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Milý čtenáři zpravodaje. 
    
Co jsme pro vás tentokrát připravili? 
Na začátek Úvodník. 
Pokračujeme Tradičním slovem starosty. 
Seznámení s Informacemi z jednání zastupitelstva městyse 
Hvězdlice.  
Nesmí chybět ani oblíbená rubrika Události v kultuře a sportu. 
Dále následuje Společenská rubrika. 
Aktualizovali jsme pro vás Letošní kulturní kalendář, kde se dozví-
te, co ještě můžete letos zažít 
Před závěrem si můžete přečíst Informace úřadu městyse  Hvězd-
lice, dále Informace o charitní pečovatelské službě a recept na 
Houbový pekáček. 
 
 
Ach to počasí 
 
      Podzime, podzime, nosíš jenom deště, pěkně tě prosíme, nechoď 
ještě. Úryvkem této básně jsme vloni začínali úvodník podzimního 
čísla Hvězdlického zpravodaje. Proč zrovna tento úryvek básně? Za 
prvé, už čtrnáct dní stále prší, poprchá nebo leje, klasik by řekl 
„chčije a chčije“. Takže se letos zase hodí. Druhý důvod, proč začí-
náme zrovna tímto způsobem je, že zpravodaj má jít zítra do tisku a 
za chvíli začínají v televizi Četnické humoresky a tak jsme využili 
část loňského úvodníku. Tam jsme psali, že zářijové počasí je ex-
trémně nepříznivé a pro toto období netypické. No ale letos v tuto 
dobu je to tu zase. Je tedy otázkou, jestli pro toto roční období není 
nakonec současný charakter počasí typický. Dostáváme se tedy 
k otázce, jestli jedna generace může o počasí říct nějakou podstat-
nější charakteristiku. Vždyť pranostiky nevznikaly z roku na rok, ale 
poznatky o počasí byly předávány z generace na generaci a až po 
mnoha desítkách či stovkách let pranostika vznikla. Jde tedy o cha-
rakteristiku počasí v určitém ročním období, kterou naši předkové 
pozorovali nebo zažívali opakovaně. Jsme rádi, že na stránkách 
Hvězdlického zpravodaje můžeme čas od času o počasí napsat pár 
řádků. Věříme, že jestli je bude číst generace lidí žijících v 22.nebo 
23.století a jestli si je dá do souvislosti s počasím, které bude v té 
době, třeba vznikne nová pranostika.  
Abychom dnešní úvodník skončili optimisticky, tak vám i sobě pře-
jeme, ať se  dočkáme ještě mnoha slunných podzimních dnů babího 
léta.  
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Slovo starosty 
 
