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Milý čtenáři zpravodaje,
Cestičko do školy. Cestičko do školy, po louce po poli cestičko do
školy ušlapaná. Tebou jsem šlapával, někdy jsem plakával, sněhem
jsi bývala zasypaná. Vzpomínáte? Zbytek básničky ani její autor se
mě již nevybavuje. Na koho si však se začátkem školního roku
vzpomenu, jsou někteří kantoři se základní školy. Na jednom setkání po mnoha letech od skončení povinné školní docházky jsem se
jednomu z nich svěřil, jak velký vliv na moje pozdější rozhodování o
studiu a výběru povolání měl jeho přístup k nám nezbedným žákům. Byl velmi potěšen skoro až dojat. Každý z nás si určitě ze školy
odnesl mnoho pozitivního. Myslím si však, že víc než jen suma vědomostí, je důležitější získat prostřednictvím školy vztah ke kultuře,
historii, přírodě nebo i technice či sportu. A s přibývajícími léty ho
pak rozšiřovat a zdokonalovat. Přeji tedy všem dětem školou povinným a hlavně prvňáčkům, kterých je letos šest, aby se jim to dařilo.
A co ještě v tomto čísle zpravodaje najdete?
Třetí část pojednání o nejstarším osídlení Hvězdlic.
Ve vzpomínkách seniora kapitolu „Loučení s Bořím“.
Tradiční slovo starosty.
Domov Hvězda.
Informace z jednání zastupitelstva městyse Hvězdlice.
Společenský život v obci, aneb události v kultuře a sportu.
Společenskou rubriku.
Aktuální kulturní kalendář na rok 2009.
Oznámení úřadu městyse Hvězdlice.
Na závěr příspěvek od Vojty J.

Nejstarší osídlení Hvězdlic /část třetí/
Ještě jeden nález hovoří o historii Hvězdlic. Je jím nález mincí
z roku 1861. Při kopání základů pro hospodářské stavení v selské
usedlosti č.p. 47 byla nalezena nádobka s „brakteáty“, mincemi,
které sloužily jako platidlo za vlády Přemysla Otakara II a Václava II,
tedy v letech 1253 až 1305. Podrobně jsme o tomto nálezu informovali v některém z minulých zpravodajů.
Dalším svědkem bohaté historie Hvězdlic je filiální kostel sv.
Cyrila a Metoděje ve Starých Hvězdlicích. Cihelná, v jádře románská
stavba z první poloviny 13. století. Jedná se o panskou jednolodní
stavbu s odsazenou podkovovitou apsidou a podélnou lodí.
Z vnějšku byla zdobena řadou zaslepených románských arkád, jejichž pozůstatek je možné vidět v zadní části kostela. Při opravách

hřbitovní zídky došlo k objevu románské křtitelnice. Tu lze dle vnějších znaků a způsobu opracování datovat do počátku 13. století.
Původně byla součást interiéru kostela. V minulosti došlo bohužel
k jejímu zničení. Kdy se tak stalo, se nepodařilo zjistit, je pravděpodobné, že při generální opravě v roce 1827, kdy došlo také k otesání
prvků lemujících slepé arkády. Součástí oprav byla přístavby předsíně a prolomení západního vstupu do lodi a jižního do kněžiště,
zvýšení věže a celé lodi. Stavba byla staticky zajištěna po bocích
opěrnými pilíři. Celý kostel byl nově omítnut. Fragmenty křtitelnice
byly nalezeny poprvé při opravě zídky v roce 1939, ale bohužel byly
rozbity na menší části a použity jako materiál na výstavbu nové zídky. Světlo světa uviděly znovu po několika desítkách let. Celkem bylo nalezeno 17 kamenných zlomků různé velikosti. Asi 9 jich patřilo
k nádrži na svěcenou vodu, další úlomky jsou pravděpodobně
z podstavy a sloupu, na kterém spočívala nádrž. Části nádrže se podařilo zrekonstruovat a je teď umístěna v muzeu Vyškovska. Původně měla asi kruhový tvar. Z vnějšku byla vysoká 50 cm. Okraj je
rovně otesán a dosahuje šířky 17 cm, u dna je tloušťka kamene
v rozmezí 25 – 30 cm. Dále byly nalezeny jednotlivé kamenné bloky
o hmotnosti několika desítek kilogramů, na kterých je velmi dobře
vidět způsob opracování kamene použitý středověkým kameníkem.
Další část křtitelnice byla v natolik torzovitém stavu, že ji nešlo rekonstruovat. Motivy slepých arkád byly objeveny při další opravě fasády v roce 1970 a jsou viditelné na neomítnuté části apsidy kostela.
Existence této stavby napovídá, že okolí Hvězdlic bylo kolonizováno ještě dlouho vpřed vznikem Nových Hvězdlic a hrádkem nad
městečkem.
Středověk ve Hvězdlicích reprezentuje již zmíněný hrádek na
kopci „Kalvárie“ O datu jeho vzniku se nezachovala žádná písemná
zmínka. Poprvé je uváděna v listině z roku 1353 (…municionem et
oppidum Hwyezdlicz. Taktéž není jasné, kdy zanikl. Roku 1376 se
po něm píše jeho majitel Jaroš z Cimburka, ale o několik let později,
přesněji 1406, je na listinách uváděn již jen jako Jaroš
z Nemochovic. V roce 1411 na kupní smlouvě (intabulace * 1412),
kterou prodává Albrecht z Cimburka Hvězdlické zboží Brněnským
Augustiniánům, je tvrz uvedena již jako pustá (…iorum minicionis
dictum tvrziště situm super oppidum).
V roce 1982 zde byl uskutečněn nález keramiky. Jednalo se o
několik kusů střepů, pocházejících z let 1300 až 1500 našeho letopočtu. Jde tedy o období, kdy byl hrádek nad Hvězdlicemi obydlen.

