shání zásoby. 

V sadech dozrávají švestky, hrušky a jablka, stromy se zbarvují do 
nádherných barev, některé také opadávají a zahrady jsou plné listí. 

Sbírají se různé plody, hlavně šípky. Opět rozkvétají růže. K 
podzimu také patří sběr vína a vinobraní. 

Nesmím zapomenout na kaštany, které každý rok děti sbírají, aby si 
z nich vyrobily zvířátka. Myslivci také dávají do krmelců kaštany, 
žaludy a seno. 

Já rád chodím na podzim do lesa na houby a poslouchám, jak les 
šumí. 
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Je konec babího léta, rána jsou studená a mlhavá. Častěji prší. Den 

je kratší a noc je delší. 
Dětem skončili prázdniny a začíná nový školní rok. 

O podzimu bylo napsáno také mnoho pranostik. Nejvíce se mi líbí 
tato pranostika: 

Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří. 
A teď konec poezie – vypalte slivovici, zabijte čuníka, nachystejte 

dřevo – blíží se zima. 
 

 
 

 
Slovo starosty 
 
Vážení spoluobčané, 

 

Nastal nám již podzim a  příroda  hraje opět všemi barvami. S 
nastávajícím podzimem  přichází čas podzimních plískanic a velkých 

změn počasí. Teplé dny léta již minuly a chladnější počasí nás nutí  

myslet již pomalu na zimu. Ještě před zimou budou  přistaveny 
kontejnery na domovní odpad a to ve dnech 24.10. až do 26.10. na 

určených místech. 

V polovině roku jsme zaměstnávali dva pracovníky na VPP, kteří se 
starali o zeleň. Vše začíná s přípravou na starohvězdlické hody a ihned 

po nich se začíná uklízet na novohvězdlické hody. Pokoseny  byly 

všechny obecní pozemky i kolem místní komunikace do Zdravé Vody, 
aby průjezd byl přehlednější. Právě po opravě místní komunikace se opět 

začalo více jezdit než tomu bylo dříve. Z krácení cesty Ivanovice na 

Hané, Hvězdlice, Nesovice. V měsíci červenci byla postavena  nová 
autobusová čekárna ve Starých Hvězdlicích kde naší pracovníci  provedli 

všechny práce a to osazení obrubníků, položení dlažby a konečnou 

úpravu kolem čekárny. 
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Před příchodem zimního období nás čeká řada prací, které je nutné ještě 

provést.  To znamená začít s úklidem a čištěním  zelených ploch, 
posečením sadů, úklidem hřbitova, zabezpečením vodojemů a dalších 

prací.  Některé práce byly již započaty a také ukončeny. Další práce po 

obci je nutné dokončit.  
 

Dokončeny byly výměny vodoměrů v obou částech obcí a stavba nové 
autobusové čekárny ve Starých Hvězdlicích. Mateřská školka byla 

vybavena novým nábytkem v hodnotě za 250 tisíc.Kč. Vyklizeny jsou 

prostory ve Starém Dvoře, které čekají na rozšíření  požární zbrojnice 
pro část uložení požární techniky. Zde bylo požádáno o dotaci. Dotaci 

jsme obdrželi zatím na opravu požární techniky a její dovybavení. 

 
 Pracovníci neustále čistí strouhy na odvádění povrchových vod do 

příkopů a do kanalizace, aby nedošlo k zaplavení obce. Jedná se o vodu s 

polí a zpevněných cest, která při nárazových deštích nám zatéká do obce 
a tvoří nánosy bláta a dalších nečistot, včetně požární nádrže. 

  

Další akcí bylo doplnění hracích prvků na dětských hřištích jak v 
Nových tak ve Starých Hvězdlicích. Na malém hřišti na kopanou budou 

také nainstalovány hrací prvky. Některé jsou již dodány a části prvků 

zabudovány, ale firma montáže zatím  nedokončila a to z důvodů 
neucelené dodávky. 