Nastal nám podzim, listí pomalu začíná žloutnout, také nastává po-
chmurné počasí provázené  občasným  deštěm. Začalo se sklízet vše 
co bylo zaseto a zasázeno. Dětem nastal čas nástupu do školy. 
V letošním roce nastoupilo do školy 5 našich prvňáčků. Je to jejich 
další krok  v životě.  
Práce po obci neustále pokračují dál. Zelené plochy potřebují neu-
stálého kosení. V měsíci červnu byla provedena výměna dveří do 
přísálí  KD a oprava fasády. Výměnou dveří došlo k zamezení úniku 
tepla z budovy. Další akcí je oprava vodojemu a studně ve Zdravé 
Vodě. Zde se provádí opravy omítek, betonů, oplocení, oprava stře-
chy, nátěry kovových částí vodovodního potrubí a bílení stěn a další 
drobné opravy. Taktéž byl proveden úklid kolem vodojemu a studní. 
Po obci se opravují uzávěry na vodovodním řadu, které slouží 
k uzavření jednotlivých úseků a ulic. 
Pracovníci od Lesů ČR dokončili Poldr Pod Borovicí, který již zachytil 
nejednu vodu. Všichni věříme, že tato část obce bude ušetřena do 
budoucna již od záplav.  Největší problém pořád hrozí z lesa a  
z lánu Podomí a část lánu Dvorská. Pozemky na stavbu jsou připra-
veny – jsou obecní. Projektová studie je taktéž připravena a chybí 
dokončit projekt pro územní řízení a stavební povolení.  Financování 
této akce  z rozpočtu obce nelze provést na to nejsou finance. Jediná 
možnost je ta,  sehnat dotační titul, který pokryje alespoň 90% fi-
nančního krytí. 
Na kostele ve Starých Hvězdlicích byl proveden nový strop, jelikož 
ten původní byl již prohnilý. Městys na opravu tohoto stropu přispěl  
částkou rovných 100.000,-Kč ze svého rozpočtu.  
Pro  výstavbu rodinných domků se připravovala část pozemků ve-
doucích kolem cesty k lesu na honě Dvorská.  Se schválením záko-
na o církevních restitucích nám bylo povoleno pokračovat pouze po 
hranici církevních pozemků. Jedná se o položení odpadní splaškové 
kanalizace. Kanalizace bude vedena od spodní brány DH po místní 
komunikaci od sv. Augustýnka v zeleném pásu až po konec zídky 
DH  / po rozcestí Kozlany – Staré Hvězdlice /  podél silnice. Tento 
úsek bude napojen na čistírnu odpadních vod v Domově Hvězda. Při 
této akci budou provedeny protlaky pod silnici  pro napojení přileh-
lých ulic - U Jána, škola a oba Hliníky. Územní Rozhodnutí nenaby-
lo ještě právní moci a nyní čekáme na vyřízení stavebního povolení. 
Dále připravujeme opravu místních komunikací, kde jsou  výmoly. 
Největší výmoly jsou směrem na Zdravou Vodu. Tato komunikace je 
dosti narušena již v podkladové části nastupující vodou.  
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Tomu bude předcházet odstranění keřů a vyčištění  příkopů pro od-
vod vody z podloží komunikace.  
Dále požádáme o dotaci na výměnu oken  ve Starých Hvězdlicích na 
obecním domě. V letošním roce se na této akci nepokračovalo a to 
z důvodů malého počtu pracovníků na VPP v průběhu roku. 
Kulturní dění v obci je stále na dobré úrovni. V měsíci červenci ve 
Starých Hvězdlicích hasiči pořádali hodové zábavy a oslavu 75. let 
trvání  SDH ve Starých Hvězdlicích spojené s ukázkou dopravy vody 
ze stroje do stroje – dálkové vedení vody. V Nových Hvězdlicích SK 
pořádali předhodovou diskotéku a hodové odpoledne na hřišti a tra-
diční fotbalový zápas  svobodní – ženatí. OS Slovan pořádal krojova-
né hody s pochůzkou po obci a s odpoledním programem v DH a ve-
čer pořádal hodovou zábavu. Občanské sdružení Vyschlé Kópák  
v měsíci srpnu pořádalo po tři dny diskotéku na koupališti. Mysli-
vecké sdružení Hvězdlice uspořádalo začátkem  září na Myslivecké 
chatě u Zdravé Vody ukončení prázdnin pro všechny děti. Dále SK 
Hvězdlice pořádal turnaj tříčlenných družstev v nohejbale na malém 
hřišti. Občanské sdružení Staré Hvězdlice pořádalo ukončení prázd-
nin pro všechny děti a rodiče a občany. 
Všem organizacím a organizátorům výše uvedených akcí děkuji za 
jejich kladný přístup pro kulturní dění v naší obci. 
 
