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Milý čtenáři zpravodaje.  

 

O čem se v tomto čísle dočtete? 
Začínáme Slovem starosty. 
Následují Informacemi z jednání zastupitelstva 

městyse Hvězdlice.  

Dále si přečtete příspěvky Události v kultuře a 

sportu. 
Pokračujeme Společenskou rubrikou. 
Připravili jsme pro vás Letošní kulturní kalen-

dář. 
Dále si můžete přečíst Informace úřadu městyse  Hvězdlice. 
Před závěrem nám paní učitelka napsala článek o Hvězdlické škol-
ce a dále si ještě počteme o dění v Domově Hvězda. 
A na samý závěr je tu pro vás pojednání o Velikonocích. 
  

 
Slovo starosty 
 
Vážení a milí spoluobčané, 
   po nezvykle studené a na sníh bohaté zimě je zde konečně jaro. 
S nástupem jara se rozbíhají i práce na obci. Zastupitelstvo na le-

tošní rok počítá s několika většími akcemi. Před dokončením je cel-
ková rekonstrukce propustku na místní komunikaci ve Zdravé Vo-
dě. V současnosti zbývají pouze terénní úpravy, osetí a osázení pro-
storu a položení asfaltového koberce. Náklad na tuto akci byl něco 
přes milion korun, ale mohu říct, že její realizace byla tak 3 minuty 
po dvanácté. Asi největší letošní akcí je rekonstrukce chodníku oko-
lo Domova Hvězda s vybudováním parkovacích stání pro návštěvní-
ky tohoto zařízení. Oprava, v případě získání dotace celková rekon-
strukce čeká úsek místní komunikace od sochy sv. Augustina po 
most ve Křébě. Současně s tím by se měl rekonstruovat i sousední 
chodník. Pokud městys Hvězdlice získá dotaci na další část opravy 
hasičské zbrojnice, je součástí tohoto projektu, kromě vnitřních 
omítek a výměny vrat i rekonstrukce prostoru před hasičkou. Opra-
vena bude i vozovka před budovou školy. Zůstává tak ještě dořešit 
opravu sochy sv. Augustina. Také zde je podaná žádost o dotaci. 
V případě jejího přiznání by se kompletně rekonstruoval podstavec, 
vlastní socha a doplnily by se postavy andílků, kteří byli v minulosti 

zcizeny. 
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     Další akcí, zařazenou do rozpočtu na letošní rok je oprava zázemí 
tělocvičny. Získá-li obec dotaci, tak kompletní od střechy přes okna, 
zateplení, elektroinstalaci, rozšíření sociálního zařízení a vybavení 
nábytkem. Pokud dotaci nezískáme, budou se tyto kroky realizovat 

postupně letos a v příštím roce. 

      Z drobnějších akcí je to dokončení prostoru před buňkami a u 
Zlámalového ve Starých Hvězdlicích a zbudování osvětlení na hřbi-
tově, výměna světelných bodů okolo komunikace mezi oběma částmi 

obce a doplnění osvětlení v některých tmavých zákoutích Hvězdlic. 

       Celoročně bude probíhat obnova zeleně jak v obci, tak i v jejím 
nejbližším okolí. Kromě výsadby ovocných stromů, která probíhá, se 
počítá i s výsadbou původních listnatých a jehličnatých dřevin, 

zejména okolo komunikace ke Zdravé Vodě. 

      O nákupu komunální techniky jsem vás informoval v posledním 
loňském čísle. V letošním roce jsme ještě koupili mulčovač na travní 
porosty a pokud bude dostatek financí, chtěli bychom pořídit ještě 
štěpkovač na dřevní hmotu. Garážovat tuto techniku budeme ve 

staré hasičce, která v současnosti prochází opravou. 

    Kromě akcí, na které má obec již připravené projekty a na něž po-
žádala o dotaci, je třeba intenzivně pracovat na projektech, jejichž 
realizace by přicházela v úvahu v roce 2018. Jedná se o chodník po 

obou stranách hlavní silnice přes obec (od večerky u Haka po most 
na křižovatce ke Zdravé Vodě) a celková rekonstrukce Hliníku 
(zhruba tak, jak je upraveno prostranství za kostelem).  Obě tyto ak-

ce by měly řešit velký nárůst počtu osobních aut ve Hvězdlicích. 

    V neposlední řadě řeší zastupitelstvo využití budovy bývalé školy. 
Zatím jde spíš o studii využitelnosti. Zde už první 
návrhy máme, můžete je vidět na vývěsce před 
obecním úřadem. Jak je z předchozích řádků patr-
né, práce na zlepšování života v obci je před námi 
hodně. Určitě se lépe dělá tam, kde jsou dobré 
sousedské vztahy, kde existuje pomoc obci ze stra-
ny občanů a kde si nejenom mladá generace, ale i 
ostatní, váží práce druhých. Přeji vám 

k nadcházejícím Velikonočním svátkům hodně pohody a svěží jarní 

mysl.   

