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Milý čtenáři zpravodaje. 
     Podle data v kalendáři, na který se dívám, je podzim. Podle mod-
ré oblohy bez mráčků a čísla 25 na teploměru, vrcholící léto. Jakoby 
příroda chtěla vynahradit krásným a dlouhým babím létem nepříliš 
povedený červenec a srpen. Vzpomínka na období prázdnin je však 
již více jak měsíc potlačena školními povinnostmi školáků. Nic no-
vého. Bylo tomu tak v loňském roce, ale i před sto či dvěma sty lety. 
Historie školství v naší obci se začala psát ještě dlouho před pano-
váním císařovny Marie Terezie. Bohužel škola již od roku 2002 
v obci nefunguje. Zůstala zde pouze škola mateřská. Její ředitelka 
paní Eva Šťastná nám o činnosti školky na úvod tohoto čísla zpra-
vodaje poskytla aktuální informace. 
     Mateřská škola ve Hvězdlicích je od 1. ledna 2003 příspěvkovou 
organizací. Jejím zřizovatelem je městys Hvězdlice. 
Ve školním roce 2010/11 bylo zapsáno do MŠ celkem dvacet tři dě-
tí. Osm dětí nastoupilo1. září letošního roku do 1. ročníku základní 
školy, z tohoto počtu šest dětí do Brankovic a dvě děti do Bučovic. 
Na školní rok 2011/12 je zapsaných 21 dětí ve věku od 3 do 6 let. 
Z toho je 9 děvčat a 12 chlapců.  
 Věkové složení dětí ve školním roce 2011/12 je následující: 
                      3-4 leté :  10 dětí 
                      4-5 leté :    6 dětí 
                      5-6 leté :    5 dětí  
 
Součástí mateřské školy je školní kuchyně, kde se vaří nejen pro dě-
ti, ale i pro cizí strávníky. Těch je k dnešnímu dni dvacet pět.  
    Ve výchovně vzdělávací práci vycházíme ze školního vzdělávacího 
programu „Poznáváme svět“, který jsme vypracovali v souladu 
s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání, vydaným 
MŠMT. Školní vzdělávací program realizujeme prostřednictvím krát-
kodobých i dlouhodobých tematických celků, zaměřených na celko-
vý rozvoj dětské osobnosti. Rozvíjeny jsou pohybové dovednosti dětí, 
smyslové vnímání, manipulační dovednosti, rozumové schopnosti 
dětí, myšlení, řeč. Důraz je kladen na výchovu ke zdravému život-
nímu stylu. Posilován je kladný vztah k živé i neživé přírodě a 
k lidem. Podporovány jsou kamarádské vztahy mezi dětmi, vzájem-
ná komunikace, pocit bezpečí a jistoty. Ve spolupráci s rodinou roz-
víjíme samostatnost dětí, sebeobsluhu, hygienické dovednosti a 
zdvořilostní návyky. 
    Cílem výchovně vzdělávací práce v MŠ je poskytovat dětem dosta-
tek podnětů pro všestranný harmonický rozvoj jejich osobnosti, 
podporovat jejich zájem o získávání nových poznatků a tak vytvořit 
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základy jejich celoživotního vzdělávání a umožnit jim úspěšný vstup 
do prvního ročníku základní školy. 
Kromě toho plánujeme ještě další kulturní akce. 
- Vystoupení dětí na besedě s důchodci. 
- Mikulášská nadílka v MŠ. 
- Vánoční besídka v MŠ. 
- S okolními MŠ návštěva divadelních představení  3x- 4x ročně. 
- Dětský karneval v MŠ 
- Besídka v MŠ ke Dni matek. 
- Den dětí v MŠ. 
- Na indiánské stezce. 
- Výlet na ukončení školního roku. 
- Vystoupení na vítání občánků. 
- Rozloučení s předškoláky. 
 
Dětem v 1. třídě základní školy přejeme pohodový nástup do školy a 
našim novým malým školáčkům i těm starším přejeme radostný ná-
stup do mateřské školy, hodně kamarádů a pěkných zážitků. 
 