Vzpomínky seniora (Povídání o lese aneb loučení s „Bořím“. )
V dřívějších dobách byly Nové Hvězdlice obklopené poměrně hlubokým lesem, táhnoucím se řadu kilometrů. Les začínal jen několik
desítek kroků za posledními domy vesnice.
Rozvojem polnohospodářství a hlavně snahou získat půdu
k obdělávání, začal les pomalu ustupovat, takže dnes je nutné šlapat z vesnice k jeho nejbližšímu cípu téměř kilometr.
Ještě v dobách mého dětství mi les připadal jako něco posvátného, co není dáno všem, jen těm „hodnějším“. Kolik vesnic kolem
Hvězdlic je o tento dar přírody chudší. Hvězdlice, byť mají les dnešních dní již poměrně daleko, jsou přesto o tento dar jaksi bohatší.
Les je ochráncem spodních vod, rezervoárem vody vůbec, obrovským
filtrem dnes tolik znečištěného ovzduší.
Když jsem před léty napsal v brněnské televizi pořad o lese, pozval jsem si z důvodu autentičnosti obsahu scénáře dva lesáky, profesionály, s kterými jsem obsah scénáře konzultoval. A tu jsme přišli
společně s nápadem, doplnit film v počáteční fázi jeho natáčení o
anketní otázku, která by byla vhodně zasazena do celého děje.
„ Máme před sebou suchý písek a lesní hrabanku. Obou druhů
je stejné množství. Co myslíte? Která z těchto dvou hromádek dokáže zadržet větší množství vody?“
Všichni dotázaní odpověděli jednoznačně: „Písek“! Ale to byl právě ten velký omyl, protože až 4x více vody zadrží lesní hrabanka! Tato schopnost lesa je prostě nedocenitelná.
Neměl jsem však v úmyslu poučovat, chtěl jsem jen říct, že tam
kde mají lidé les, jsou asi šťastnější. Kdykoliv jsem totiž vkročil do
lesa, zvláště v dobách dospělosti, všechno jakoby ze mne rázem
spadlo, cítil jsem se volný – svobodný…!
Jako na lidské mládě působil na mě zvlášť tajuplně les jehličnatý. Stačilo vejít jen pár kroků za první smrky, jejichž větve, sklánějící
se až k zemi, vítaly poutníčka do království divů. Po dalších krocích
je lesní šero ještě intenzivnější, a také vůně jehličí a pryskyřice zesílila. Kroky, pohupující se na silné vrstvě spadlého, trouchnivějícího
jehličí zanikají, jemně, sotva slyšitelně zapraská pod nohou suchá
větvička. Království tajemna vás obestírá ze všech stran, tlumíte
vlastní dech, který vám ještě před chvílí připadal jako supění parní
lokomotivy. Je naprosté ticho, jen koruny letitých jehličnanů tichounce šumí každodenní melodii lesní pohádky.
Leknutím málem sednete, když v bezprostřední blízkosti náhle
„vyroste“ nevídaně velká hora- obrovské mraveniště s milióny černých obyvatel, kteří vteřinku nepostojí. Ohromeně, ale současně
zvědavě sledujete zblízka ten neznámý svět, nepopsatelný zmatek