 
                                                Ing. Zdeněk Tejkal 
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Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 
 

Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 19. 12. 2016 a 27. 2. 2017 

a projednalo mimo jiné: 

- smlouvy s dodavateli na provedení těchto prací: 

  a) oprava stěn a podlahy v hasičské zbrojnici v Nových   

     Hvězdlicích 

  b) opravu omítky a injektáž ohradní zdi u socha sv. Augustýna 

  c) vybudování splaškové kanalizace k budově bývalé školy 

  d) zhotovení projektu na opravu chodníků a komunikace po                 

    vybudování kanalizace kolem Domova Hvězda 

- vzájemnou výměnu pozemků JMK Brno a městyse Hvězdlice pod   

  komunikacemi v obci 

- bezúplatný převod pozemků ze SPÚ Brno za sochami sv.    

   Augustýna a sv. Jána 

- vyrovnaný rozpočet městyse Hvězdlice na rok 2017 

- termín tábora mladých hasičů a úhradu dopravy dětí 

- nákupy, směny a věcná břemena na obecních pozemcích 

- nové ceny za prodej obecních pozemků 

- inventarizaci majetku městyse Hvězdlice k 31. 12. 2016 

- návrh stavebních akcí na rok 2017 

- návrhy cen na prodej pozemků pod vodojemem a u budovy bývalé  

  školy od Opatství Staré Brno a ÚZSVM Vyškov 

- možnosti výstavby rodinných domů v obci 

- návrh na využití budovy bývalé základní školy 

- pořádání a financování akcí jednotlivými spolky v obci 

- stále se opakující nepořádek u autobusové zastávky ve Starých  

  Hvězdlicích 
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Události v kultuře a sportu 
 

Z činnosti kulturní komise 

Novoroční ohňostroj    

Již podruhé, jsme zahájili rok novoročním ohňostrojem na našem 
náměstíčku. K dokonalosti tentokráte přispěl i výběr hudby – Vltava 
od Bedřicha Smetany a tato melodie doprovázela ohňostroj. Jsme 
rádi, že se této akce účastníte v hojném počtu a společně tak mů-
žeme vykročit do Nového roku. Chtěli bychom, aby se stalo tradicí 
vždy 1.1. se sejít a slavnostně si připít a popřát to nejlepší do Nové-

ho roku. 

Dětský karneval 

Jako první akci pro děti v tomto roce jsme připravili dětský maškar-
ní karneval, který se konal 11 .3. 2017 na sále kulturního domu. 
Většinu času se dětem věnovala děvčata z Majáku Vyškov, což je 
spolek pro volný čas a zábavu dětí. Letos se vše odehrávalo v duchu 
„pirátských výprav“. Ti, co přišli, tak mohou posoudit, jak bylo o dě-
ti postaráno a jak se bavili. Myslím, že se akce povedla a dětem se 

líbila. 

Byla připravena i dětská tombola s výhrou 
skoro v každém losu, takže každé dítě si od-

nášelo i nějakou drobnou pozornost. 

Chtěl bych poděkovat sponzorům tomboly, 
kteří opět přispěli svoji trochou do mlýna, jak 
se říká. Věřím, že takovýchto akcí se nám po-

daří během roku více.  

Pozvání 

  Již teď bych Vás rád pozval na tradiční čarodějnice 30. 4.  a také 
dětský den, který budeme letos pořádat 10 .6. a můžu Vám slíbit, že 
se máte na co těšit. Obě akce se konají na hřišti v Nových Hvězdli-
cích. Bude to velká změna, takže již dnes si udělejte poznámku ve 

svém kalendáři a určitě přijďte s dětmi za námi. 

 

                                                    Bohuslav Bárta,  

                                                    předseda kulturní komise 
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Z činnosti OS Slovan 

 

Po předvánočních dílničkách a jarmarku jsme měli menší pracovní 
pauzu, ale s prvními jarními dny se opět vracíme k práci a začínáme 
nacvičovat na naše obecní krojované hody. Za podpory Úřadu 
městyse Hvězdlice jsme pro naše dospívající děvčata nechali našít 
části krojů, zbytek ušila svýma šikovnýma rukama Lenka Marešová 
a krásné výšivky na zástěrkách jsou z dílny paní Drahy Kubové-
všem jmenovaným moc děkujeme. A protože se hody blíží mílovými 
kroky, tak 1.dubna 2017 v 16.hodin v tělocvičně začíná zkouška ta-
nečků. Pokud by měl někdo z občanů zájem se přidat, rádi ho uví-
táme. 
Jen nás všechny mrzí nezájem občanů na všech akcích pořádaných 

v obci. Bohužel i v okolí upadají všechny tradice, 
je to škoda. Za chvíli budeme všichni sedět jen 
doma u počítačů a nebudeme se znát!  
My to nevzdáme a aspoň potěšíme obyvatele v 
Domově Hvězda a sami sebe... 
Letošní hody proběhnou 22.července 2017. Tak 
snad se alespoň z částí z Vás setkáme! 
 