 
 
    
Co ještě obsahuje toto číslo Zpravodaje? 
Něco z historie nebude dnes na úvod, ale na závěr. 
Tradiční slovo starosty vynechat nelze. 
Rovněž tak Informace z jednání zastupitelstva městyse Hvězdli-
ce.  
Nepřipravíme vás ani o oblíbenou rubriku Události v kultuře a 
sportu. 
Společenskou rubriku si určitě přečte každý. 
Aktuální kulturní kalendář na rok 2011 Vám dá typy: Co to bude, 
kdy to bude, kde to bude a kdo to pořádá. 
Také je zde rubrika Úřad městyse Hvězdlice informuje. 
A na závěr, jak se stavěla v roce 1802 škola.  
Úplná tečka na závěr: pár podzimních receptů. 
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Slovo starosty 
 
Vážení a milí spoluobčané, 
 
     Opět se k Vám do rukou dostává nové číslo Hvězdlického zpra-
vodaje, kde se dozvíte o dění v městečku. 
Malebný podzim již nastal a s ním všechny dokončovací práce po 
obci. Provádíme běžné práce po městečku, aby všude bylo posečeno, 
okopáno a uklizeno. Nejvíce času věnujeme sečení zelených ploch a 
úklidu chodníků a sečení hřbitova, ovocných sadů a velkého hřiště. 
Dále byl proveden nátěr oplocení u školy, vyčištění požární nádrže v 
Nových Hvězdlicích, oprava kanalizace před MŠ, která byla poruše-
na. Proběhla kontrola vodovodních šachet a další drobné práce. Do-
davatelsky byla opravena stěna u svatého Augustýnka a oprava 
hospodářské budovy při zámku v Nových Hvězdlicích a ve Starých 
Hvězdlicích opraven Hasičský dům. 
     Ve Starých Hvězdlicích jsme provedli výkop za Hasičkým domem 
a přívod vody do domu.  Zaizolování zadní strany zdi a odizolování a 
odvodnění zadní stěny. Na těchto pracích se současně podíleli i čle-
nové SDH Staré Hvězdlice. 
     Na dětském hřišti pod Kalvárií se provádí denně úklid, a přesto 
se najdou děti, které nám chodí po stolech a lavicích. Rozházené 
jsou tam sklenice a PET láhve a cigaretové nedopalky po celém hřiš-
ti. K čemu slouží odpadkové koše, které jsou takřka prázdné a nepo-
řádek po celém hřišti. Na celém hřišti je zakázáno kouření, přesto se 
tak děje. Proto prosím rodiče poučte své děti nejen o slušném cho-
vání, ale i o úklidu odpadků po sobě. 
     Po dlouhé době vyjednávání občanů a obce s Farním úřadem se 
podařilo Farnímu úřadu zažádat o dotaci na opravu kostela ve Sta-
rých Hvězdlicích. Obec uhradila projektovou dokumentaci pro opra-
vu věže a střechy kostela.  Taktéž uhradí převoz lešení. Ministerstvo 
kultury potvrdilo dotaci ve výši půl milionu korun na tuto opravu. O 
další dotace na opravu fasády a na odizolování vlhkého zdiva bude 
požádáno v příštím roce. Se stavbou lešení kolem věže se již začalo.  
     Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo měsíci září. Projednalo 
další přípravu na Sjezd rodáků. Vás, vážení spoluobčané, žádáme o 
poskytnutí adres vašich blízkých, kteří žijí mimo obec pro zaslání 
pozvánek k tomuto sjezdu. Adresy můžete posílat e-mailem, faxem, 
telefonicky můžete i vkládat do poštovní schránky na budově Úřadu 
městyse Hvězdlice. Opět Vás žádám o zapůjčení dobových fotografií 
pro výstavu, která se uskuteční v prostorách bývalé škole a taktéž 



 5 

budou fotografie použity pro přípravu vydání knihy k 750.tému vý-
ročí od nalezení první písemné zmínky o Hvězdlicích.  
     Jelikož se neustále množí případy s parkováním osobních vozidel 
na zatravněných plochách a těchto majitelů vozidel a poškozených 
ploch neustále přibývá, bude  RMH tento nepříznivý stav řešit. Tak-
též budeme řešit neprůjezdnost některých komunikací pro parková-
ní vozidel – za kostelem, Hliník apod. Taktéž ježdění přes zelené plo-
chy / Starý hliník /. Tyto stížnosti našich občanů jsou oprávněné. 
Řada majitelů vozidel může parkovat doma. 
     Dále se nám nelíbí psí hromádky na veřejných plochách, které se 
nachází po celé obci i tyto stížnosti jsou oprávněné a majitelé těchto 
psů by měli tyto psí hromádky odklízet. 
     Stále se nachází mezi námi lidé, kteří neustále odklízí svoje do-
movní odpady na místa, která nejsou k tomuto určena a nachází ko-
lem potoka – stavební odpad, v obecním sadu pod Kalvárií a kolem 
zahrádek. 
     Kulturní dění v městečku je pořád na dobré úrovni. SK Hvězdlice 
uspořádal turnaj v malé kopané -  již 11. ročník Vepřcupu a večerní 
zábavu. Dále pak před hodovou diskotéku a hodové odpoledne – zá-
pas svobodní – ženatí. SDH Staré Hvězdlice pořádali hodovou zába-
vu a diskotéky s určeným zaměřením na danou dobu např. 
v oblečení - šedesátá léta, ukončení prázdnin a další akce. OS Slo-
van pořádalo krojované hody a večerní hodovou zábavu. Klub mo-
torkářů pořádal po tři dny žhavé noci na Koupališti s hudebním 
programem. Myslivecké sdružení Hvězdlice uspořádalo pro děti 
ukončení prázdnin s bohatým programem v lese na Myslivecké cha-
tě. Tímto děkuji všem pořadatelům za jejich ochotu a přeji jim mno-
ho zdaru při pořádání dalších akcí. 
 