tisíců. Ale to trvá jen malou chvíli. Zakrátko ke svému úžasu zjistíte,
že každý pohyb jedince ze statisíců je koordinovaný, má svůj účel,
své přesné poslání…
Něco vás štíplo do lýka- to několik urostlých strážců z vysunuté
přední hlídky důrazně upozorňuje: Pokračuj ve své cestě chlapečku
a neruš nás!“ Lýtko pálí jako oheň, mravenčí kyselina vykonává své
Ale nechť. Je prý to moc zdravé. Takové poštípání od černých mravenců je prý nejlepší proti revmatismu. Tak to bych sem měl ještě
v kmetském věku zavítat. Co však bude z této nádhery, z tohoto království divů plného podmanivých vůní za několik desítek roků?
Úvahu náhle přeruší šumot křídel a na blízkou větev nehlučně
usedá krásný černobílý pták- straka. Roztáhne křídla, zdobená
krajkou černobílých per a poodletí kousíček dál, jakoby říkala: Už jsi
viděl pro dnešek dost, pojď za mnou, vyvedu tě z lesa ven!“ Poletuje
z větve na větev a tak poslechnete a kráčíte krok za krokem. Je stále
jasněji a jasněji a za chvíli vycházíme do plného slunečního světla.
Ještě jednou, snad na rozloučenou, mne černobílá krasavice kruhem oblétá a mizí v korunách stromů… jsem opět na okraji lesa…
Jaké to bylo tajemné přítmí, jaká to byla tajemná krása v tom tichu tam, několik desítek kroků odtud! Nádherné a nezapomenutelné chvíle nám před více než půlstoletím nabízel největší kopec
v okolí Hvězdlic- Hradisko, který se svými 518m nadmořské výšky
nesl od nepaměti pro svůj smrkový porost s velikány, šumějícími
neutuchající chorál lesní pohádky jméno, které se zapsalo do podvědomí lidu, žijícímu pod ním- Boří. Těch 60 a více let uplynulo do
nenávratna, přihlásil se neodbytně kmetský věk a sem tam také
revma- ale ouha…! Nebudou nás štípat do lýtek mravenečkové na
„Boří“…! Zmizela obrovská mraveniště se svými pilnými obyvateli,
zmizeli také smrkoví velikáni, šumějící každodenní tichou melodii
svého království.
Technika konce 20. století zasáhla i sem, do někdejšího kraje
klidu a lesních samot. Násilně vykácené lesní velikány na Hradisku
špatně nahrazuje hluboce rozrytá lesní půda pásy těžebních strojů a
strojů těžké stavební mechanizace.
Nejvyšší kopec v kraji byl násilně donucený posloužit technice
současné doby. Vyrostla tady vysoká věž retranslační stanice se
spoustou satelitů a antén, včetně tajné vojenské techniky- a jako
vojenské pásmo- je nepřístupný…!
A tak na závěr přichází otázka, která může posloužit jako anketa.
„Co si myslíte, že je lepší? Přetechnizovaný dnešek nebo dávný včerejšek, plný roztodivných lesních vůní, poezie a černých mravenců…?“

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Již po třetí v tomto roce se začtete do Hvězdlického zpravodaje
a seznámíte se s tím, co nového se dělo v uplynulém období v našem
městečku. V prvé řadě, jak jste jistě všichni zaznamenali, končí léto
a nastává již podzim. Příroda začala hrát všemi barvami, pomalu
přichází období dešťů, které se střídají se dny ještě hřejivého slunce.
Začal nový školní rok a 20 dětí z naší obce odjíždí každé ráno do
školy. V Mateřské škole máme pro školní rok 2009/2010 přihlášeno
22 dětí.
V prvním letošním čísle zpravodaje jsem upozorňoval na volné
pobíhání psů po městečku. Někteří majitelé psů jsou tak nesvědomití, že jim stačí říci, že pes nic nedělá, odjedou si klidně do zaměstnání a pes se potuluje celý den po venku. Někteří majitelé psů jsou
již po několikáté nahlášeni do komise pro projednávání přestupků
do Vyškova a stejně to nic nepomůže. Jen pro upřesnění kolik případů bylo v některých letech hlášeno: V roce 2009 to bylo 7 případů, o rok později – v roce 2008 celkem 3 případy, v roce 2007 byl
zaznamenán pouze jeden případ, 2006 bylo 5 případů a za rok 2005
celkem 4 případy. K těmto číslům je nutné připočítat ještě přímé telefonické hlášení našimi občany na policii ČR, která tyto případy
podstupuje přímo KPP do Vyškova k projednání. Když to tak vezmeme, jedná se o čtyři majitele psů. Tito majitelé, nechť si uvědomí,
jaký pro ně to může mít dopad, až se něco stane.
Průběžně provádíme úklid po městečku, což bereme za samozřejmé. Někteří naši občané mají pěkné uklizenou zahrádku, ale odpad z ní nám sypou na obecní pozemky. Vím, že je velice jednoduché se tak zbavit odpadu. Upozorňuji tyto občany, že budou opět
přistaveny kontejnery ve dnech 23. - 25. 10. na obvyklých místech.
O obecní pozemky se již tři měsíce starají ženy, které nám pomáhají s údržbou zeleně a květinových záhonů. Dva naši pracovníci
nám těžce onemocněli, a proto jsme požádali paní Obdržálkovou,
Plhalovou, Židlíkovou a paní Hálovou o provádění této údržby
po obci. Sami jste mohli spatřit, kolik trávy bylo vykopáno a odvezeno ze záhonů. Ve Starých Hvězdlicích se o úklid postaraly paní Machalová H. a paní Schořová při úklidu hřbitova. Proto děkuji jim
a všem ostatním, kteří nám stále pomáháte s údržbou našeho městečka.
V měsíci červenci jsme započali s budováním první části dětského hřiště pod Kalvárií. Byly osazeny hrací prvky, které byly řádně