 

Projektově je rozpracována projektová dokumentace na bývalou školu, 
kde se čeká na vydání stavebního povolení. V této budově vznikne 19 

bytů. Bylo projednáno a navrženo OHS zesílení zvukové izolace na 

stěnách bytu v daných místech a v měsíci červenci uzavřena smlouva na 
připojení k distribuční soustavě nízkého napětí včetně splacení první 

splátky v měsíci červenci. 

 
Další zpracovanou dokumentací je projekt na opravu  chodníků ve směru 

na Zdravou Vodu. Dotace mají být vypsány do konce měsíce září. Na 

dofinancování akce fin. prostředky máme. 
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Výměna střešních oken a "Úprava topení". 

Výběrové řízení bylo vypsáno a také provedeno na výměnu střešních 

oken na čp. 211. a na " Úpravu topení" v KD. Práce na obou  akcích 
budou co nejdříve započaty. Obě akce finančně jsou zajištěny. 

 

Městys stále čeká na rozhodnutí kraje, zda mu bude poskytnuta dotace na 
provedení splaškové  kanalizace kolem Domova Hvězda, která má 

sloužit pro napojení na výstavbu RD a napojení bývalé školy s výhledem 
na napojení části obce na ČOV v DH. Na dofinancování celé akce 

finanční prostředky máme. 
 

Od června pokračuje digitalizace v obci. Jsou zaměřeny jednotlivé body  

a ověřeny již dávno zbourané stavby v obci.  Ověřují se další stavby   a 

upřesňují se jejich data. Digitalizace Nových Hvězdlic má být ukončena 
do konce tohoto roku. Během měsíce září a října bude  vyložen k 

veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na 

digitalizovanou katastrální mapu v katastrálním území Nové Hvězdlice.  
Ve dnech 29.9., 1.10., 6.10., 8.10., a 10.10. bude v přístavbě šaten u KD 

veřejnému  nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu 

Vyškov. 
 

Kulturní dění se stále drží na dobré úrovni. Občanské sdružení SH 

pořádalo předhodovou diskotéku a hodovou zábavu Na hodové zábavě 
vystoupili také malé děti pod vedením paní Jirkové a Marešové, které 

nacvičili skladby. Znovu opakuji pokud máme zachovávat určité tradice 

musíme  vždy začít od těch nejmenších a s těmi začít cvičit ty malé 
skladbičky, aby je to začalo bavit a vydrželi při svém úsilí. Proto děkuji 

paní Jirkové a Marešové a všem ostatním, kteří se ujali tohoto nelehkého 

úkolu od šití sukýnek až  po secvičení skladeb a vystoupení právě na 
starohvězdlických a novohvězdlických hodech. Letošní hody byly pojaty  

v trochu  jiném duchu a tato změna se všem líbila. Do secvičování se 

zapojili jak děti, tak maminky a také babičky s dětmi, které pak 
vystoupili na hodové taneční zábavě. K tomu všemu hrála nám všem 

známá dechová kapela Kozlovka z Kozlan. Jednou větou byly to 
vydařené hody podle našich představ. Proto ještě jednou děkuji všem 

učinkujícím. 

Sk Hvězdlice pořádal předhodovou diskotéku a nedělní fotbalové 
odpoledne, tak jako vždy hráli svobodní proti ženatým. 
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Vážení spoluobčané, 

 

opět uplynuly čtyři roky práce Zastupitelstva městyse Hvězdlice a jsou tu 
nové obecní volby. Za čtyři roky jsme pokročili opět o něco dál. Za 

celou dlouhou dobu neměla obec potřebu brát úvěr. Na výše uvedené 

akce finanční prostředky máme, kromě  toho zbývá ješte dostatek financí 
na rozjetí dalších akcí pro příští volební období 2014 - 2020 dle 

vytýčeného a schváleného  programu. Hospodaření s naším rozpočtem 
není tak jednoduché jak by si někdo myslel. Je vždy důležité každou akci 

pořádně rozmyslet a pouvažovat o dostupnosti dotací a za jakou cenu 

tyto nabízené dotace získat a posoudit konečný výsledek.  Některé akce 
nebyly realizovány proto, že při jednáních bylo zjištěno spoustu omezení 

jež by obci nepřinesly zaručené výhody a naopak velká omezení. Děkuji 

Vám za pochopení.    Děkuji Vám všem, kterým není lhostejné dění v 
naší obci a přijdete za námi čas od času  a upozorníte  nás na  nedobré 

věci, které se dějí v naší obci a to hlavně ve večerních hodinách. O  tom 

jste ve Zpravodaji vždy byli informováni. Děkuji všem, kteří se věnují 
dětem a mládeži, všem organizacím v naší obci a také kteří  dbáte o 

vzhled  svých domů, předzahrádek a veřejného prostranství.  

