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Milý čtenáři zpravodaje.
Co jsme pro vás tentokrát připravili?
Na úvod Slovo starosty.
Dále pokračujeme Informacemi z jednání zastupitelstva městyse Hvězdlice.
Následuje rubrika Události v kultuře a sportu.
Nechybí také Společenská rubrika.
Letošní kulturní kalendář jsme doplnili plánem na příští rok, kde se dozvíte, co vás ještě čeká a na co se můžete těšit příští rok.
Dále si můžete přečíst Informace úřadu městyse Hvězdlice a Informace z místní knihovny.
Před závěrem jsme pro vás připravili článek o Hvězdlických varhanech v kostele a zprávu Rok v domově Hvězda.
Na samý závěr je Nabídka řešení oddlužení a inspirace na Pečení
vánočního cukroví.

Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
po patnácti letech vydávání Hvězdlického zpravodaje vás neoslovuji
jménem redakčního týmu, ale jako starosta Městyse Hvězdlic. Pro
většinu z vás, nejvíce však pro mě, je to nová situace.
Dovolte mi, abych poděkoval všem těm, kteří mi ve volbách projevili
důvěru.
Do voleb jsme šli s tím, že chceme ve Hvězdlicích mnohé změnit a
nechci, aby tyto záměry zůstali pouze na papíře. Po několika týdnech fungování „na radnici“ jsem zjistil pozitivní i negativní stránky
dalšího rozvoje Hvězdlic.
Mezi ty pozitivní bych zařadil velký počet nových malých spoluobčánku. Z toho vyplývá, že směřování aktivit zastupitelstva by mělo
obsáhnout tuto věkovou kategorii. Dalším velkým pozitivem je to, že
většina zastupitelů jsou organizátory společenského života městyse
a jsou odhodláni pokračovat a rozšiřovat svoje aktivity.
Je před námi spousta problémů, například digitalizace katastru
Nové Hvězdlice, církevní restituce, využití stávajících nemovitostí a
mnohé další.
Kromě těchto věcí, které za tuto krátkou dobu vidím já, existují záležitosti, někdy i dlouhodobé, které trápí vás. Některé složité problémy mají jednoduchá řešení, jde o komunikaci a některé jednoduché problémy mají složitá řešení a jde o čas.
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Jsem společně se zastupitelstvem připraven řešit obojí, naslouchat
vám, nechat si poradit a využívat vaší konstruktivní pomoci.
Městys netvoří jen starosta a zastupitelé, ale všichni občané. Věřím
tomu, že se nám společným úsilím podaří z Hvězdlic vytvořit místo,
kde rádi žijeme a kde je nám dobře.
Čas, který teď prožíváme, je časem blížících se vánočních svátků a
nového roku. Chtěl bych vám proto popřát radostné prožití vánočních svátků v kruhu rodiny, hodně pohody, lásky a do nového roku
hodně zdraví, štěstí a všeho dobrého, co si jen kdo přeje.
Ing. Zdeněk Tejkal

Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo ve starém složení naposled
3. 10. 2014 a projednalo mimo jiné:
-

výpověď z obecního bytu č. 5 k 31. 10. 2014
žádosti sdružení a spolků o finanční příspěvky
žádost o odkoupení obecního pozemku v NH
výpověď smlouvy o údržbě vodní nádrže ve SH „Pod luhem“ od
Lesů ČR
vyčištění potoka ve SH-jednání s Lesy ČR
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu |JMK Brno na vybavení JPOIII-hasiči NH
návštěvní řád Dětského hřiště
žádost o přidělení obecního bytu
průběh oprav ústředního topení v budově KD
návrh pro kronikáře obce, aby přispěl do Zpravodaje zajímavostmi z kroniky obce
rozpočtové opatření č. 6 /2014

Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městyse Hvězdlice
se konalo 5. 11. 2014 a zvolilo starostu, místostarostu a členy výborů a komisí městyse Hvězdlice takto:
Starosta městyse :
ing. Zdeněk Tejkal
Místostarosta:
Miloslav Jeřábek
Kontrolní výbor:

Lubomír Stenchlák, předseda
Marek Studýnka, člen
Jana Stefančová, člen
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Finanční výbor:

Věra Vitková, předseda
Martina Jirková, člen
Lenka Marešová, člen

Kulturní komise:

Bohuslav Bárta, předseda
Jana Stefančová, člen
Lenka Marešová, člen
Lubomír Stenchlák, pokladník
Martina Jirková, člen
Rudolf Poles, člen
Yveta Tomášková, člen
Věra Vitková
František Šimeček

SPOZ:

Martina Jirková, předseda
Jana Stefančová, člen
Věra Vitková, člen
Lenka Marešová, člen
Marek Studýnka, člen

Další zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice se konalo 14. 11. a
11. 12. 2014 a projednalo mimo jiné:
-

prodeje a odkupy pozemků dle vyvěšených záměrů
inventarizační směrnici a plán inventur
rozpočtová opatření č. 7 a 8
příspěvky spolkům a organizacím
kulturní a sportovní kalendář 2015
příspěvky do dalšího čísla Hvězdlického zpravodaje
nájemní smlouvy s Pozemkovým úřadem Brno

Události v kultuře a sportu
Z činnosti kulturní komise
Setkání seniorů
První prosincový pátek u nás proběhlo tradiční setkání seniorů.
Jako vždy bylo vše perfektně organizované a sešlo se kolem 80 starších spoluobčanů. Všechny potěšilo vystoupení dětí ze školky, kteří
mají vždy velký úspěch pro svoji bezprostřednost, a samozřejmě i
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vystoupení skvělého Radka Vernera, který dokáže vždy navodit
úžasnou atmosféru setkání.
Celé odpoledne probíhalo v báječném duchu povídání a různých setkání. Všichni obdrželi kromě občerstvení i upomínkové předměty,
mezi kterými letos nechyběly deštníky s logem Hvězdlic, které mohli
při návratu domů, vzhledem k počasí ihned vyzkoušet.
Bohuslav Bárta
předseda kulturní komise
Z činnosti OS Slovan
Po prázdninách jsme dali všem krojovaným volno, ale jen doby, kdy
se zrodil nápad nacvičit vánoční vystoupení se seniory v domově
Hvězda. Každý víkend se proto scházíme v tělocvičně a nacvičujeme
zpěv koled. Vánoční vystoupení v Domově Hvězda se uskuteční
22.12. 2014 ve 14. hod. v jídelně domova na zámku.
Spolek Slovan ve spolupráci s Domovem Hvězda se účastnil akce
Česko zpívá koledy s deníkem Rovnost. Sešlo se nás zhruba 70 členové Slovanu, zaměstnanci, klienti DD Hvězda, tak i občané Nových Hvězdlic. Všem se zpívání velmi líbilo a vánoční atmosféra zde
nechyběla. Zúčastníme se i další rok a doufáme, že se akce stane
tradicí.
Dětem jsme připravili výtvarnou dílničku, která byla 29. listopadu v
přísálí KD. Vyráběli jsme mikulášské a vánoční ozdoby a nakonec
jsme při malém občerstvení zpívali koledy a povídali si o vánocích.
V pátek 5. prosince 2014 členky Slovanu navštívily v kostýmech
Mikuláše, čerta a anděla mnoho dětí v naší obci.
S činností Slovanu hodláme dále pokračovat a rádi přivítáme další
členy a členky.
A samozřejmě v tento adventní čas nemůžeme zapomenout popřát
našim spoluobčanům krásné, ničím nerušené vánoční svátky, mnoho zdraví, štěstí, lásky a úspěchů v novém roce 2015.
Těšíme se na další společné akce.
Za spolek Slovan Martina Jirková, Lenka Marešová
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Z činnosti sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice
4. října – se uskutečnila v Nesovicích podzimní okrsková soutěž
s překážkami 4x100 metrů. Náš sbor postavil dvě družstva. Na 1.
místě se umístilo družstvo Nové Hvězdlice „A“s časem 57 sec. A na
2. místě s časem 62 sec. družstvo Nové Hvězdlice „B“. 3. Místo SDH
Nesovice „A“ s časem 64 sec. 4. Místo SDH Nevojice časem 67 sec.
5.místo SDH Nesovice „B“ časem 71 sec. a 6.místo SDH Milonice časem 73 sec. Ve shazování kuželek a smotání hadicí na čas byl nejlepší náš člen Hajtmar Luboš s časem 35 sec. Ze tří pohárů si naši
odvezli dva.
11. října- naši mladí hasiči absolvovali branný závod v Kučerově.
18. října – jsme byli popřát naší člence sestře Zdeně Habrdové