ukotveny do betonových patek. Povrch dětského hřiště byl opětovně
vyrovnán zeminou a na takto upravený podklad byl navezen a urovnán písek. Celá navožená plocha stále sedá a postupně se dorovnává pískem. Dále hodláme zbudovat a osadit altán pro posezení. Lavičky po hřišti osadíme dle potřeby. Oplocena byla jen část hřiště
podél toku Hvězdličky. Na podzim vysadíme okrasné keře.
V letošním roce opětovně požádáme o dotaci na rozšíření hřiště. Naše mládež nám ničí stromy, které jsou kolem altánu, a to ořezáváním kůry s kmenů. Tím zničí celý strom, který je odsouzen
k uschnutí a zániku. Proto žádám rodiče dětí, aby jim domluvili, že
takto se k přírodě a ke všemu živému nesmí chovat. To není jen na
dětském hřišti, ale na celé Kalvárii včetně ovocného sadu. Zde byly
na podzim osázeny nové ovocné stromky, které jsou nyní poškozeny
nožem či posekány sekerkou. Určité informace z doslechu již máme,
a pokud se objeví další poničené stromy, budeme po rodičích dětí
uplatňovat náhradu. Jedená se o dvě až tři děti, kterým rodiče nevysvětlili zákony přírody, a to „Jak se k přírodě chováš – tak se ti odmění“. To není jen ovocný stromek zasadit, ale dále jej zapěstovat,
aby přinášel potřebnou úrodu. Pro koho jiného se to dělá. Proto vysvětlete Vaším dětem, o co nám jde.
Během tří měsíců se dozvíme, jestli obdržíme dotaci na zbudování místního rozhlasu. Všichni víme, že nám tento rozhlas slouží již
pěknou řádku let. Ačkoliv se údržba stále provádí, v současné době
je nutné modernizovat i tuto techniku a je zapotřebí informovat
a varovat naše občany ihned, a to přímo z centra dění. Nový rozhlas
bude bezdrátový a bude vysílat varovné signály bez našeho zásahu.
Samozřejmě bude i nadále využíván pro místní hlášení a kdo bude
mít zájem, může být připojen přímo na tento rozhlas pomocí přijímače umístěného doma.
V mateřské škole provádíme opravu chatky, opravu oplocení
a další drobné úpravy.
Ve Starých Hvězdlicích na čp. 33. byly demolovány kůlny, které již dosloužily svému účelu a překážejí při rekonstrukci hlavní budovy. Materiál z demolice bude opětovně použit na opravu budovy.
Provádí se úklid a čištění cihel, které se ukládají na palety, pro pozdější snadnou manipulaci. Připravujeme provedení přípojek vody,
plynu a kanalizace, včetně jímky na vyvážení.
V neposlední řadě musím připomenout, že z řad zastupitelstva
Městyse Hvězdlice odešli na věčnost dva členové - pan Jan Machala
a Oldřich Janalík. Na jejich místa nastoupili pan Vladimír Zubík
a paní Jana Vojtková.

Kulturní dění v našem městečku pokračovalo nadále svižným
tempem. Koncem června SK Hvězdlice uspořádal již devátý ročník
ve Vepřocupu. Červenec je ve znamení hodů, a tak Občanské sdružení Staré Hvězdlice uspořádalo hodovou zábavu s cimbálovou kapelou, a pak diskotéku pro všechny, kteří se chtějí bavit. Další akcí
k 90. výročí založení SK Hvězdlice byl uspořádán turnaj v malé kopané - VeteránCup. Krojované hody v Nových Hvězdlicích uspořádalo OS Slovan pod vedením předsedkyně, paní Jany Vojtkové. Páteční
diskotéku a nedělní odpolední akci na hřišti – fotbalové klání Svobodní vs. ženatí, spolu s poslechem příjemné folkové hudby zajistil
SK Hvězdlice. Klub motorkářů pořádal motorkářský sraz na koupališti s názvem „Vyschlé kopák“. A myslivecké sdružení Hvězdlice připravilo pro děti ukončení prázdnin na myslivecké chatě u Zdravé
Vody.
Touto cestou děkuji všem, kteří se na daných akcích podíleli, a
přeji jim, ať se jim každá akce zdaří.
Kadlec Alois
starosta

Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 5. 8. 2009 a 9. 9. 2009
a projednalo mimo jiné:
- oznámení SÚS JMK Vyškov o kácení stromů švestek směrem
Chvalkovice
- souhlas MěÚ SÚ Vyškov s umístěním stavby autobusové čekárny v Nových Hvězdlicích
- potvrzení přihlášky SK Hvězdlice ke grantu vypsaného Českou
poštou, s. p.
- zastavení stavebního řízení na opravu domu čp. 4 SH
- informaci o průjezdu obcí při RALLYE Haná dne 5. 9. 2009
- porušení hraničních kamenů mezi katastry obcí Chvalkovice –
Hvězdlice v k. ú. Chvalkovice při kácení stromů
- žádost o přidělení pozemku u chaty do užívání manželům Soukupovým
- stavební řízení na novostavbu Pavla Handlíře
- informaci o osazení herních prvků na dětském hřišti v Nových
Hvězdlicích
- informaci o výkupu dřeva z demolice mlatu u čp. 33 ve SH