 
Děkuji všem sponzorům, kteří poskytovali dary organizacím  při 

pořádání různých akcí. 

 
Závěrem tohoto volebního období mi dovolte poděkovat Všem členům 

Rady, členům Zastupitelstva městyse Hvězdlice a všem zaměstnancům 

Úřadu městyse Hvězdlice, knihovníkovi a kronikáři, Sboru pro občanské 
záležitosti, Kulturní komisi, Zásahové jednotce JPO III., Nové 

Hvězdlice, paní ředitelce a učitelce a pracovníkům v MŠ, panu R. 

Polesovi, který se stará o údržbu a chod věžních hodin, pracovníkům na 
Veřejných pracích a paní Marii Obdržálkové, která se po celé období  

stará o květinové záhony po obci.   

Dále děkuji všem těm nejmenovaným, jak firmám, tak ostatním 
organizacím, všem občanům kteří se podíleli a byli nápomocni při 

budování a zvelebování naší obce. 

 
 

                                                                               Alois Kadlec  

                                                                                   starosta          



8 

 

               

Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 
 

Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 23. 7. 2014 a 5. 9. 2014 a 
projednalo mimo jiné: 

 
- uzavření MŠ Hvězdlice od 14. 7. 2014-31. 8. 2014 
- výměnu střešních oken II. etapa na čp. 211  

- informaci z jednání MAS v Rostěnicích o prioritních tématech 
pro příští období 

- odkoupení pozemků pod rybníkem a prodej pozemků ve Sta-
rých Hvězdlicích 

- vybudování elektrické přípojky k budově čp. 168 
- pronájem obchodu KOLONIAL 

- zápis do obecní kroniky za rok 2013 
- přestavbu ústředního vytápění v budově kulturního domu 

- žádosti o příspěvky na kulturní a sportovní akce 
- žádost o přidělení obecního bytu – J. Nevyjelová 

- zajištění průjezdnosti komunikace kolem kostela 
- vyřazení knih z knihovny ve Hvězdlicích 

- průběh digitalizace Nových Hvězdlic 
- prodloužení stavebního povolení na opravy budovy čp. 33 ve 

Starých Hvězdlicích 
- pachtovní smlouvu se ZP,a.s. Hvězdlice 

- bezúplatné převody pozemků  
 

 

 
 Události v kultuře a sportu 

 
Z činnosti OS Slovan 

Po převzetí spolku Slovan nás čekala spousta práce, do které jsme 

se hned pustili. Obešli jsme si hvězdlické děti a ostatní, kteří měli 

chuť secvičit Hanáckou besedu a jiné tance a vystupovat v kroji na 
našich hodech. To jsme ještě netušili, kolik ochotných dětí, rodičů, 

prarodičů a mládeže má o tuto činnost zájem. Původně jsme pláno-
vali vystoupit jen ve Hvězdlicích, ale zájem byl velký i v okolních ob-

cích. Děti s nadšením nacvičily 3 tance s nástupem a zatančily pro 
radost starohvězdlickým spoluobčanům na jejich hodech. Následo-

valo vystoupení pro klienty v domově Hvězda. Potom už nás čekaly 
naše hody, které podle reakcí občanů měly velký úspěch.  