                                                         Alois Kadlec 
                                                             starosta 
                
Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 
 
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 26. 6. a 11. 9. 2013 a pro-
jednalo mimo jiné: 

- poskytnutí neinvestičního transferu Římskokatolické farnosti 
Hvězdlice z rozpočtu městyse Hvězdlice ve výši Kč 100.000, 
který bude použit na opravu střechy kostela „Cyrila a Metodě-
je“ ve Starých Hvězdlicích 

- schvaluje prodej pozemku p.č. 31/2 o výměře 181 m2 v k.ú. 
Nové Hvězdlice za kupní cenu dle znaleckého posudku 

    -   výhled akcí na roky 2014 – 2020: 
        v oblasti životního prostředí: 

    °přípojku kanalizace k budově bývalé školy 
    °ozelenění, větrolamy 
    °protipovodňová opatření-poldr PODOMÍ, zalesnění na   
      Křebem-Kopanina 
    °výměna starých plynových kotlů v KD a rekonstrukce ÚT 
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    °výstavba inženýrských sítí pro rodinné domky v lokalitě   
     „Dvorská“ 
    °kanalizace po obci 

        v oblasti školství: 
    °dovybavení mateřské školy 
    °pracovní příležitosti 

        °podpora podnikání 
        v oblasti rybářství: 

    °odbahnění rybníka 
        v oblasti rozvoje venkova: 

    °výsadba zelených ploch, stroje na údržbu zelených ploch 
    °oprava komunikací a chodníků 
    °hasičská zbrojnice NH –oprava stávajících prostorů- 
      skladiště 
    °budova kulturního domu a úřadu-vybavení kanceláří,  
     oprava obřadní síně, chodby, podlahy 
    °vybudování nových komunikací a chodníků 
    °oprava přístřešku u obchodu čp. 170 v Nových Hvězdlicích 
    °rekonstrukce veřejného osvětlení 
    °oprava obecního domu čp. 33 ve Starých Hvězdlicích 

        v oblasti sociálních služeb: 
    °rozvoz obědů a nákupů pro naše občany po obci 

       ostatní programy: 
    °rekonstrukce budovy bývalé školy na obecní byty 
   °dovybavení dětských hřišť v Nových i ve Starých Hvězdlicích 
   °oprava hřbitovní zdi z roku 1962 a oprava schodiště ke  
    kostelu 
  ° vybudování nových autobusových zastávek ve Starých  
    Hvězdlicích pro oba směry 
  °cyklostezka Kalvárie-Křéb –odpočinková zóna 
  °oprava požární nádrže ve Starých Hvězdlicích 
  °zřízení odstavných ploch po obci 
-  sociální situaci nesvépravného v domě čp. 44 ve      
   Starých Hvězdlicích 
- rozpočtová opatření č. 4, 5 a 6/2013 
- zápis do obecní kroniky za rok 2012 
- směrnici o drobných opravách v obecních bytech 
- žádosti organizací o finanční příspěvky na pořádání kulturních 

a sportovních akcí 
- smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK Brno na výstroj a 

výzbroj jednotek SDH“, výše poskytnuté dotace je 30 tis. Kč a 
tvoří max. 70% skutečných výdajů na realizaci 
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 Události v kultuře a sportu 
  

 Občanské sdružení SLOVAN 
  
 Dne 27.července se v našem městečku uskutečnily již 8 krojova-

né hody. Celé odpoledne Vás provázeli krojovaní nejen z Hvězdlic, 
ale i z Manerova, kteří přijali pozvání, aby se našich hodů zú-
častnili. A nejen stárci Vás bavili, ale i hudební doprovod, o který 
se postarala slovácká dechová hudba Vlkošáci. Počasí nám přálo, 
celý den krásně pálillo sluníčko a vínko teklo proudem. Večerní 
program začal Hanáckou besedou a rozproudil zábavu na sále 
kulturního domu. Kdo zde byl, jistě ví, že návštěvnost nebyla ve-
liká, ale náladu to nikomu nepokazilo. Půlnoční překvapení skli-
dilo veliký potlesk všech přítomných a my stárci jsme byli spoko-
jení, že se vše povedlo. Příští rok - nashledanou.... 

  
                                        Jana Vojtková, předsedkyně OS Slovan 
  
  
 Z činnosti sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice 
  
 24.června Členové zásahové jednotky prováděli čištění přívodu 

vody do koupaliště na táboře „ Jitřenka“ v Kloboučkách. 
  