- nutnost zpracování Plánu činnosti městyse Hvězdlice při mimořádných událostech
- oznámení o stavebním řízení na novostavbu domu pod čp. 222
v NH
- žádost o kácení dřevin v chatové oblasti mimo les
- organizaci plánovaného srazu motorkářů na koupališti ve
dnech 21. – 23. 8. 2009
- změnu smlouvy s firmou Studio Region, s.r.o, která zpracovává
územní plán městyse Hvězdlice
- odkup pozemků pod budoucím zvodněným poldrem ve Starých
Hvězdlicích
- doplnění členů Zastupitelstva a Rady městyse Hvězdlice
- prodej části obecního pozemku v k. ú. Nové Hvězdlice p.č. 22
- rozpočtové opatření č. 6/2009
- rozhodnutí MěÚ Vyškov o změně ochranného pásma kolem
zemědělské farmy ve Hvězdlicích
- žádost KDU ČSL o určení plochy k umístění volebních
plakátů
- kolaudační řízení na stavbu garáže Tarabáš, Kotouč
- bezplatný vlhkostní průzkum objektu čp. 33 ve SH
- stavební řízení o ověření existence stavby čp. 88 a změnu užívání
- návrh zápisu do kroniky městyse Hvězdlice – rok 2008
- lhůty pro konečné schválení územního plánu městyse Hvězdlice
- návrh akcí pro rok 2010
Na zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice dne 9. 9. 2009 byli
přizváni zástupci Domova Hvězda ve Hvězdlicích Mgr. Petr Zápotocký a Petr Dulanský.
Objasnili současné problémy v sociální sféře obecně a pak konkrétně v podmínkách Domova Hvězda. Navrhli možnou spolupráci
městyse Hvězdlice a Domova Hvězda o oblasti kulturní. Dále pak informovali o snaze Domova Hvězda vyhovět požadavku Městyse
Hvězdlice na odběr obědů z kuchyně Domova Hvězda i pro seniory,
kteří nejsou klienty domova. Tento požadavek označili jako reálný a
je jen otázkou času, kdy mu bude moci být vyhověno.
Vše zatím vázne na administrativních problémech. Podrobněji
se o životě v Domově Hvězda dočtete v příspěvku ředitele tohoto zařízení Mgr. Petra Zápotockého v tomto Zpravodaji.
Domov Hvězda dříve a dnes

Vážení spoluobčané,
příspěvkem do Hvězdlického zpravodaje Vás chceme poněkud blížeji
seznámit s posláním sociálního zařízení Domova Hvězda, které je
nedílnou součástí městyse Nové Hvězdlice. Poskytování sociální
služby má v našem domově dlouholetou tradici. Většina našich uživatelů jsou občané s trvalým pobytem v městysi Hvězdlice.
Poslání Domova Hvězda
Domov Hvězda je pobytové zařízení sociální péče poskytující celoroční ubytování, celodenní stravu, sociální, ošetřovatelskou, zdravotní a aktivační péči pro seniory. Zřizovatelem Domova Hvězda je
Jihomoravský kraj. Naším posláním je poskytnout bezpečné, důstojné, aktivní a spokojené prostředí uživatelům, kteří vzhledem
k věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a upřednostňují vesnický charakter zařízení. Umožňujeme život v kolektivu a odstranění pocitu samoty.
Cílovou skupinu tvoří:
Služba I (Domov pro seniory) – senioři, kteří vyžadují pravidelnou
sociální a ošetřovatelskou péči – jejich soběstačnost je snížena
zejména věkem (nad 65 let), zdravotním stavem a nemohou zůstat
v domácím prostředí, ani pokud využívají terénních služeb;
Služba II (Domov se zvláštním režimem) – osoby, jejichž věková
hranice přesáhla 65 let, se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění a osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou
soběstačnost a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Jedná se o osoby, které pobírají plný invalidní nebo starobní důchod.
Požadavky uživatelů a rodinných příslušníků na kvalitu ubytování neustále rostou. Každý uživatel by měl mít právo na zachování
soukromí a intimity. Již v uplynulých letech docházelo ke snižování
kapacity na jednotlivých pokojích, abychom zlepšili ubytovací podmínky klientů a přizpůsobili vzhled pokojů domácímu prostředí.
Nejvyšší počet klientů byl v roce 1999 – 184 klientů. Tak vysoká kapacita znamenala velký počet klientů na pokojích (12 klientů), nepohodlí, úplnou ztrátu soukromí (některé pokoje byly průchozí),
se špatnou přístupností ošetřujícího personálu k ležícím uživatelům,
nedostatečné hygienické zázemí.