9 

 

22 dětí a dalších 23 krojovaných postupně ukázali dětské vystoupe-

ní, Hanáckou besedu a čardáš. Následovala volná zábava s kapelou 
Kozlaňáci, kteří nás bavili až do rána, sklidili velký potlesk a rádi je 

přivítáme i příští rok. Další vystoupení proběhlo na babských ho-
dech v Bohdalicích, potom jsme si užívali na hodech v Uhřicích, kde 

jsme měli velký úspěch a obdrželi jsme poděkování. Ovšem bez obě-
tavých lidiček by tahle činnost zanikla. Proto dovolte, touto cestou, 

abychom poděkovali všem krojovaným za čas, úsilí a chuť pracovat 
na rozvoji kultury v našem městečku a za podporu obecnímu úřadu. 
A rádi přivítáme další, kdo by měli chuť a zájem se přidat. Těšíme se 

na další společné akce. Děkujeme. 

                          Za OS Slovan Martina Jirková a Lenka Marešová 

 
 
  

 Z činnosti sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice 
  

 8. červen – Kulturní komise uspořádala pro děti dětské odpoled-
ne. Hasiči měli na starosti střelbu a také pro děti osvěžení 

z cisterny. Děti byli spokojené a my také. 
 14. červen – siréna v 16:57 hod. oznámila výjezd k požáru. 

V domě číslo popisné 66 došlo k požáru dřevěného plotu. Ten byl 
během malé chvíle zlikvidován. 

 4.července –byl proveden firmou Elektrowin odvoz starých elek-
trospotřebičů ze Starého dvora. 

 8.července – v 15:59 hod. siréna oznámila výjezd. Byl velký vítr. 
Odstraňovali jsme spadlý strom mezi Hvězdlicemi a Kozlany.  

 19.července- ve 21:49 hod. siréna oznámila požár. Ve Zdravé Vo-
dě hořel porost podél silnice, asi v délce 35 metrů. Požár členové 

zásahové jednotky uhasili včas a tak se nestačil rozšířit na pole 
se zralým ječmenem. 

 25.července- v 17:53  členové zásahové jednotky museli vyjet 
k požáru pole Brankovice- Nemochovice. Hořela posečená sláma 

na ploše 300 x 100 metrů. Vrátili jsme se kolem 19 hodiny. 
 28.července – naši mladí hasiči odjeli se svými vedoucími na tá-

bor do Jánských Koupelí. 

 9.srpna – ve 12:38 hod. zásahová jednotka jela hasit strniště o 
rozměrech 50 x 100 metrů do Pavlovic u rybníka. 

 22.srpna- jsme se jeli rozloučit s členem sboru dobrovolných 
hasičů Milonice bratrem Jaroslavem Sádlíkem   do obřadní síně 

v Bučovicích. 
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 25.srpna – si nás vyžádala rychlá záchranná služba o pomoc. 

 28.srpna- v 16:00 hod. se rozezvučela siréna. Zásahová jednotka 
byla povolána do Uhřic. Hořela sekačka a sláma na poli o rozloze 

80 x 100 metrů.  Pole bylo po deštích podmáčené a my jsme měli 
problém se tam dostat. Museli jsme přečerpat vodu do Tatry SDH 

Nesovice. 
 30.srpna – členové našeho sboru se byli naposledy rozloučit 

s bratrem hasičem Jaromírem Hrubým z Nesovic, v Milonicích. 
 5.září – nám odešel další bratr hasič Jan Konečný, se kterým 

jsme se byli rozloučit opět v Milonicích. 

 6.září- se konal motoristický závod mistrovství ČR ve sprintrally, 
XXII.ročník Rally Vyškov. Zástupci Rally nás požádali o výpo-

moc.Členové zásahové jednotky se podíleli na požární bezpečnos-
ti a jako traťoví komisaři, na rychlostní zkoušce „Zouvalka“. 

                                                                           Kolofík Jan 
  

Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice 
 

 
Je již dlouholetou tradicí, ze náš Sportovní klub zajišťuje jak začá-

tek tak i konec hodových oslav ve Hvězdlicích. Páteční diskotéka by-
la letos uspořádaná v pátek 25.července. Po dobré  zkušenosti 

z loňského roku a díky pěknému letnímu počasí, jsme zvolili opět 
sportovní areál za garážemi. O hudbu se postaral, tak jako  v loň-

ském roce, DJ Kubas. Necelá stovka účastníků se protančila teplou 
letní nocí až do ranního kuropění.  