                                   Martina Jirková 

 
 

Z činnosti sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice. 

7. ledna - jsme zahájili rok 2017 výroční valnou hromadou v přísálí 

kulturního domu. Po zahájení a přivítání všech přítomných si mladí 

hasiči připravili kulturní scénku. Velitel přečetl zprávu o činnosti za 

rok 2016. Také byl schválen plán činnosti na rok 2017. 

20. ledna – přichystali jsme na odvoz vyřazené elektrospotřebiče. 

27. ledna – členové výboru se zúčastnili výroční valné hromady 

okrsku v Nevojicích. 

7. února -  Sirénou ve 23:19 hod. byl vyhlášen požár skladu 

s traktory v Hlubočanech. Sedm jednotek se podílelo na likvidaci 

požáru. Mezi nimi i naše jednotka. Starosta městyse obdržel podě-

kování od plukovníka ing. Václava Koláře ředitele HZS Jihomorav-

ského kraje územního odboru Vyškov za obětavý zásah členů naší 
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jednotky sboru dobrovolných hasičů. Výbornou spolupráci při likvi-

daci požáru na místě zásahu, maximálním fyzickým nasazením a 

respektováním rozkazů velitele zásahu se podařilo všem zasahujícím 

účinně zabránit v rozšíření požáru na přilehlé prostory s ustájenými 

zvířaty. Zásahem hasičů se podařilo uchránit nejen životy tisíců zví-

řat, ale také hmotné hodnoty ve výši 9 milionů Kč. 

11. února – jsme uspořádali ostatkové slavnosti. Dopoledne masky 

za doprovodu dechové hudby „Podboranky“  vyrazily do ulic městy-

se. Počasí bylo větrné, ale to nás neodradilo. Zavítali jsme i na ná-

dvoří domova „Hvězda“ i když návštěvy byly zakázané. Mnozí obyva-

telé si poslechli dechovku alespoň za oknem. Po té jsme se zahřáli 

zelňačkou u Máše. Pozdě odpoledne se velká většina přítomných 

vrátila do hospody k Beťasovi. Večer na sále pokračovala zábava s 

kapelou „Podboranka“  

17. února – všechny přítomné masky se zúčastnily „dodrané“ 

v hasičce. Tam si shlédly jak fotografie, tak i video z ostatků. 

20.a 21. února  – jsme nakládali ve dvoře železný šrot do kontejné-

ru. 

10. března – HZS Vyškov uspřádal školení velitelů, z našeho sboru 

se účastnili velitel a zástupce velitele. Navíc odvezli žebříky ke kont-

role pevnosti. 

13. března – v podvečer si mladí hasiči se svými vedoucími zajeli na 

bazén do Vyškova zaplavat. 

V zimním období každé pondělí mladí hasiči sportují v tělocvičně a 

připravují se na jarní soutěže v požárním sportu. 

16. března – ve 12:45 hod. vyhlásila siréna výjezd zásahové jednotky 

k požáru do Starých Hvězdlic, kde za rybníkem (poldrem) hořela su-

chá tráva a vrak starého autobusu. Po uhašení požáru jsme potěšili 

děti, které trávily prázdniny ve Starých Hvězdlicích. Byla to pro ně 

atrakce. A navíc byly spokojeni, protože jsme je svezli v hasičském 

autě až k naší hasičce. Děti měly pěkný zážitek z jarních prázdnin.   

                                       Jan Kolofík, starosta SDH Nové Hvězdlice 
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Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice 

 

Vánoční nohejbal 

I když už tu máme rok 2017, vrátím se ještě 

k naší poslední sportovní akci roku 2016. 
Jedná se o tradiční vánoční turnaj trojic 
v nohejbale v tělocvičně. I zde bohužel, jsme se 
přesvědčili, jak klesá zájem našich spoluoob-
čanů o sportovní, ale troufám si říci i kulturní 
vyžití. Na „nohec“ se sešli 4 trojice a to je vše. 

Není to škoda? Ptám se sám sebe. Co by za to jinde dali, kdyby měli 
takovou tělocvičnu a ještě se pro ně v době přecpávání sladkostmi a 
jinými pochoutkami, pro ně někdo nachystal turnaj, kde ani tak ne-
jde o výsledky, ale o to hýbat se a pokecat v klidu vánoční atmosfé-
ry. No, ale to píšeme stále o tom samém a je to jako házení hrachu 
na stěnu. Co se týče vítěze, zde nedošlo k žádnému překvapení. 
Opět vyhrál Laďa Bárta se Zdeňkěm Bártou a Filipem Hanákem. 
Musím přiznat, že opět neměli konkurenci a my ostatní musíme 

hodně trénovat, abychom se jim alespoň přiblížili. 