Vážení spoluobčané, 
     nastal podzim a s ním je spojen každoroční podzimní sběr ko-
munálních odpadů do přistavených kontejnerů. Tento sběr se usku-
teční ve dnech 21. až 23. října na obvyklých místech. 

 
                                                                                    Alois Kadlec  

                                                                                        starosta 
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Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 

 
  
 Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 7. 9. 2011 a projednalo 

mimo jiné: 
 - internetové stránky městyse Hvězdlice a jejich provoz 
 - převoz lešení ke kostelu ve SH 
 - zpracování projektové dokumentace na vybudování   
   inženýrských sítí k 6 novým RD v lokalitě „Dvorská“ 
 - účast starosty u „kulatého stolu“ v Brankovicích-možnosti   
   získání dotací 
 - zpracování leporela městyse Hvězdlice  
 - povolení výjimky u stavby čp. 226 v NH – ing. Jiří Hrbáček 
 - jednání ve SH- výstavba poldru 
 - dodatek ke smlouvě – zajištění dopravní obslužnosti-IDS JMK-v   
   roce 2011 
 - nový pronájem buněk ve SH pro SDH Staré Hvězdlice–  
   ukončení nájmu Obč.Sdružení SH 
 - informaci o projednávání rozpočtového určení daní pro příští       
   rok 
 - zvýšení nájemného v obecních bytech od 1. 1. 2012 a následně  
   od 1. 7. 2012 
 - nabídku na možnost získání dotace na zateplování obecních    
   budov 
 
 
Události v kultuře a sportu 
 

 

Občanské sdružení Slovan 
 
     Již šestým rokem proběhly v našem městečku krojované hody. 
Počasí nám přálo a tak jsme se ve 13.00 hodin sešli pod májí, která 
byla postavena za čekárnou a průvodem se vydali vyzvedávat stárky. 
Program krojovaných slavností byl stejný jako předchozí roky, patři-
la zde návštěva Domova Hvězda, požehnání v kostele Sv. Jakuba, 
tancování pod májí, večerní zábava na sále kulturního domu, 
krušpánková volenka, tombola. 
Pod májí s dětmi naše mladá děvčata předvedla Moravskou besedu. 
Celý den i večer nám hrála dechová hudba Vracovjáci. 
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Večer na sále tančili Moravskou besedu nejen dospělí, ale i naše 
mládež, která nám od prvních roků již povyrostla a také se stala 
zodpovědnější, za což bych je chtěla velice pochválit. Také děkuji 
všem stárkům za jejich účast a to hlavně přespolním z Uhřic. Děkuji 
Úřadu městyse Hvězdlice za finanční podporu na zapůjčení krojů, 
všem sponzorům za věcné dary a Vám návštěvníkům, bez Vás by to 
opravdu nešlo. 
                                                                                 Jana Vojtková 
 
 

 
 

 
Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice 
      
     Konec školního roku a období prázdnin je časem, kdy sport 
v naší obci nezahálí. Končí jarní část okresní soutěže ve futsalu, na-
še sportovní organizace pořádá Vepřcup, následně pak předhodo-
vou diskotéku a neodmyslitelné nedělní hodové fotbalové klání svo-
bodní versus ženatí. 
     Letošní ročník Vepřcupu, mimochodem jedenáctý, se uskutečnil 
dne 25. června. Za účasti sedmi mužstev se podařilo sehrát mnoho 
velmi kvalitních utkání. Tak, jako vždy při tomto turnaji bylo hlavní 
občerstvení pečínkově vepřové. Proto se také turnaj jmenuje 
Vepřcup. Historie se však nebude ptát na množství snězené pečínky, 
ale na výsledky turnaje. Po několikaletém půstu se vítězem turnaje 
stalo mužstvo SK Hvězdlice. Se stejným počtem bodů, ale horším 
skóre skončilo mužstvo Fenstaru Hodějice. Třetí pak Fialky 
z Lažánek. Pěkné čtvrté místo obsadil Cobra tým. Pro ty, kteří na 
fotbal nechodí, jde o rodinu Pavlíkovu, letos posílená o tři hráče s 
Afriky. Hvězdličky, tak se pojmenovali mladí z naší obce, skončili 
pátí, a dokázali, že fotbalových nástupců našeho áčka je dostatek. 
Nemochováci skončili šestí a BVV Brno sedmí.  
    Letní noc, tentokrát v diskotékovém rytmu DJ Kubase umožnila 
zapojit se do pohybu i ty, co celý turnaj sledovali jako diváci. A jak je 
již tradicí, domů jsme šli jako slušní lidé za světla. 
 