 
 Hvězdlické hody vyvrcholily nedělním odpoledním zápasem, ve kte-
rém se utkali svobodní a ženatí muži naší obce. Průběh letošního 

mače nevybočoval ze zaběhnutého a léty prověřeného scénáře. Svo-
bodní nastoupili plni elánu, ale trpělivá a profesionálně zvládnutá 

taktika opět slavila úspěch. Vítězství ženatých tedy bylo pouze otáz-
kou času. Konečný výsledek asi 12: 8 ve prospěch ženatých byl pro-

to zasloužený. Důležitější než výsledek utkání je však to, že se zde 
setkají lidé blízcí i vzdálení a stráví spolu příjemné odpoledne.  

 
  

                                                             Ing. Zdeněk Tejkal, 
                                                                    předseda SK Hvězdlice  
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Společenská rubrika 
 

                                                                             

Vítáme do života : 

 
Nikolase Němce                       1.8.2014 

   
Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané 

 
Paní Zdenka Habrdová                     70 let 

Paní Vanda Pietoková    92 let 
Paní               Miloslava Polesová                  60 let 

 
Paní Bohumila Čechová    70 let 

Paní               Marie Pešková                        100 let 
Paní               Josefa Jandlová                      90 let 

Paní               Julie Zvolská                          85 let 
Paní               Žofie Venerová                         85 let 

 
 
 

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. 
 

 
 

Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany : 
 

Panem            Václavem Jančákem 
Paní                Jarmilou  Brabatschovou 

Panem            Miroslavem Entrem 
                                                                         

Paní                Dagmar Žaludovou 
Paní               Alžbětou Kužílkovou 

Paní                Josefou Vlachovou 
Paní                Jaromírou Lazorovou 

Paní                Zdenkou Zástřeškovou 
Paní                Františkou Jenáčkovou 

Paní                Miluší Rouskovou 
 
  

                            
                                                           Čest jejich památce. 
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Kulturní kalendář městyse Hvězdlice na rok 2014  
 

 

 

Datum Název akce    Pořadatel 

27. září Putování z Putanova na konec světa Sportovní klub 

     říjen 

 

Uliční turnaj v malé kopané /hřiště SK/ Sportovní klub 

    7. listopadu Tradiční setkání seniorů /sál KD NH / Kulturní komise 

8.listopadu Přednáška o historii kostela  

ve Starých Hvězdlicích v přísálí KD 

Farníci a městys 

   21.listopadu Sousedské posezení v přísálí KD Hasiči NH 

21.prosince Sněhulacup-turnaj v malé kopané/hřiště/ Sportovní klub 

25.prosince Turnaj v nohejbale /školní tělocvična / Sportovní klub 

31.prosince Silvestrovské sousedské posezení 

/hasička ve SH/ 

 

Občanské sdr. SH 

31.prosince Silvestrovská diskotéka /sál KD/ Sportovní klub 

 

 

 
 
Úřad městyse Hvězdlice informuje 
 

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny ve dnech 
24. – 26. října 2014 / pátek až neděle/ na obvyklých místech. 

Na tyto kontejnery nepatří železo, elektroodpad a nebezpečný odpad. 
Děkujeme všem, kteří třídí odpad a využívají přitom kontejnery  na 

tříděný odpad v obou částech obce. 
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Obecní knihovna 

 

Vážení spoluobčané, pomalu se blíží zimní to čas a budou dlouhé 
večery. Proto bych Vás chtěl pozvat do obecní knihovny, aby jste si 

mohli  zpestřit volné chvíle. Můžete si vybrat jak naše knihy, tak i 
knihy z  výměnného fondu z knihovny Karla Dvořáčka z Vyškova. 

Máme knihy i pro dětské čtenáře.  
V letošním roce byla provedena inventarizace knihovního fondu a 

byla také provedena katalogizace knihovny. Na stránkách městyse 
Hvězdlice je odkaz na online katalog. 

 V knihovně je možnost připojení k internetu přes Wifi.  
Provozní doba je každý čtvrtek od 17:00 – 20:00 hod. 