Postupným snižováním počtu uživatelů dojde ke zmenšení kapacity na konečných 106 míst. Tímto se zlepší kvalita poskytované
služby.
Určení věkové hranice našich uživatelů je důležité pro poskytování kvalitní služby. Každý věk s sebou přináší vlastní požadavky,
očekávání a určitý životní styl. Pro poskytování kvalitní individuální
péče je nutné vědět o daném věkovém údobí co nejvíce. Stejný věk
přece spojují prožitá léta, životní styl, vzpomínky a další stránky
prožitého života.
V současné době také jednáme se starostou p. Kadlecem
o možnostech spolupráce v oblasti poskytování sociálních služeb
obyvatelům Hvězdlic.
Například pro vyřizování žádostí o pobyt v našem Domově
Hvězda již v současné době bodově zohledňujeme, zda žadatel pochází z Hvězdlic, nebo blízkého okolí. Žadatel tak má větší šanci
se do našeho Domova Hvězda umístit co nejdříve.
Jednání o další spolupráci se vedou také směrem k zajištění
stravování pro seniory Hvězdlic a blízkého okolí, prostřednictvím využití kapacity našeho stravovacího zařízení. Aby však tato služba
mohla být naším zařízením provozována, musí být především efektivní a ekonomicky rentabilní. Tak to stanovují pravidla zřizovatele.
To znamená, že pokud tuto službu chceme nabízet, a to chceme,
musí být z hlediska naplnění výše uvedených podmínek minimální
počet pravidelných odběratelů kolem 30 až 50 seniorů. Tuto problematiku chceme projednat se zástupci městyse Nové Hvězdlice
na jejich nejbližším zasedání, a také se zástupci okolních obcí.
Současně Vás chceme upozornit na naše www stránky,
www.domovhvezda.cz. Na těchto stránkách získáte podrobnější
a konkrétnější informace o činnosti a poslání Domova Hvězda, včetně telefonických kontaktů na naše sociální pracovníky, kteří provádí
prvotní šetření při vyřizování žádostí o umístění žadatelů o sociální
služby do Domova Hvězda.
vedení Domova Hvězda

Události v kultuře a sportu
Z činnosti občanského sdružení ze Starých Hvězdlic)
V sobotu 4. 7. 2009 se konaly, tak jako každým rokem na svátky
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, tradiční starohvězdlické
hody.

Pobavit a zatancovat si u dobrého vínka přišlo téměř 140 lidí z
Hvězdlic i okolních obcí. K tanci a poslechu hrála až do pozdních
nočních hodin cimbálová muzika Donava. Atmosféra byla vynikající
a všichni se výborně bavili. Po bohaté tombole konečně začala diskotéka pro dříve i později narozené. Její účastníci se protančili až do
bílého rána.
Nejen díky krásnému počasí a skvělé náladě, ale i bezchybné organizaci manželů Tvrďochových a pana Nebojsy, se všichni loučili se
slovy - "příští rok určitě zase."
Helena Hutková
kronikářka OS St.Hvězdlice

Z činnosti občanského sdružení SLOVAN
Hody
Dne 25. července uspořádalo naše sdružení krojované slavnosti.
Stárci a stárky se sešli o půl jedné ukKulturního domu a průvodem
prošli celé městečko. V 14:30 přišlo 35 krojovaných požádat o hodové právo našeho pana starostu. Po přečtení hodových artikulí jsme
pana starostu požádaly o tanec. Do Domova Hvězda, kde nás přivítal nový pan ředitel a vrchní sestra jsme přišli po třetí hodině odpolední. Po pásmu písní a tanců jsme se s klienty domova rozloučili a
přemístili se do místního kostela na požehnání. Od páté pak probíhalo hodové veselí pod májí a před kulturním domem. Naši nejmenší
zde zatancovali Moravskou besedu. Večerní zábava začínala v osm
hodin večer, stárci nastoupili na sál o něco později a také zatancovali Moravskou besedu. Celý den i večer nám hrála Slovácká dechová
hudba Vracovjáci. Součástí programu byla krušpánková volenka a
bohatá tombola. Při večerní zábavě se bavilo spolu s krojovanými na
200 hostů. Doufáme, že i následující hody se takto budou líbit.
Maškarní ples
Dne 31. října 2009 bychom Vás rádi pozvali na Maškarní ples
pro dospělé, konaný naším sdružením. Začátek ve 20 hodin na sále
Kulturního domu, k dobré náladě Vám bude hrát Trio Amethyst
Blansko.