 6.července jsme byli pozváni na výročí hasičů  ve Starých Hvězd-

licích. Zúčastnily se sbory dobrovolných hasičů: Nové Hvězdlice, 
Uhřice, Milonice, Nesovice a Nevojice. Proběhla ukázka  práce 
hasičů okrsku – dálkové vedení okolo rybníka – poldru. 

  
 20.července naše členky sboru předvedly jejich specifický požární 

útok u příležitosti 110. výročí SDH Snovídky. Byly odměněny 
velkým potleskem. 

  
 29. července siréna ohlásila výjezd zásahové jednotky do Kožušic 

– požár lesa. Na místě samém jsme zjistili, že jde o cvičení. 
  
 4. srpna siréna v 11:22 hod. vyhlásila požár ve Chvalkovicích. 

Zásahová jednotka přijela na místo jako první a hasila nad 
Chvalkovicemi strniště na poli asi sto krát dvě stě metrů. Vedle 
přes cestu bylo ještě obilí. Také byli povoláni hasiči z Brankovic, 
Nesovic a Bučovic. Uhašení bylo zvládnuto do poledního oběda. 
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 17. srpna se naši členové  zásahové jednotky zúčastnili motocy-
klových závodů ve Vicemilicích. Měli za úkol kropení trati. 

  
 10. září se devět členů zásahové jednotky zúčastnilo cvičení 

v Hamrech na Prostějovsku, kde nacvičovali hašení ve flashover 
kontejnerech( hašení v uzavřeném prostoru). Bylo to velmi ne-
bezpečné a namáhavé cvičení. Od osmi hodin ráno až do čtrnácti 
odpoledne. Všichni se vrátili naštěstí nezraněni, ale velmi pouče-
ni. 

  
                                                                    Jan Kolofík   
                                                                   jednatel SDH      
     
 
Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice 

 
Hodová diskotéka 
 
    Hodové oslavy začínají každý rok pátečním stavěním máje, po 
kterém následuje páteční předhodová diskotéka. Letos pořadatelé 
vsadili na DJ Kubasse a netradiční místo pořádání, kterým byl náš 
sportovní areál. Až se bude historie ptát, proč jsme diskotéku uspo-
řádali pod širým nebem, je možné, že si i pamětníci nevzpomenou, 
že teplota tu noc byla tropická. Z reakce návštěvníků bylo jasné, že 
tato volba byla dobrá, o čemž svědčila i vysoká návštěvnost.  
 
 
Hodový zápas 
 
     Naše sportovní organizace pořádá v rámci hodových oslav ještě 
odpolední nedělní fotbalový zápas svobodní – ženatí. I když počasí 
bylo spíše vhodné na koupaliště a na sklenici lahodného studeného 
nápoje, přesto se našla hrstka statečných, kteří sice riskovali svoje 
zdraví, ale dokázali sobě i početným divákům, že sport ve Hvězdli-
cích stále žije. Jak je již dobrým zvykem několika posledních roční-
ků zvítězili ti, kteří hájili barvy ženatých. Poslední záchranou pro 
svobodné byl penaltový rozstřel, ale ani ten neskončil jejich vítěz-
stvím. Takže rada pro svobodné, zdokonalit se ve fotbalu nebo legál-
ním způsobem přejít do družstva ženatých. I když nejdůležitější byla 
dobrá nálada a pohoda. 
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Nohejbalový turnaj 
 