 

Sportovní plesánek 

První akcí našeho SK v letošním roce byl Sportovní plesánek, který 
se konal 14. 1. 2017. Tentokráte jako hudební doprovod jsme si 
pozvali Revajvl Band. Myslím, že hudba byla dobrá i když je mi 
jasné, že ne všichni mají stejný názor. Ale to již tak bývá. Nicméně 
atmosféra a myslím i zábava byla na vysoké úrovni. Ke zdárnému 
průběhu akce přispěla i bohatá tombola. Zde bych chtěl poděkovat 
všem sponzorům, kteří se na ní podíleli a neměli problém podat nám 
pomocnou ruku a přispět. Chtěl bych  poděkovat i všem, kteří se 
přišli bavit, protože si jich vážíme a jsme rádi, že navštívili naší akci 
a snad dnes nelitují. V průběhu večera jsme shlédli i taneční vy-
stoupení žáků z taneční školy z Vyškova. Po shlédnutí tohoto vy-
stoupení v nás utkvěla myšlenka, že chceme také tak umět tanco-
vat. Proto vzešel nápad na pořádání „tanečních“ v naší obci. Po 
dlouhých peripetiích se nakonec dalo dohromady 9 párů a každý 
pátek statečně trénujeme.  

 Taktéž bych Vás všechny rád pozval na turnaj ve stolním tenise, 
který pořádáme letos jako „aprílový“ 1. 4. 2017 od 14:00 hodin na 
sále kulturního domu. Upozorňuji, že vyhlašujeme 4 kategorie, a to 

2 dětské, mužskou a také ženskou. Tak se na Vás moc těšíme. 
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Dále vás již takto dopředu zveme 24.června 2017 na malé hřiště, 
kde proběhnou sportovní zápasy v malé kopané Vepřcup s vepřový-

mi pochoutkami a večer si nenechte ujít na Letní noc.  

 

                                                        Bohuslav Bárta, předseda SK 

 

 

Z činnosti farnosti Hvězdlice 

 

Při letošní Tříkrálové sbírce se vybralo v Nových Hvězdlicích 12 750 
Kč a ve Starých Hvězdlicích 3 094 Kč.  
Vaše darované peníze budou z velké části použity na charitní 
projekty v Bučovicích, ve Slavkově a blízkém okolí.  
Všem dárcům ještě jednou děkujeme. 
                                             
                                                       Hvězdličtí farníci  
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Společenská rubrika 
 

Vítáme do života : 
 

Julie Vlková                                        19.01.2017 
Sofie Vlková                                        19.01.2017 

                                                                                           

Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané 
 
Paní Marie Entrová             65 let 
Paní               Věra Rendvanská                              75 let 
Paní Jitka Altmanová             75 let 
Paní               Eva Hanousková                              75 let 
Paní               Hana Tarabášová                             65 let 
Paní               Marta Mikšíková                              60 let 
Paní               Anna Studýnková                            60 let 
Paní               Jarmila Vrbacká                              70 let 
Pan                Vladimír Zubík                                  60 let 
Paní               Hana Forejtová                                60 let 
Pan                Zdeněk Charous                               80 let 
 
Pan               Sladký Adolf                                85let 

Pan                Pospíchal Miroslav                           92let 
Pan                Kozmon František                            80let 
Paní               Oujezdská Ludmila                           75let 
Paní               Vykoukalová Jindřiška                  85let  
 
Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. 
 
Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany : 
 
Paní               Márií Moravčíkovou 

Paní               Danou Mlčouškovou 
Paní               Zdenkou Skalickou 

Paní               Květoslavou Hrubou 

Panem           Antonínem Řezáčem 

 

Paní               Marií Novákovou 

Paní               Květoslavou Havlíčkovou 

Paní               Annou Kremzovou 

 
                                          Čest jejich památce. 
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Kulturní a sportovní kalendář městyse Hvězdlice 
                                    na rok 2017  
 