Kroužek pro děti
Kroužek pro děti zahajuje svoji činnost v neděli dne 13. září od
15:30 v klubovně v budově bývalé základní školy. „Vstup do tělocvičny.“ Už se na vás těšíme.
Jana Vojtková
předsedkyně OS Slovan

Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice
Jak jsem již na stránkách hvězdlického zpravodaje psal, v letošním roce si připomínáme devadesáté výročí založení první sportovní
organizace v obci. Všechny sportovní akce uspořádané naší organizací si toto výročí mají připomínat. Čtvrtého července se uskutečnil
turnaj veteránů. Spíše však setkání bývalých občanů Hvězdlic, našich přátel a známých z okolních vesnic a také bývalých činovníků
Sokola. Nejnižší věková hranice pro hráče byla stanovena na 39 let.
Kromě domácího mužstva se turnaje zúčastnilo i mužstvo Chválkovic a Nemochovic. Pohár pro vítěze zůstal po zásluze doma. Ale více
než o vítězství šlo spíše o přátelské setkání. A krásnou tečku za tímto turnajem udělal Břeťa Němec, slovy:“ Klucíí bylo to moc dobrý –
tak za rok zase!“
Hodové oslavy si většina kulturních spoluobčanů již těžko dokáže představit bez páteční diskotéky. Tu letošní opět ušil Standa
Zhejbal, Schejbal. A „seděla“ všem věkovým kategoriím. Ten, kdo
přišel, se určitě nenudil.
Vyvrcholením hodových oslav ve Hvězdlicích je zajisté tradiční
fotbalové utkání svobodní : ženatí. Také letos bylo doprovázeno živou folkovou hudbou. Většina z nás neví, jakým výsledkem utkání
skončilo. Jedno je jisté. Svobodní se ještě musí hodně, hodně učit.
Ale od toho tu jsme my ženatí, abychom jim to každý rok připomenuli.
Ing. Zdeněk Tejkal
předseda SK Hvězdlice

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice
26. června- jsme popřáli rozhlasem panu Vašíčkovi k jeho 68. narozeninám a to jeho oblíbenou písničkou „ Morava krásná zem“.
3. července- jsme demontovali sušák na hadice a převezli jej na nové
místo do Jalového dvora.
24. července- jsme uspořádali brigádu. Betonovali jsme fundament
na sušák hadic.
31. července odjeli děti na letní tábor Jitřenka v Kloboučkách .
1. srpna – jsme se naposledy rozloučili s bratrem velitelem dobrovolných hasičů panem Janem Machalou ze Starých Hvězdlic.
6. srpna - členové zásahové jednotky přijeli do letního tábora
„Jitřenka“ v Kloboučkách s cisternou a předvedli ukázky. Navíc si
děti zastříkali a proběhli se v pěně, kterou jim naši členové připravili. Bylo to velmi zdařilé a poučné odpoledne.
15. srpna- se děti šťastně vrátili s dětského letního tábora „Jitřenka“. Všechny zdravé a čilé.
27. a 29. srpna – se zúčastnili i naši členové pátrání po zmizelém
našem občanovi.
5. září – jsme se zúčastnili jako pořadatelé na Admirál Rally Vyškov
ve Chvalkovicích. Celkem se nás zúčastnilo 25. Byla to velmi zajímavá soutěž. Vedení Rally nám vyslovilo poděkování.
Jan Kolofík
Z činnosti Domova Hvězda
„Senioři komunikují“
V měsíci září 2009 se v našem Domově Hvězda uskutečnil pod
záštitou nadace manželů Livie a Václava Klausových kurz „Senioři
komunikují“. Tento kurz měl především za úkol seznámit seniory
s používáním a využitím komunikačních prostředků jako zejména
internetu, mobilních telefonů a platebních karet.

Kurzu se účastnilo celkem 10 seniorů, z toho 4 senioři z Nových
Hvězdlic. Celý týden se pilně vzdělávali naši senioři v problematice
počítačových technologií a programů pod odborným dohledem
Ing. Aleny Kolouchové, až nakonec obdrželi osvědčení o absolvování
kurzu. Dnes jsou schopni absolventi kurzu sami prohlížet internetové stránky nebo například posílat e-mailové zprávy svým příbuzným. Samotný kurz se setkal s velkým ohlasem, očekáváme, že příští rok tuto akci uspořádáme opět, a těšíme se na další zájemce z řad
seniorů Nových Hvězdlic.
vedení Domova Hvězda, p.o.

Společenská

rubrika

Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané:

Paní
Pan

Zdenka Habrdová
Miroslav Entr

65 let
60 let

Pan
Pan
Paní
Pan
Paní

Josef Karafiát
Jaroslav Rachtava
Marie Švarcová
Antonín Jelínek
Ludmila Masaříková

60
80
85
90
92

let
let
let
let
let

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.

Naposledy jsme se rozloučili s našimi spoluobčany:
Panem
Panem

Janem Machalou
Oldřichem Janalíkem

Paní
Panem
Paní

Boženou Králíčkovou
Františkem Kosařem
Annou Rotreklovou

Paní

Anežkou Zemanovou

Aktuální kulturní kalendář městyse Hvězdlice

Datum Název akce
Turnaj v kuželkách
a opékání špekáčků pro děti
31.10. Maškarní ples pro dospělé
13. 11. Setkání seniorů
14. 11. Uliční turnaj v malé kopané
Sněhulacup –
19. 12.
Turnaj v malé kopané
25. 12. Turnaj v nohejbalu
29. 12. Oslava Silvestra - zabíjačka
* Občanské sdružení Staré Hvězdlice
26. 9.