     Nohejbal patří k nejpopulárnějším sportům v našem sportovním 
oddíle. Svědčí o tom počet ročníků Vánočního turnaje. Proto jsme si 
řekli, proč neuspořádat turnaj na hřišti. Při jeho budování jsme pa-
matovali i na tuto možnost a hřiště na malou kopanou lze přeměnit 
na dva kurty. 1.července, kdy jsme tuto myšlenku chtěli uvést v ži-
vot, nás bohužel z kurtů vyprovodilo deštivé počasí. Na druhý pokus 
7.září se nám turnaj podařil. Sešlo se pět mužstev, které mezi sebou 
vybojovaly mnoho zajímavých a napínavých setů. O co v červenci víc 
pršelo, o to se v září na hřišti víc prášilo. To nám ale nevadilo a no-
hejbalem jsme strávili sobotní odpoledne. A jak turnaj skončil? Ví-
tězství si zaslouženě zajistilo vyrovnanými výkony družstvo ve slože-
ní Libor Zeman, Laďa Nagy ml.a Tonda Zabloudil. Na druhém místě 
skončili Lubomír Stenchlák st.,Tomáš Kohout a Filip Hanák a na 
třetím místě se umístili Michal Stefančo ml., Miloš Hanák a Luboš 
Stenchlák ml. Škoda jen, že diváků bylo poskrovnu.  
      

 
ing. Zdeněk Tejkal 

                                                                            předseda SK                         
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Společenská rubrika 
 
Vítáme do života : 
 
Vojtěcha Kočiše  
omlouváme se tímto rodině Kočišových za nesprávné uvedení data 
narození jejich syna v minulém čísle, správné datum je  11.04.2013 
 
Milana Hauera                                    16.05.2013 
Vanessu Berkiovou                             12.06.2013 
Josefínu Zezulovou                             16.07.2013 
Tomáše Stuchlíka                               11.07.2013 
Dominika Spáčila                                17.08.2013 
Lenku Musilovou                                16. 9. 2013  
 
Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané 
 
Pan Jaroslav Vacula         60 let 
Pan Rudolf Handlíř    80 let 
Pan                Petr Jabůrek                            60 let 
Paní Vanda Pietoková    91 let 
Paní               Vlasta Gambová                        85 let 
Pan                Antonín Kopřiva                      70 let 
Paní               Alena Polláková                        65 let 
Pan                Zdeněk Šmída                           60 let 
Paní               Zdenka Skalická                      85 let 
 
Paní               Celestýna Vidlářová                 90 let 
Paní               Markéta Kleiblová                    91 let 
Paní               Ludmila Horníková                  95 let 
Paní               Marie Pešková                          99 let 
Pan                Josef Posolda                           91 let 
Pan               Josef Buchta                           95 let 
Paní               Emílie Pospíchalová                75 let  
Paní               Božena Hunková                      95 let 
Pan                František Dias                          70 let 
Paní               Danuše Čtvrtníčková               65 let 
 
Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. 
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Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany : 
 
Paní                Annou Dobiášovou 
Paní                Marií Studenou 
 
Paní                Květoslavou Pavlíkovou 
Paní                Josefou Netopilovou 
Paní                Marií Pinterovou 
Panem            Antonínem Jelínkem 
Paní               Josefou Kadlecovou 
Paní               Marií Machálkovu    
Panem            Pavlem Ševelou 
                                                          
 
 Čest jejich památce. 
 
 
 
                                             
Kulturní kalendář městyse Hvězdlice na rok 2013  
 
 
 
Datum Název akce    Pořadatel 

     28. září 
 

Rozloučení s létem / buňky ve SH/ OS Staré Hvězdlice  

     říjen 
 

Uliční turnaj v malé kopané /hřiště SK/ Sportovní klub 

 19. říjen  
 

Maškarní ples pro dospělé /sál KD NH/ OS Slovan 

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

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

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

31.prosince Silvestrovské sousedské posezení 
/hasička ve SH/ 

 
Hasiči SH 

31.prosince Silvestrovská diskotéka /sál KD/ Sportovní klub 
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Úřad městyse Hvězdlice informuje 
 
Kontejnery na velkoobjemový tuhý komunální odpad budou přista-
veny na obvyklých místech ve dnech: 
pátek 25. října 2013, sobota 26. října 2013  
a neděle 27. října 2013. 
Do těchto kontejnerů nelze ukládat elektroodpad / odevzdejte hasi-
čům v Nových Hvězdlicích /a nebezpečný odpad / odevzdejte při 
mobilním svozu Respona,a.s. Vyškov na jaře a na podzim/. 
Neukládejte zde ani sklo, papír a plasty – ty patří do kontejnerů, 
které stojí celoročně u hospody v Nových Hvězdlicích a u buněk ve 
Starých Hvězdlicích. 
Děkujeme Vám, že udržujete pořádek a přitom i třídíte odpad. 
 