Datum Název akce    Pořadatel 

1. duben 2017 Turnaj ve stolním tenise / sál KD/ Sportovní klub 

29. duben 2017 
30. duben 2017 

Pálení čarodějnic ve SH  
Pálení čarodějnic v NH 

Spolek SH 
KK, SK 

7. 5. 2017 Pochod pro zdraví-rodiče s dětmi Sportovní klub 

10. červen 2017 Dětský den s programem /hřiště SK/ Kultur.komise,SK, 
Hasiči NH 

červen 2017 Dětský den /Staré Hvězdlice u buněk/ Hasiči SH 

24. červen 
2017 

VEPŘCUP-turnaj v malé kopané Sportovní klub 

4.-6. 7. 2017 Starohvězdlické hody /náves SH/ Spolek SH 

21. – 23. 7. 
2017 

Hodové slavnosti v Nových Hvězdlicích Spolek Slovan, SK 

srpen 2017 Letní noc ve Starých Hvězdlicích Hasiči SH 

srpen 2017 Ukončení prázdnin /myslivecká chata/ Myslivecké sdružení 

září 2017  Loučení s létem / Staré Hvězdlice u 
 buněk/ 

Spolek SH, 
hasiči SH 

září 2017 Turnaj v nohejbale – hřiště Sportovní klub 

říjen 2017 Meziuliční turnaj v malé kopané /hřiště/ Sportovní klub 

28. říjen 2017 Maškarní bál pro dospělé /sál KD/ Spolek Slovan 

listopad 2017 Dušičková světélka / SH u buněk/ Spolek SH 

listopad 2017 Tradiční setkání seniorů /sál KD/ Kulturní komise 

listopad 2017 Sousedské posezení v přísálí KD Hasiči NH 

listopad 2017 Rozsvěcení vánočního stromu 
/náves NH/ 

Kulturní komise, 
 hasiči NH 

listopad 2017 Výroba vánočních ozdob a  
rozsvícení vánočního stromu ve SH 

Spolek SH, 
Hasiči SH 
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16. 12. 2017 SNĚHULACUP-turnaj v malé kopané 
/hřiště SK/ 

Sportovní klub 

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

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

 

Zkratky: NH-Nové Hvězdlice 

               SH-Staré Hvězdlice 

               SK.- sportovní klub 

               KD – kulturní dům 

               KK – kulturní komise 
 
Kulturní kalendář bude čtvrtletně upřesňován a doplňován. 
 

 
Úřad městyse Hvězdlice informuje 
 

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny ve dnech 

31. března 2017- 2. dubna 2017 / pátek až neděle/ na obvyklých 
místech. 
Na tyto kontejnery nepatří železo, elektroodpad a nebezpečný odpad. 
Železo a elektroodpad můžete uložit před budovu hasičské zbrojnice 
v Nových Hvězdlicích. 

Děkujeme všem, kteří třídí odpad a využívají přitom kontejnery na 
tříděný odpad v obou částech obce. 
Upozornění: Kontejnery na tříděný odpad v Nových Hvězdlicích jsou 
umístěny  za budovou kulturního domu. Je zde umístěn také kon-
tejner na použitý textil. Prosíme občany, aby udržovali kolem těchto 
nádob pořádek. 
 
Poděkování: 

Děkujeme všem občanům, kteří zaplatili všechny své poplatky včas 
a v termínu.  
Zároveň tímto žádáme všechny, kteří ještě nestihli své závazky vůči 
městysi Hvězdlice uhradit, aby se dostavili nejpozději do 7. 4. 2017 
do kanceláře městyse Hvězdlice a dohodli se na případných splát-
kách. Po tomto termínu již budou neuhrazené poplatky zvýšeny o 

50 %, jak ukládá Vyhláška městyse Hvězdlice o místních poplat-
cích. 
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Obyvatelstvo ve Hvězdlicích v roce 2016 

 

Stav k 1. 1. 2016 – 586 

Přistěhovaní – 28 

Odstěhovaní – 12 

Úmrtí – 19 

Stav k 31. 12. 2016 – 583                    Nové Hvězdlice - 500 

                                                               Staré Hvězdlice – 83 

Muži:   280                                Ženy:  303 

 
Stavy jsou včetně obyvatel Domova Hvězda. 
 

Zprávičky ze školičky 

Po Novém roce jsme uklidili adventní výzdobu a přemýšleli jsme nad 
dalším programem pro děti. S výběrem činností a témat nám letos 
pomohla zima, která byla štědrá na sníh a hlavně na mráz. Ačkoliv 
my dospělí někdy zimu moc rádi nemáme, u dětí je tomu většinou 
jinak. Zima nabízí nespočet aktivit pro děti, a to jak tvoření, vyrábě-
ní, tak i aktivity pohybové, hudební, dramatické, logické, jazykové i 
matematické. Ze všeho nejdříve jsme využili úžasné školní zahrady, 
která nám umožňuje veškeré pohybové aktivity (sáňkování, bobová-
ní), ale i stavění sněhuláků a nejrůznějších her v téměř lesním pro-

středí. Toto tiché a příjemné prostředí se líbí nejen dětem, ale také 
ptákům a drobné zvěři. Do krmítka jsme pravidelně sypaly ptáčkům 
a ti nás odměňovali svou častou návštěvou. Přilétali sem vrabci, ko-
si, sýkorky, hýlové, ale dokonce i sojky. Velmi často nás potěší svý-
mi hrami naše věrné kamarádky veverky, které mají své domovy ve 
vzrostlých smrcích školkovské zahrady. Když nám mráz zalézal za 
nehty a bylo nám zima, tak jsme si zimu vykouzlili ve třídě. Zahráli 
jsme si pohádku O ztracené rukavičce, která pomohla ohřát zvířátka 
z lesa, zazpívali jsme si píseň „Bude zima, bude mráz“, podívali jsme 
se na pohádku O zimní královně, prováděli jsme pokusy se sněhem 

a ledem a nezapomněli jsme si zimu i výtvarně ztvárnit.  