    Hodová diskotéka je již po mnoho let neodmyslitelnou součástí 
Hvězdlických hodových oslav. K tanci hrál DJ Kubas a přes počá-
teční ostych nás k půlnoci na tanečním parketu kolovala asi stovka. 
     Tak jako hodové oslavy začínají, samozřejmě po postavení máje, 
diskotékou, tak v neděli tradičním derby svobodní- ženatí končí. 
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Proměnlivé počasí, které nás provázelo celý červenec se troškou 
umoudřilo, a tak si mnozí přišli nedělní odpoledne zpestřit fotbál-
kem. Průběh utkání, ve které není výsledek to nejdůležitější ( pokud 
ovšem ženatí vyhrají) byl typický pro tato klání. Na začátku sice ved-
li svobodní, ale brzy jim došel dech a ženatí bez větších problémů 
průběh utkání otočili. Zvítězili. Samozřejmě. Cenou útěchy pro svo-
bodné byly penalty, na které vyhráli oni. Pro příští rok uvažují pořa-
datelé, zda nezařadit zápas žen a dívek svobodné : ženaté (nebo 
vdané?)    

 
 

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice 
 
14. června – pět členů zásahové jednotky v úterý odpoledne 
v zemědělském podniku ve Hvězdlicích odstraňovalo nečistotu 
v prostorách haly pro uskladnění obilí. 
 
24. až  26. června – dobrovolní hasiči z Milonic slavili 115. výročí za-
ložení sboru. Na tyto oslavy jsme byli pozváni i na slavnostní schůzi, 
která se konala v pátek. V sobotu byl vyhlášen poplach s výjezdem a 
byla prováděna dálková doprava vody se všemi sbory okrsku. 
 
2. července – náš dlouholetý člen- kronikář bratr Alois Vašíček slavil 
své kulaté výročí 70. let v hasičce. Členové sboru mu přišli popřát 
pevné zdraví a přinesli dárek k jeho narozeninám. 
 
9. července – SDH Kozlany slavili výročí založení sboru. Na ukázku 
jsme jim zapůjčili naši dvoukolovou stříkačku  - „STRATÍLEK“ 
z roku 1936. 
 
9. července – v hasičce uspořádal oslavu 50. let náš strojník bratr 
Milan Hajtmar, Přišli jsme mu popřát všechno nejlepší, hlavně zdra-
ví. Předali mu dárek. 
 
3. září – další oslavenec dlouholetý člen se dožil 70. let Marek Jan. 
Členové mu přišli popřát hodně zdraví a přinesli mu dárek. 
 