Knihovna je bezbariérová a sídlíme v bývalých šatnách školy. Vstup 
je společný s tělocvičnou. 

                                                       
 

                                                              Kolofík Jan knihovník 
 

 
 

Co nového v mateřské škole? 
 
Už o prázdninách se děti mohly těšit na první září, až přijdou do 

školky.  A na co všechno se mohly těšit? Třeba na nové kamarády, 
nové zážitky, poznatky, hračky nebo také na úplně nový nábytek, 

který vytvořil bezpečné, tvůrčí prostředí a školku nám ještě více 
zútulnil. 

Velké poděkování patří městysi Hvězdlice za finanční příspěvek na 
nové vybavení MŠ. V herně, kde děti tráví nejvíce času, máme novou 
stěnu, která je pro děti mnohem lepší než původní stěna. Hračky 

mají uložené v plastových nebo dřevěných boxech, vše v jejich dosa-
hu a tak si je mohou podávat samy. Vzhledem k tomu, že ve školce 

početně převažují kluci, bylo nutné tomu přizpůsobit i hernu. A tak 
vznikl nový koutek, kde se nachází různá auta a ponk na kutilské 

práce. I jídelna nezůstala beze změn. Kromě nové modré výmalby je 
tu i stěna na výtvarné pomůcky a velká policová skříňka na spole-

čenské hry a konstruktivní stavebnice. Jelikož víme, jak je těžké pro 
některé děti zvyknout si odpočívat po obědě ve školce, snažili jsme 

se je motivovat nákupem nových lehátek a povlečení, která vykouzlí 
spánek u každého dítěte. V novém prostředí školky jsme nezapo-

mněli ani na nově vyzdobenou umývárnu, zmodernizovali jsme kou-
tek pro učitelky a skladové prostory pro školnici.  
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Ze zbylých finančních prostředků plánujeme školku dovybavit di-

daktickými pomůckami, novou elektronikou a průlezkami na školní 
zahradu.  

Do MŠ v letošním roce nastoupilo 25 dětí z toho je 5 předškoláků. 
Těm je věnována nadstandardní péče v oblasti logopedie a speciální 

pedagogiky. Přímo do mateřské školy přijíždí jednou za 14 dnů od-
borná logopedka, která provádí individuální nápravu řeči a 2x ročně 

speciální pedagog, který radí rodičům předškolního věku, jak při-
pravit děti na bezproblémový vstup do základní školy. Zaměstnanci 
MŠ zůstávají stejní, jako tomu bylo předešlý školní rok. 

A co všechno nás v mateřské škole v nejbližší době čeká? Děti se 
mohou každý měsíc těšit na různá divadelní představení. Hned za-

čátkem září k nám zavítá divadelní představení s pohádkou O Pa-
lečkovi a ke konci září se ve vyškovském muzeu dozvíme, jak se pe-

če chleba.  V říjnu se školkou rozezní koncert úžasných „Tetin“ 
s tématem dopravní výchovy.  A hned na to naváže další velké téma 

dýňových slavností, které zakončíme výletem s rodiči ve Starém 
Městě do „Strašidelné zahrady“. V listopadu se pro změnu důchodci 

mohou těšit na tradiční vystoupení dětí z MŠ v obecním sále. Kalen-
dářní rok nám uzavře výlet do vyškovského muzea, kde se naladíme 

na vánoční čas a zároveň si i něco pěkného vyrobíme.  
Všichni zaměstnanci MŠ Vám přejí úspěšný a pohodový začátek 

školního roku.  
                               

                                   Miroslava Gregorová, učitelka MŠ Hvězdlice 
                                   Jana Hrubá, ředitelka MŠ Hvězdlice 
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Pátek : 10,00 – Slavnostní zahájení oslav-zámek 

              - Taneční vystoupení obyvatel Domova 
                 a žáků ZŠ Brankovice 

                      - Výstava           
                      - Prohlídka Domova Hvězda 

            15,00 – Mše svatá Pavilon 
Sobota:    9,00 - 12, 00 – Den otevřených dveří 

             14,00 – 16, 00 – Hudební program – zámek 
                                   Zakončení oslav 

 
              Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice 
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