 
 
 
 

Statistika obyvatel Hvězdlic ke dni 31. 8. 2013 
/ včetně Domova Hvězda/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Celkem Průměrný věk Dat.nar. 
nejstaršího 

Dat.nar. 
nejmladš. 

Osoby 606 47,29 19.11.1914 17.08.2013 

Muži 278 41,47 26.11.1918 17.08.2013 

Ženy 328 52,22 19.11.1914 16.07.2013 

Děti do 15 let 71 6,46 04.11.1998 17.08.2013 

Děti do 18 let 78 7,32 26.11.1995 17.08.2013 

Starší 60 let 222 73,76 19.11.1914 03.09.1953 

Možní voliči 512 53,20 19.11.1914 08.09.1995 
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JAK PRACUJE CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA? 
 

 Charita Česká republika je organizace, která ve svých službách 
staví na první místo klienta jako člověka a ne zisk a vlastní pro-
spěch. 
 Na službách pro Vaše blízké se podílí dotací i Vaše obec, která 
tak má i právo kontrolovat, jak je o její občany postaráno. Kromě 
toho podléháme kontrolám kvality služeb ze strany JMK a MPSV. 
 Služba, díky dlouholeté práci pro Vás, naše klienty disponuje 
potřebným materiálním vybavením k provozování kvalitních služeb 
(automobily, PC, software, elektrické polohovací postele, invalidní 
vozíky, chodítka, toaletní křesla aj.). 
 Náš personál má dlouholeté zkušenosti s péčí o seniory a je 
veden zkušenými vedoucími, kteří znají Vaše potřeby. Všichni pra-
covníci jsou každoročně proškolováni. 
 Služba Vám nabídne zapůjčení kompenzačních pomůcek včet-
ně předvedení, dovozu i montáže. 
 
Chcete svému blízkému poskytnout tu nejlepší péči? 

Obáváte se, že na to nebudete mít dostatek sil a schopností? 

Charitní pečovatelská služba ve Vaší obci je tu právě pro Vás, 
umožní Vám řešit situaci, která Vás tíží a zajistí Vašim blíz-
kým nejlepší možnou péči s lidským přístupem. 

My se postaráme o Vaše blízké a Vy můžete jít s klidnou duší do 
práce. 

Lidé se po staletí léčili pouze v kruhu rodiny, teprve v poslední doba 
péči a léčbu do ústavů a nemocnic, mimo domácí prostředí. Služby 
dostupné v dnešní době však stále více umožňují dalším a dalším 
pacientům zůstávat doma, kde se o ně starají profesionální kvalifi-
kované pečovatelky. Dnes může, s pomocí služeb, probíhat doma i 
léčba, která dříve byla bez pobytu na nemocničním lůžku jen těžko 
myslitelná. 
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 Výhody pečovatelské služby 
� udržuje rodinu pospolu i v době nemoci některého jejího člena 
� napomáhá ke zlepšení psychického i fyzického stavu klienta a 

umožňuje trvalou podporu Vaší rodiny 
� snižuje náklady na zdravotní péči (mimo jiné i díky rychlejšímu 

uzdravení) 
� zajistí Vašim blízkým maximální a profesionální péči, kterou 

jim sami nemůžete nabídnout 

 

Co nabízíme ve Vaší obci? 
Pro klienty jsme tu denně od 7 hod. do 17 hod (včetně víkendů a 
svátků). Celodenní péči jsme schopni zajistit po domluvě. 
Služba je určena starším lidem s různým stupněm soběstačnosti a 
rodinám, které chtějí zajistit důstojný a kvalitní život pro své blízké. 
Zajišťujeme péči i u dlouhodobě imobilních klientů. 
O klienty pečují profesionální pečovatelky v jejich domácím prostře-
dí s ohledem na jejich bezpečnost, zdravotní stav a individuální po-
třeby. 