5. září – siréna ohlásila poplach v 17:07 hod. Členové zásahové jed-
notky byli povoláni k záchraně osoby a likvidaci spadlých stromů po 
větrné smršti.  
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17. září – naše zásahová jednotka se zúčastnila cvičení s leteckými 
záchranáři HZS Jihomoravského kraje a policisty z letky Policie ČR, 
plnění Bambi vaku pomocí hadicového vedení od cisterny. Bambi 
vak je podvěsné zařízení pod vrtulník, obsahující vodu, kterou lze 
následně provádět letecké hašení. Samotné plnění je velmi náročná 
činnost, při které i selhání jedince může mít tragické následky. Pl-
nění pomocí dvou „B“ proudů trvá asi 30 vteřin a vrtulník odlétá 
provést shoz vody. Tak se celá činnost opakuje až do uhašení požá-
ru.   
17. září – se v Hodějicích uskutečnila hasičská slavnost 2011 přá-
telské setkání hasičů a 1. ročník soutěže o nejlepší hasičský prapor. 
Pořadatelem byla Hasičská společnost Červínka, s.r.o. Hodějice a 
SDH Hostěrádky –Rešov ve spolupráci s obcí Hodějice a HZS JmK. 
Záštitu nad slavností převzal ředitel HZS JmK plk. Ing. Jiří Pelikán.  
Slavnostní průvod hasičských praporů, hasičů a historické hasičské 
techniky po vesnici. Vystoupení taneční skupiny Glitter Stars ze 
Slavkova, ukázky hašení historickou technikou, vystoupení mladých 
požárníků. V průběhu hasičské slavnosti hrála dechová hudba 
z Bořetic. Do soutěže o nejlepší prapor se přihlásilo 17 sborů. Každý 
sbor který se přihlásil, souhlasil s podmínkami soutěže. Hodnotil se 
celkový vzhled praporu a jeho předvedení v průvodě a přehlídce. 
Předvádět mohla tříčlenná skupina i jednotlivec.  
Hodnocení prováděla tříčlenná nezávislá komise zastoupená odbor-
níky či historiky. 
V 11:00 hodin bylo slavnostní zahájení soutěže o nejlepší hasičský 
prapor, přehlídka jednotlivých hasičských praporů. 
Ukázky hašení historickou technikou, kulturní vložky apod. 
Vyhlášení výsledků se uskutečnilo krátce po poledni. Nejprve bylo 
oznámeno vedoucím komise čtvrté až šesté místo. Mezi umístěnými 
byli členové našeho okrsku Milonice na čtvrtém místě. Třetí místo 
bylo přisouzeno SDH Kanice okres Brno-venkov. Druhé místo obsa-
dilo SDH Lanšperk Pardubický kraj.  
První místo, vítěznou stuhu a pohár získal náš sbor dobrovolných 
hasičů. 
20.září- v 9:00 hodin byl oznámen sirénou poplach.Vyjeli jsme 
k požáru  nemocnice LDN - Vyškov. Po příjezdu jsme byli informo-
váni, že se jedná o evakuaci osob z hořící budovy. Jednalo se o cvi-
čení . Po ukončení jsme se vrátili na základnu. 
  
 
 

                                                                                 Jan Kolofík  
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Místní knihovna 
 
     Vážení spoluobčané, máme tu zase podzim a budou dlouhé veče-
ry. Proto bych Vás chtěl pozvat do místní knihovny, která je umístě-
na v budově vedle tělocvičny. 
     Je zde umístěno tři tisíce knih. Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 
zasílá čtvrtletně nové knihy a také nám zapůjčují výměnný soubor 
knih, které si objednáme. 
     V knihovně je zaveden od roku 2001 bezplatný Internet pro ve-
řejnost. 
Provozní doba: Čtvrtek od 17 – 20 hodin. 
 
Velmi mě potěší, když naši knihovnu navštívíte. 
                                                                       

knihovník  
Jan Kolofík 

 
 
Hasiči Staré Hvězdlice 
 
     Po zdárné účasti hasičů Starých Hvězdlic na soutěži a násled-
ných oslavách založení sboru dobrovolných hasičů v Nových Hvězd-
licích, započala neplánovaná příprava k zajištění a pořádání hodové 
zábavy 2.7.2011 pod lípami u buněk. Kde taky jinde, buňky zářily 
novou žlutooranžovou barvou s upozorněním: vstup na WC volný 
(pozn. red. vybudované nové sociální zař.). Veškerou iniciativu pře-
vzali ti mladí a nám věkem starším a zasloužilým hasičům zůstala 
jen židle u stolečku, kde se vybírá dobrovolné vstupné.  
     Hudba „Kozlovka“ z Kozlan je po zkušenostech z minulých let již 
zvyklá na stísněný prostor pod přístřeškem, kde se odehrává hlavní 
dění celé zábavy. Pořadatelé zde připravili a vystavili věcné ceny a 
upomínkové předměty, za které nutno poděkovat všem, kteří do bo-
haté tomboly přispěli. Bohaté znamená, že kdyby každý návštěvník 
vyhrál jednu cenu, nešel by domů asi nikdo s prázdnou. Těm, co 
právě zpětně sčítají účast na hodové zábavě to ulehčíme, podle bloč-
ku se vstupenkami asi 100. Ano, návštěvníků mohlo být více, na vi-
ně je trochu počasí, ale kdo přišel,nelitoval.  
     Za dva dny po krátkém oddechu uspořádali hasiči St. Hvězdlice 
společenskou akci s hudbou v rychlém tempu, účast na hodech v N. 
Hvězdlicích a pak zase akce 5.8.2011 ve St. Hv. již s hudbou 
v klasickém rytmu 70 až 80 let. Samozřejmě skoro všichni přišli 
v kostýmech a zvoňákách těchto nezapomenutelných časů. Kultur-
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ních oficiálních a neoficiálních akcí uskutečnili hasiči daleko více, ať 
už se vítá jaro nebo se s ním loučí, pro děti nebo pro důchodce (ur-
čitě ještě bude). Přiznávám, že ztrácím kulturní přehled co všechno 
jako hasiči St. Hv. organizujeme. Podstatné je, aby se aktivita na-
stupující generace nevytratila. 
 