V dřívějších dobách byla zima spojená s řemeslnými pracemi a lido-
vými tradicemi. Řemesla, jako jsou řezbář, tkadlena, švec, kovář 
apod. nás přivedla na téma zapomenutá řemesla a dílny. Snažili 
jsme se dětem přiblížit dobu našich prababiček a pradědečků a za-
vedli jsme je na alternativní výstavu do Muzea ve Vyškově. Ve školce 
jsme pak hráli na řemeslníky, seznamovali se s materiálem (dřevo, 

papír, kov, látka), nářadím a činnostmi, která jsou pro tato řemesla 
typická. Těmito aktivitami jsme zabrousili do polytechnické výchovy, 
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která je v současné době ve školství velmi preferovanou. Lidové tra-
dice jsme si připomněli na tradičním karnevalovém reji masek, který 
se opět vydařil a byl ukázkou tvořivosti a spolupráce rodiny se ško-

lou. 

Rodina a škola musí být co nejtěsněji semknuty. Velká většina rodin 
mateřskou školu potřebuje a vítá. Dříve do mateřské školy chodily 
děti, které dovršily 3 let. Nyní se čím dál častěji objevují i děti mladší 
tří let. Na první pohled se to zdá jako dobrá alternativa pro malé 
školky, které by jinak nenaplnili minimální počet dětí, ovšem pokud 
se na přítomnost dvouletého dítěte podíváme z jiného úhlu pohledu, 
zjistíme, že z hlediska vývoje je dvouleté dítě ještě na zcela jiné 
úrovni.  Troufám si říct, že ve všech oblastech (psychika, socializace, 
fyzická zdatnost, režim dne atd.). Jednoduše jen stěží bude dvouleté 
dítě zvládat režim dne mateřské školy se všemi aktivitami a poža-
davky. Je proto zapotřebí se právě těmto mladším dětem věnovat in-
dividuálně a program upravit tak, aby odpovídal i jejich schopnos-
tem a možnostem. Vzniká zde tedy problém, že učitelky nejsou 
schopny se adekvátně věnovat dětem mladším tří let tak, jak by bylo 
potřebné, jelikož ve třídě mají převahu starších dětí, o které je třeba 
také pečovat a připravovat je pro vstup do základní školy. Jako ředi-
telka jsem proto využila možnosti zažádat o dotaci na tzv. chůvu. 
Naší žádosti bylo vyhověno, jsme zapojeni do evropské dotace „Šab-

lony EU“. Pro pozici chůvy jsem zvolila Evu Šťastnou, která má bo-
haté zkušenosti při práci s dětmi a samozřejmě adekvátní vzdělání. 
Evropských dotací dále využijeme pro vzdělávání pedagogů a nákup 
školních vzdělávacích pomůcek. 

K dalším změnám pro rodiny je podle novely školského zákona zápis 
do mateřské školy a povinná školní docházka. Letošní zápis se musí 
konat v první polovině měsíce května. Ve Hvězdlicích je termín 
zápisu stanovený na 3. 5. v době od 10 – 15hod. Povinnou škol-

ní docházku budou mít všechny děti, které dovrší 5 let.  Zákon-
ní zástupci mají povinnost dítě přihlásit k docházce do spádové ma-
teřské školy, mohou si zvolit běžnou každodenní docházku nebo in-
dividuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné 
denní docházky do MŠ, event. vzdělávání v přípravné třídě základní 
školy. K další povinnosti zákonného zástupce bude už nezvratně pa-
třit omlouvání dítěte v době jeho nepřítomnosti, neboť se bude jed-
nat o povinnou školní docházku, jakou znají ze základních škol. Ty-
to změny budou mít účinnost od září 2017 (event.již mají od 1.1.) a 

budou upraveny ve školním řádu.   

                                           Jana Hrubá, ředitelka MŠ Hvězdlice 
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Domov Hvězda Hvězdlice 
 

A tak si tady žijeme…… 
 

K vyhledávaným činnostem klientů Domova Hvězda, patří různé 
společenské hry, kavárny (společná posezení) s reprodukovanou 
nebo živou hudbou a malým občerstvením, kulturní vystoupení, 
jednoduché sportovní aktivity, vaření, cvičení s písničkou, tancování 
pro radost, chvilka s modlitbou a výtvarná dílna. V letošním roce 
jsme vyzkoušeli novou společenskou hru „Napadne tě to, co mě?“. 
Na základě kladných ohlasů jsme se rozhodly tuto aktivitu zařadit 
do našeho programu častěji. Rádi se společně sejdeme, popovídáme 
a zavzpomínáme si.   
 