k jejímu krásnému výročí.
24. října – se uskutečnilo již po druhé Dušičkové svícení, které zorganizovaly p. Irena Stenchláková a p. Tereza Pokorná ve spolupráci
SDH Nové Hvězdlice , Slovan a městys Hvězdlice.
Pro děti byl přichystán bohatý tematický program.Malování na obličej velmi mistrovsky prováděla Lenka Marešová. Také hasička byla
pěkně vyzdobena. Po setmění se šlo v průvodu s lampiony, který byl
probarven strašidelnými zvuky. Průvod byl ukončen u hasičky, kde
si opékali špekáčky a k dispozici byl i horký čaj. Po splnění úkolů a
absolvování průvodu dostaly děti diplom za statečnost a sladkou
odměnu.
13.listopadu – siréna ohlásila poplach v 16:05 hod. Požár skladu
v Ivanovicích na Hané ve firmě Fischer. Členové zásahové jednotky
přijeli na místo za 14 minut. Na místě samém se dozvěděli, že se
jedná o rozsáhlé cvičení, kterého se zúčastnilo 90 hasičů jak profesionálních z Vyškova, tak dobrovolných z nejbližšího okolí. Při vyhodnocení zásahu byl šéf firmy Fischer
velmi spokojen jak
s provedením zásahu, tak i s organizací velení.
22. listopadu – naši mladí hasiči zavítali do Drnovic, kde se zúčastnili soutěže v uzlování.
22. listopadu – jsme uskutečnili již tradiční kulturní setkání hasičů
s manželkami a občany. Při pěkném posezení zahrál pro potěchu a k
tanci Radek Verner. Kulturní večer se vydařil.
6. prosince jsme ve spolupráci s městysem Hvězdlice uspořádali
mikulášskou diskotéku. Nabité odpoledne jsme začali vypouštěním
balónků a posláním přáníček Ježíškovi, které si přejeme pod
stromečkem. Po hromadném vypuštění byla v KD připravená
diskotéka se spoustou soutěží a her.
Sešlo se nás okolo stodvaceti.
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V sále na nás čekal Mikuláš s čerty a anděly a všechny děti dostaly
nadílku, kterou připravil městys Hvězdlice. Jakmile se setmělo,
shromáždili se všichni před kulturním domem. Rodiče a dospělí,
kteří nebyli řádně rozehřátí
z tanečního parketu, dostali svařák a mohli jsme společně při
odpočítávání rozsvítit vánoční strom.
Omlouváme se za nekomfortní poslech koled z místního rozhlasu,
ale jinak si myslíme, že celé odpoledne se povedlo a všechny děti
odcházely spokojené domů.
Skupina vytrvalců, která se vrátila do sálu, pokračovala v tanečním
rytmu do pozdních hodin.
Vážení spoluobčané, přiblížil se závěr roku a proto Vám všem děkujeme, že jste si své domácnosti střežili a nezavdali příčinu k požáru.
Přejeme Vám krásné prožití svátků vánočních , hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti v roce 2015.
Jan Kolofík, starosta SDH NH
Vážení spoluobčané, závěrem roku bych i já jménem Jednotky požární ochrany, Sboru dobrovolných hasičů i jménem svým poděkoval všem organizacím a jednotlivcům, kteří nám pomáhali při pořádání kulturních a společenských akcích pro náš městys. Musím pochválit členy jednotky za jejich celoroční obětavou práci a popřát jim
klidný konec roku bez výjezdu. Také chci poděkovat všem aktivním
členům sboru a všem, kteří vykonávají něco dobrého pro druhé. To
je vlastní podstatou poselství Vánoc a to je i vzkaz pro nás všechny.
Když se budeme chovat k sobě slušně, bude se nám společně dařit a
bude nás to těšit.
Všem přeji šťastné prožití vánočních svátků, dětem bohatou nadílku pod stromečkem a v novém roce 2015 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Lubomír Stenchlák, velitel JSDH NH
Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice
Putování z Putanova na konec světa
Na 27.září 2014, jsme ve spolupráci se stejně nažhavenými „turisty“ z Bohatých Málkovic naplánovali putování z Putanova k nám