     Hasiči St. Hvězdlice zorganizovali během letních prázdnin něko-
lik brigád na opravě místního hasičského domu. Bylo provedeno vy-
kopání rýhy a izolace obvodových stěn, okopání omítky vnější a čás-
tečně i vnitřní. Oprava hasičky je realizována za vydatné pomoci 
Úřadu městyse Hvězdlice.  

                                                                                 J. Machala 
                                                                      hasiči Staré Hvězdlice 

 
 
 
 
Domov Hvězda 
 
      Slunné letní dny začíná pomalu nahrazovat podzimní počasí, 
přesto si připomeňme některé aktivity, které v létě obyvatelé Domo-
va Hvězda prožili. Ti určitě zavzpomínají na grilování buřtů v parku, 
spojené s posezením a zpěvem v doprovodu kytary nebo harmoniky. 
Báječnou atmosféru přinesl také hodový krojovaný průvod, který ani 
letos neopomněl zavítat do našeho domova a zpříjemnit zpěvem a 
tancem jedno červencové odpoledne. 
     Ve čtvrtek 15. září potěšila nejen uživatele, ale také zaměstnance 
pěvecká soutěž Zazpívej slavíčku. Na tu jednotliví zpěváci z řad oby-
vatel domova dlouho trénovali, vštěpovali si do paměti slova i melo-
die. Jejich snaha se pak zúročila v podobě hezky stráveného odpo-
ledne, během něhož zazpívali své oblíbené lidové písničky a zarecito-
vali básně. V doprovodu harmoniky si pak zazpívali všichni zúčast-
nění a pro odvážné zpěváky příjemné odpoledne pokračovalo malým 
posezením s občerstvením.  
     Park domova začne oblékat pestrobarevný kabát, spadané žalu-
dy, kaštany a jablka vybízejí ke sběru a úklidu, do kterého se zapo-
jují jak obyvatelé, tak i zaměstnanci. Také pondělí 10. října se pone-
se v duchu podzimních radovánek. V dopoledních hodinách totiž 
proběhne tradiční a velmi oblíbené „dýňobraní“. Naši senioři budou 
ve spolupráci se zaměstnanci domova a dětmi třetí třídy Základní 
školy Brankovice vyřezávat a zdobit dýně. Jelikož se u nás fantazii 
meze nekladou, věříme, že se i tentokrát podaří vyhotovit dostatek 
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různých strašáků a strašáček, okrasných dýňových mís a váziček, 
kočárků, automobilů a dalších roztodivných výtvorů, které potom 
vyzdobí na několik podzimních dnů náš park a některé z nich ho 
možná osvítí i v noci. 
     V rámci Týdne sociálních služeb se ve čtvrtek 13. října uskuteční 
Den otevřených dveří, na který srdečně zveme obyvatele Hvězdlic i 
okolí. V tento den máte jedinečnou příležitost prohlídky areálu i 
vnitřních prostor Domova Hvězda, můžete nahlédnout do jeho histo-
rie prostřednictvím kronik, fotografií i videoprezentace, vidět výrob-
ky našich uživatelů, včetně výstavy již zmiňovaných vyřezávaných 
dýní.  Naskýtá se tu i možnost popovídat si s obyvateli i pracovníky 
a získat tak přehled o nabízené službě i podmínkách pro umístění 
do Domova Hvězda, a to ne přímo pro vás, ale možná pro vaše pří-
buzné, známé, známé vašich známých, sousedy atd. 
 
Příjemné podzimní dny plné dobré nálady a zdraví přejí zaměstnanci 
Domova Hvězda.  
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Společenská rubrika 
Vítáme do života :          
Dominika Němce 26.06.2011 
Dennise Vlka 24.07.2011 
Davida Zacha 24.07.2011 
Andreu Zemanovou 29.09.2011 
Přejeme jim hodně zdraví a lásky. 
  
Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané : 
Pan Bohumil Jabůrek 70 let 
Paní Hana Nešpoříková  65 let 
Pan  Vladimír Bárta 60 let 
Paní Marie Honzáková 80 let 
 
Pan               Josef Buchta 93 let 
Pan               Jaroslav Hájek 90 let 
Pan               Antonín Jelínek 92 let 
Paní              Helena Kotačková 80 let 
Pan               František Marianovský 60 let 
Paní              Marie Pešková 97 let 
Paní              Oldřiška Sedlářová 80 let  
Paní              Marie Zabloudilová 75 let 
Paní              Zdenka Zástřešková 80 let 
Paní              Ludmila Zouharová 85 let 
 
Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. 
 
Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany : 
Panem           Vladimírem Skoupým 
Panem           Rudolfem Hrazdilem 
Panem           Wolfgangem Zimmermannem 
 
Panem           Josefem Nečasem 
Paní               Ludmilou Masaříkovou 
Paní              Annou Kiliánovou 
Paní               Libuší Horákovou 
Paní               Marií Kuricovou 
Panem           Antonínem Strakou 
Panem           Silvestrem Rozkydalem 
Panem           Františkem Sedlákem 
                                                              Čest jejich památce. 
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Kulturní kalendář městyse Hvězdlice na rok 2011  
 
 

Datum Název akce Pořadatel 

15. 10. 2011 Uliční turnaj v malé kopané /hřiště SK/ Sportovní klub 

5. 11. 2011 Maškarní ples pro dospělé /sál KD NH/ OS Slovan 

4.11. 2011 Tradiční setkání seniorů /sál KD NH / Kulturní komise 

17.12. 2011 Sněhulacup-turnaj v malé kopané/hřiště/Sportovní klub 

25.12. 2011 Turnaj v nohejbale /školní tělocvična / Sportovní klub 

31.12 2011 
Silvestrovské sousedské posezení 
/buňky ve SH/ 

Občanské sdružení SH, 
Hasiči SH 

 
 
 

Úřad městyse Hvězdlice informuje 
 
    Ve dnech 21. 10 až 23. 10. 2011 budou přistaveny na obvyklých 
místech kontejnery na velkoobjemový komunální odpad. 
Na tyto kontejnery nepatří: železo a elektroodpad ( předejte hasičům 
v NH) a  nebezpečný odpad ( bude zvláštní sběr 15.10. od 8-8,30 na 
parkovišti v  NH/. 
 
     Upozorňujeme všechny občany, aby si zkontrolovali data plat-
nosti ve svých občanských průkazech. Poslední dobou se množí 
případy, kdy občané chodí vyřizovat své záležitosti na úřad 
s občanskými průkazy, jimž dávno skončila platnost. 
Dále znovu připomínáme rodičům, kteří budou vyřizovat první ob-
čanský průkaz svým 15-ti letým dětem, že je nutno doložit občanství 
dítěte buď platným pasem nebo Osvědčením o státním občanství. 
Na vyřízení prvního občanského průkazu se přijďte informovat nej-
později dva měsíce před 15. narozeninami vašeho dítěte. 
 
 
 
 
 
 



 15 

Jak se stavěla ve Hvězdlicích škola. 
 
     Původní školní budova se nacházela v místech, kde dnes bydlí 
manželé Přerovští. 
      V roce 1802 byl jejím rektorem Jiří Novotný, který tuto funkci 
převzal po Ludvíku Fuksovi. O nevyhovujícím stavu školní budovy i 
bytu rektora se v tomto roce přesvědčil i představený kláštera sv. 
Tomáše, v Brně, prelát Vincenc Perscher. Ten pak na přímluvu teh-
dejšího faráře Ignáce Anselma Lihna a celé Hvězdlické obce nechal 
postavit školu novou. Plány na její stavbu vyhotovil tehdejší vrchní 
Josef Konrád.  
     Základní kámen byl položen 14. července 1802 na místě, kde 
stával starý kostel. Materiál na stavbu byl z části nový, z části pak 
ze zbořených stodol. Vrchnost také svolila a krajský úřad dne 30. 4. 
1802 rozhodl o prodeji  kapličky u lázní ve Zdravé Vodě na stavební 
materiál. Kaple byla nakonec za obnos 66 zlatých prodána. Ještě 
v témže roce byla zbourána, ale materiál z ní nakonec na stavbu ne-
byl použit. Školu stavěli zedničtí mistři A. Tomášek a N. Nebojsa. 
Školní učebnu, byt učitele a pokojík pro učitelského pomocníka 
slavnostně vysvětil bučovický děkan p. Petr Jiříček. Stavba vyšla 
klášter na 2625 zlatých rýnských. Škola stála na čísle popisném 11, 
171 a 172. Dnes na posledním z nich bydlí Josef a Zdeňka Habrdo-
vi. 
     Starou školu pak vrchní správce prodal v dražbě za 426 zlatých 
pololáníku Josefu Hanákovi. Ten ale neměl tolik peněz, tak ji nako-
nec koupila obec Novohvězdlická za přispění obce Starohvězdlické. 
 