Zajímavý a zábavný program se snažíme zajistit pro každého.   
Dvakrát v měsíci nabízíme věřícím uživatelům Chvilku s modlitbou. 
Pro tyto chvíle jsou jejich společnicemi dobrovolnice z okolních obcí. 
Jednou měsíčně slouží kněží z blízké farnosti mši svatou přímo 
v Domově a  na jaře a na podzim v místním kostele. 
 
V rámci spolupráce se ZŠ Brankovice nám žáci vyšších ročníků 
pomáhají vyplňovat čas zejména imobilním klientům u lůžka 

četbou, povídáním a hraním společenských her. 
Při cvičení s písničkou a tancování pro radost se snažíme udržovat 
kondici, procvičování paměti osvěží zapomenuté a nabídne něco 
nového. Pravidelné čtení pobaví a zprostředkuje informace z 
běžného života. Uživatelé, kteří si krátí volné chvíle četbou knih, 
mají možnost si je půjčit v naší knihovně, která byla doplněna o 
několik zajímavých titulů od příbuzných a přátel. 
  
V lednu  u nás vystoupil Komorní orchestr Arthura Nikische 
z Kyjova. Na konec měsíce jsme zařadili besedu „Křeslo pro hosta“. 
Do horkého křesla měl odvahu usednout provozní, pan Petr 
Dulanský, který pobavil klienty historkami ze svého dětství a 
dospívání. 
      
 V únoru probíhá již tradičně v obci ostatkové veselí. Průvod masek 
zavítal i k nám.  Někteří naši uživatelé si šli večer zatančit a pobavit 
se na obecní ostatkovou zábavu. Pro naše klienty jsme uspořádali 
Valentýnskou kavárnu s malým občerstvením, zahrát na harmoniku 

a zazpívat nám přijel pan Vrána. 
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V březnu jsme se sešli při oslavě MDŽ a užili jsme si pěkné 
odpoledne, kdy nám k dobré pohodě na kytaru a harmoniku hráli 
pánové Loucký a Lánský. Svým vystoupením udělaly klientům 
radost děti z MŠ Hvězdlice. Před Velikonocemi k nám přijeli žáci 
čtvrté třídy ze ZŠ Brankovice a společně v rámci výtvarné dílny 
vytvořili velikonoční dekorace. 
      
V měsíci dubnu jsme u nás přivítali tanečního mistra pana Petra 
Veletu, který připravil taneční program a s každým ze zúčastněných 
klientů si zatančil. Již tradičně byl měsíc duben zakončen 
čarodějným rejem. 
      
  V květnu již tradičně pořádáme májovou veselici spojenou s 
oslavou Dne matek.  
O hudební doprovod se postarali manželé Šprtovi. Zúčastnili jsme se 
projektu „Senioři ve školách“. Během dvou dnů jsme s několika 
našimi klienty navštívili ZŠ Brankovice. Dětem jsme přiblížili život 
seniorů. Při pěkném počasí jsme začali s vycházkami do našeho 
parku nebo do vesnice. Koncem měsíce jsme byli pozváni Centrem 
služeb pro seniory v Kyjově na turnaj v pétanque. Krásné počasí, 
přátelská atmosféra, zdravá rivalita a v neposlední řadě výborné 
občerstvení přispěly k pěknému prožití dne. Plánovaná mše svatá 
v místním kostele se z důvodu nepřízně počasí přesunula do 
společenské místnosti našeho zařízení. 
    
  Slunné červnové dopoledne jsme využili k uspořádání „Zábavného 
parku“ ve venkovních prostorách, tentokrát na téma „moje 
zahrádka“. Jednoduché disciplíny s námi plnily i děti z MŠ.  
    
  V teplém červencovém počasí jsme se osvěžili zmrzlinovým 
pohárem. Společné posezení bylo zpříjemněno reprodukovanou 
hudbou. 
     
  V srpnu jsme si zpříjemnili prázdninový den opékáním špekáčků a 
za doprovodu pánů Louckého a Lánského jsme si zazpívali známé 
písničky. 
    
  V září jsme poprvé přivítali knihovnici, paní Luďku Kouřilovou, 
která si pro klienty připravila zajímavé povídání o životě a díle 
spisovatelky Boženy Němcové. Rádi bychom v této formě pokračovali 
a nadále. Závěrem měsíce měli naši uživatelé možnost navštívit mši 
svatou v místním kostele. 
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  V říjnu se uskutečnilo již tradiční dýňobraní. Personál spolu 
s klienty opět vyřezali dýně dle své fantazie a rozmístili je v parku. 
Při oslavě Dne seniorů jsme si připomněli tradiční hanácké zvyky, 
lidové písničky. Koncem měsíce se konala přehlídka písní a veršů 
„Slavíček. 
      
  Sychravé listopadové dny jsme si zpříjemnili kavárnou „Slavnosti 
padajícího listí“. K dobré pohodě nám zahráli, u našich klientů velmi 
oblíbení, pánové Radek Verner a Josef Bouda. Koncem listopadu se 
uskutečnila adventní dílna s dětmi ze Základní školy Brankovice. 
Vyzkoušeli jsme obohatit program o zábavnou soutěž, na které se 
senioři aktivně podílejí.  Hra je zaměřená na procvičování paměti a 
postřeh. Úsměvy a dobrá nálada nás ujistily, že to byla dobrá volba. 
     