Místo konání
Staré Hvězdlice

Pořadatel
OS SH*

KD Nové Hvězdlice OS Slovan
KD Nové Hvězdlice Kult. komise
hřiště SK Hvězdlice SK Hvězdlice
hřiště SK Hvězdlice SK Hvězdlice
školní tělocvična
Staré Hvězdlice

SK Hvězdlice
OS SH*

Změny a doplnění kulturních akcí budou zveřejněny ve zpravodaji
a na internetových stránkách v průběhu roku.

Oznámení úřadu Městyse Hvězdlice.
Úřad městyse Hvězdlice informuje
Kontejnery na velkoobjemový komunální odpad budou přistaveny na obvyklých místech ve dnech pátek 23. 10. 2009 až neděle
25. 10. 2009.
Žádáme občany, aby do těchto kontejnerů neukládali nebezpečný odpad, jako baterie, barvy, obaly od barev, zářivky apod. a
také elektroodpad, jako televizory, mrazáky, ledničky, počítače
apod.
Pro tento odpad je určen jiný svoz, jehož termín bude oznámen
v obecním rozhlase a letáčky svozové firmy Respono Vyškov.

Děkujeme Vám, že třídíte odpad.
Veřejná knihovna
Vážení spoluobčané,
Jak možná víte, máme u nás knihovnu. Je stále umístěna v bývalé
škole, vchod je jako k tělocvičně.
Provozní doba je ve čtvrtek od 17 do 20 hodin.
V tuto dobu je knihovně přístupný také veřejný internet.
Tak neváhejte a přijděte si nějaké knihy vypůjčit, máme jich 2151
vlastních a také z vyškovské knihovny Karla Dvořáčka takzvaný výměnný soubor.
Těším se na Vás.
Jan Kolofík
knihovník

Závěrečný příspěvek Vojty J.
Kdo z Vás se dočetl až sem, určitě čeká nějakou dobrou radu do
života. A zde je! Mezi tři nejdůležitější pilíře, zajišťující bezúhonné
přežití i té nejtužší zimy patří dostatek dřeva, uzeného a slivovice. A
aniž bych chtěl jakkoliv podporovat konzumaci alkoholu, nejdůležitější je samozřejmě třetí z pilířů. Získat však kvalitní slivovici není až
tak jednoduché. Začít musíme kvalitním kvasem. Jak na to? Tak já
Vám tedy poradím, jak ho připravit.
Cílem musí být získat kvas s minimálním množstvím neprokvašeného cukru. Ten získáme pouze z kvalitního, nenahnilého a vyzrálého ovoce.
Zásadou číslo jedna je pak pomletí nebo rozrušení dužniny, které
má za cíl okamžité uvolnění šťáv z plodů, které vyplní prostory mezi
plody a zabrání tak nežádoucím bakteriím a plísním v jejich činnosti. Toho lze dosáhnout také zalitím rozrušených plodů vodou nebo i
cukerným roztokem při doslazování.
Dokonalé rozrušení dužniny, a tím i lepší prokvašení, lze dosáhnout i přidáním pektolytických enzymů. Podmínkou jejich účinnosti
je teplota kvasu větší jak 16 stupňů Celsia.
Dalším důležitým
opatřením je úprav pH kvasu. To je důležité hlavně u letního ovoce,
meruněk, broskví a třešní. Optimální je pH 3,2 až 3,8. Úprava se
provádí přidáním 150 až 210 g kyseliny citronové nebo 150 až 180 g

kyseliny vinné. V kyselém prostředí probíhá lépe kvašení. Toto prostředí také zabrání vzniku bakterií, plísní a divokých kvasinek.
Pro urychlení počátečního kvašení se doporučuje přidat do kvasu
kulturní kvasinky. Ty je potřeba předem rozkvasit v teplém roztoku
šťávy a vody (1 :1). Rozdíl teplot mezi zákvasem a kvasem nesmí být
větší jak osm stupňů Celsia.
Kvasinky po dobu jejich činnosti je dobré vyživovat, výborná je
živná sůl Supervit v dávce 10 až 30 g/100 l kvasu. Kvasinky
v případě nedostatku výživy zastavují činnost.
Spor se vede také o to, jestli je dobré potápět klobouk, tedy horní
část kvasu. Jsou dvě varianty. Buď důsledným mícháním klobouk
rozrušíme a ten pak kvasí stejně jako zbytek kvasu nebo ho ponecháme, ale pak, když probíhá intenzivní kvašení ho musíme odstranit.
Stane se, že od ukončení kvašení do pálení bude doba delší jak
šest týdnů. Potom je dobré kvas zakonzervovat přidáním 3 až 5 g
SO2 na 100 l kvasu.
Závěrečné dvě etapy – vlastní pálení a konzumaci již nechám na
vaši ctěné libosti.
Tuto dnešní velmi důležitou radu jsem Vám připravil s laskavým svolením autora pana Ing. Pavla Fučíka.
Váš Vojta J.