Z kroniky psané švabachem přeložil a volně upravil Ing. Zdeněk Tej-
kal 
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   Místní akční skupina Společná cesta 
 

Občanské sdružení bylo založeno podle Zákona č.83/1990 Sb., 
o sdružování občanů  dne 17.12.2004 registrací stanov na Minister-
stvu vnitra ČR.  
     MAS Společná cesta (dále MAS) tvoří čtyři navzájem sousedící 
svazky obcí  Mezihoří, Větrník, Rakovec a Ivanovická brána 
s celkovým počtem obyvatel 25 051. Jedná se o sídelní strukturu 
středně velkých venkovských obcí s převažující velikostní kategorií 
s počtem obyvatel do 500 (22 obcí), obcí s počtem obyvatel  500-
1000 je 11, nad 1000 obyvatel pak 2 obce a 2 města. Území MAS o 
rozloze 297,26 km2 se nachází v okrese Vyškov, v Jihomoravském 
kraji, v NUTS II Jihovýchod.  
     V roce 2009 získala MAS dotaci z Evropské unie z  Programu 
rozvoje venkova osy IV. Leader na programovací období do roku 
2013. Jedná se o dotaci na realizaci rozvojové strategie MAS,  Stra-
tegického plánu Leader  2007-2013 pod názvem Naše cesta rozvoje.  
Tento strategický dokument zahrnuje projektové záměry z celého 
území a zároveň postupy administrace a postupy výběru projektů k 
finanční podpoře.  
     MAS rozdělila do území v pěti výzvách celkovou částku 
25 029 040,- Kč. Finančními prostředky byly podpořeny projekty 
zaměřené jak na kulturní život obcí, infrastrukturu, kulturní dědic-
tví, tak pro místní podnikatele a zemědělce. 
     Celkem bylo přijato 88 projektů, z nichž bylo vybráno hodnotitel-
skou komisí MAS 55 projektů k podpoře z Evropské unie přes Státní 
zemědělský intervenční fond.  
     V Městysi Hvězdlice byly podpořeny dva projekty. První podpoře-
ný projekt řešil výstavbu čekárny na zastávce autobusů v Nových 
Hvězdlicích s terénními a povrchovými úpravami kolem ní. Celkové 
výdaje projektu činily 219.939 Kč z nichž dotace byla 174.676 Kč. 
Druhý z doporučených projektů k podpoře byl podán v páté výzvě. 
Žadatelem bylo Občanské sdružení Slovan, které přislíbené dotační 
prostředky ve výši 297.000 Kč využije na pořízení kolekce krojů.  
                                                                              Kontakt: 

MAS Společná cesta, o.s. 
Rostěnice-Zvonovice 

Rostěnice 109 
682 01 Vyškov 

tel: 725 137 765 
           email: mas.spolecnacesta@seznam.cz  

www.spolecnacesta.cz  
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Pár podzimních receptů z dýní 
    

Dýňová marmeláda 

1,5 kg dýně 
1 kg želírovací cukru 
1 l vody 
2 bio pomeranče 
kousek zázvoru (1 - 2 cm) 
3 citrony s chemicky neošetřenou kůrou 
ocet, voda 1:4  

Dýni oloupeme, vydlabeme semínka a pořádně ji umyjeme. Nakrá-
jíme ji na kostky a dáme ji do hrnce, a vše zalijeme octem a vodou v 
poměru 1:4. Dýni necháme den odpočívat. 
Pokud nemáme bio pomeranče a citróny, tak je pořádně umyjeme a 
nakrájíme na menší kousky. Zázvor nastrouháme. Vodu z dýně vyli-
jeme, přidáme k ní nakrájené pomeranče, citrony, zázvor, litr vody a 
vaříme asi půl hodiny do měkka. Poté přecedíme vše přes sítko a 
přidáme do šťávy cukr. Dále pokračujeme dle návodu na želírovacím 
cukru. 
Dýňovou marmeládou plníme suché sklenice, které pořádně zavíč-
kujeme a otočime. Pak sterilujeme asi 10 minut. 

Dýňový kompot  

1 dýně 
1 kg cukru 
3 l vody 
1 vanilka 
1 skořice 
3 citrony s chemicky neošetřenou kůrou 
pár kusů hřebíčku 
1:10 ocet : voda  

Oloupeme dýni, vydlabeme vnitřek a pořádně ji umyjeme. Nakrájíme 
ji na kostky a dáme ji do hrnce, a vše zalijeme octem a vodou v po-
měru 1:10. Dýni necháme den, dva odpočívat. 
Slijeme původní vodu a k dýni nalijeme novou vodu, přidáme cukr, 
celou vanilku, skořici, hřebíčku a nakrájený citron.Dýni vaříme, do-
kud nezesklovatí.Sklenice plníme dýni a nálevem. Pokud chceme, 
můžeme dýňový kompot sterilovat asi 10 minut při teplotě 90°C.  
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                                                      Podzim 

Sluníčko se rozloučilo s kytičkami ,travičkou. 

Na cestu jim zamávalo paprskovou ručičkou. 

. 
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