   Adventní čas si připomínáme mikulášskou nadílkou, pečením 
vánočního cukroví, zpíváním koled, zdobením stromečků. Zapojili 
jsme se do akce „Česko zpívá koledy“, kde nás podpořili členové 
spolku Slovan i občané Hvězdlic.  K vánoční atmosféře nám přispělo 
i  Duo Ruggieri, vystoupení  baletky  a operního  pěvce.  
 
  Všechny volnočasové aktivity mají společný cíl. Je naší snahou a 
zájmem najít pro každého jednotlivce tu činnost, která ho zajímá a 
která, alespoň částečně, vyplní jeho volný čas.  
                 
           Bc. Lenka Králová 
              vedoucí sociálního úseku     
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Význam Velikonoc 
  
Velikonoce v současné době ztrácí svůj původní význam. 
Pro křesťany jsou tyto svátky nejdůležitějšími v roce. Za jejich 

začátek se dá považovat už 40denní postní doba, která začíná na 
Popeleční středu. Další významné dny v tomto období jsou týden 
před Velikonoční nedělí. Na Květnou neděli slaví křesťané příjezd 
Ježíše do Jeruzaléma. Po Zeleném čtvrtku (poslední večeře) je Ježíš 
ukřižován. Tento den se nazývá Velký pátek, den přísného pustu. 
Bílá sobota je dnem, kdy Kristus odpočívá v hrobě. A pak nastává 
dlouho očekávaná Velikonoční neděle, neboli Vzkříšení. 
Pro většinu lidí jsou Velikonoce jen dnem volna a dodržují pouze 
zvyky na Velikonoční pondělí, kdy pánové chodí na koledu se žílou, 
vyšlehají děvčata a  polévají je vodou. Za to získají pomlázku- 
vajíčko, zajíčka, pentle... Jinak ostatní sváteční dny od čtvrtka až do 
neděle u většiny lidí proběhnou jako kterýkoliv jiný všední den. 
Tradice, která se většině rodin dodržuje, je velikonoční výzdoba, ke 
které neodmyslitelně patří sázení velikonočního osení. 
 
 

VELIKONOČNÍ JIDÁŠKY 

 

Ingredience: 10 dkg pískového cukru, 50 dkg polohrubé mouky, 2 
žloutky, 10 dkg Hery, 2,5 dkg droždí, 0,5 dkg soli, 0,25 l 
mléka, rozinky dle chuti, mandle dle chuti, vanilkový cukr, 1 
lžička nastrouhané citrónové kůry 
Postup: Droždí smícháme s dvěma lžícemi mouky a cukru a 
trochou vlažného mléka na kvásek, který necháme na teplém místě 
kynout. Mléko ohřejeme a necháme v něm rozpustit tuk, posléze v 
něm rozmícháme vejce. Do mísy nasypeme mouku, sůl, cukr, 
přidáme vykynutý kvásek a vše ostatní včetně mléka a dobře 
promícháme. Na teplém místě necháme kynout 2-3hodiny. Z těsta 
vytvoříme malé bochánky a necháme je půl hodiny kynout pod 
utěrkou. Pak je potřeme bílkem a polepíme mandlemi. Pečeme v 
předehřáté troubě při teplotě 200°C. Jidášky jsou hotové v 
momentě, kdy do něj zapíchnutá špejle je po vytažení suchá. 
 

 

 

 

 

 



20 

 

VELIKONOČNÍ NÁDIVKA 

 

Ingredience: 500 g vařeného masa (vepřové, telecí), 250 g vařeného 
uzeného masa, 250 ml vývaru z uzeného masa, 7 vajec, 50 g 
másla, 7 rohlíků (nebo 1 celá veka), miska nasekaných kopřivových 
listů, miska jarních zelených bylinek podle chuti, sůl, pepř, máslo 
na vymazání zapékací nádoby 
Postup: Rohlíky nakrájíme na kostičky a zvlhčíme je vývarem z 
uzeného masa. Oddělíme vaječné žloutky od bílků. Žloutky utřeme 
se změklým máslem a se solí. Přidáme vařené a na kostky nakrájené 
maso. K masu přidáme zvlhčené pečivo, osolíme, opepříme a 
přidáme hrst nasekaných spařených kopřiv. K tomu drobně 
pokrájené jarní bylinky (mladá cibulka, špenátové listy, medvědí 
česnek, openec), promícháme a přidáme ušlehaný sníh z 
bílků. Zapékací nádobu vymažeme máslem a nádivkovou směs 
rozetřeme po celé ploše. V předehřáté troubě na 180 °C zapékáme 
cca 30 minut. 
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