Co pro Vaše blízké můžeme udělat? 
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
• Pomoc při osobní hygieně 
• Pomoc při přípravě a podání jídla a pití 
• Pomoc při zajištění chodu domácnosti 
• další služby po domluvě 

 
Při své práci nejčastěji odpovídáme na tyto otázky:  
Můžeme Vaší služby využít i o víkendech a o svátcích? 
Ano, jsme tu pro Vás denně včetně víkendů a svátků. 

Lze si pečovatelskou službu objednat na celý týden? 
 Ano. Pečovatelskou službu jsme schopni zajistit podle Vašich poža-
davků, pokud se nejedná o čtyřiadvacetihodinovou péči.  

Kolik lidí se u nás doma bude v péči střídat? 
Budou Vám přiděleny pečovatelky podle potřeby (podle času a nároč-
nosti péče atd)… většinou se u Vás budou střídat dvě pečovatelky. 

Je možné získat na péči příspěvky od státu? 
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Ano, je to možné a rádi Vám pomůžeme s vyplněním a podáním for-
mulářů. 

Není pečovatelská služba drahá? 
Drahé je, když členové rodiny musí opustit zaměstnání, aby se sami 
starali o seniora nebo nemocného. Drahé je, když péči svěří neprofe-
sionálovi, který může nemocnému uškodit. Drahé je, když se dohod-
nutá pomoc nedostaví a členové rodiny nemohou ten den odejít do 
práce. 

Charitní pečovatelská služba Bučovice a Slavkov u Brna 
Zahradní 886, 685 01 Bučovice 
tel. 517 381 056; mobil: 737 234 088 
 
dps.bucovice@charita.cz 
www.hodonin.charita.cz 
 

 
 
Houbový pekáček    

Budeme potřebovat asi dvacet pevných hub velkých tak 10 - 15cm, 
nejlépe hřibů nebo podhřibů. Nehodí se měkké babky a podobná 
žoužel. Abych množství dobře odhadla, vybírám si při čištění ty 
správné kousky, pečlivě je prohlédnu, aby se mi do té dobroty nedo-
stal slimák nebo brouk ošklivák a hned si je podélně překrojím a od-
ložím do pekáčku. Tento recept stačí pro dva nenažrance nebo tři 
normální jedlíky. Pak si připravím trochu másla nebo oleje, anglic-
kou slaninu, grilovací koření, smetanu ke šlehání a zapnu troubu 
na 250°C.Slaninku nakrájím na kostičky a opeču na másle přímo v 
pekáčku.Pak do něj vrátím houby posypané grilovacím kořením ne-
bo paprikou, solí, pepřem a česnekem nebo nějakou jinou směsí, 
kterou máte rádi. Měla by být trochu ostřejší, a když houby předem 
opereme a nenecháme uschnout, lépe na nich kořeníčko drží.Pak 
houby pečlivě poliju smetanou ke šlehání a……vrazím to do rozpá-
lené trouby… a na hodinu můžu jít hrát karty nebo se opalovat ne-
bo míchat zeleninový salát... Po cca hodině má pekáček na stěnách 
božskou hnědou připáleninku a houby jsou dobře propečené. Šle-
hačka zmizela a nechala po sobě sosík jménem - nebe v hubě… Pe-
káček připravuji pouze lidem, kteří si to zaslouží s vařeným brambo-
rem nebo chlebem a předem si odložím na stranu jednu porci pro 
sebe, protože když to neudělám, ani neochutnám Tak si nechte 
chutnat, miláčkové.                                              Vaše kuchtička  
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