do Nových Hvězdlic. Po ranním přesunu vozidly do Málkovic, jsme
se vydali na cestu z místního koupaliště.
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Pochodovali jsme přes Bohdalice, Pavlovice, Staré Hvězdlice až do
našeho sportovního areálu. Po cestě nás provázeli nezbytné dešťové
přeháňky, které už tak nějak neodmyslitelně patří k naším pochodům. Po trase nás čekali tři občerstvovací stanice, kde si všichni
našli to, co právě potřebovali. Malí byli spokojeni s tatrankami a
nealkem, no a ti starší s popelníky a něčím ostřejším do čajíku. Byli
i tací, kteří si raději nápoje nesli s sebou, co kdyby náhodou obsluha občerstvení zklamala. Je potěšitelné, že mezi zhruba 60 účastníky byli jak malí, tak i ti starší. Po příchodu do Hvězdlic následovali
poněkud vydatnější občerstvení v podobě výborných klobásek a pivečka. A pak už došlo na soutěže pro děti, ale i ti odrostlejší se vydováděli například při skákání v pytli. Vše bylo zakončené odměněním všech dětí cenami a pamětním listem.
Rádi bychom poděkovali kolegům z Málkovic, ale také našim spoluobčanům, kteří do toho šli s námi. Budeme rádi, pokud s námi
půjdou i na jaře, kdy plánujeme pochod na Kozojedsko. A samozřejmě přivítáme i Vás ostatní, kteří nejste líní na krok, a líbí se vám
toulky přírodou.
Meziuliční turnaj
18.října 2014 jsme pořádali tradiční Meziuliční turnaj v malé kopané. Tentokráte nám počasí přálo a tomu odpovídala i velká účast
místních vyznavačů „hry s kulatým nesmyslem“. Poskládali jsme tři
týmy a začali předvádět neokoukané kličky a finesy s balónem. Nejlépe na tom byl tým Wilsonova třída, vedená nestorem Etienem.
Druzí skončili „staří“, kteří prohráli boj o první místo o jeden gól, a
na bronzovém stupínku se umístilo naše nadějné mládí. Po celou
dobu sportovních klání se všichni dobře bavili. Občerstvení fungovalo také výborně, takže myslím, že to vše by mohlo sloužit jako výborná pozvánka na další sportovní akce, které pro Vás chystáme.
SNĚHULA CUP 2014
Jako letošní předposlední sportovní akci, jsme nejen pro naše hráče,
fanoušky, ale i ostatní zájemce naplánovali na 13.prosince turnaj v
malé kopané Sněhula Cup 2014. To jsme ani náhodou netušili, jak
skvělý termín jsme zvolili. Skoro celý den nás provázelo krásné
slunečné počasí. Zazněli i takové hlasy, že máme lepší počasí než
kolikrát na Vepř cup, který se koná na konci června. Na hřišti, ale i
v hledišti panovala báječná atmosféra dokreslena plnou udírnou, ale
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hlavně opět jako tradičně vydatně naplněným kotlem polévky a
vepřového masa. To vše bylo podtrženo vynikající obsluhou u tohoto
proviantu, ale také ve výčepu. Svařáček tekl proudem a pivečko
chutnalo rovněž. Abych nezapomněl, rád bych ještě připomenul to
kvůli čemu jsme se vlastně sešli.
Turnaj po dlouhé době vyhrál domácí tým Hvězdlice „A“, ve kterém
se sešla parta hráčů s vytříbenou kopací technikou a většinou i
fyzičkou. Tento výběr neztratil v turnaji ani bod. Na druhém místě
se umístili Méďovci z Vyškova a na třetím Fialky Lažánky. Na
čtvrtém „bramborovém“ skončilo hvězdlické béčko. Zde se pro
změnu sešla skupinka hráčů přesahující věkem čtyřicítku doplněna
s o něco mladšími. No a na konci tabulky máme tým hvězdlického
„nadějného“ mládí. U tohoto týmu se ukázalo, jak náročná byla
společná příprava, která bohužel skončila až nad ránem, několik
minut před začátkem prvního zápasu. Zkrátka únava se projevila
jak na pohybu a tak i na kličkách, kdy se občas i stalo že si sami
zamotali nohy sami se zfaulovali. A to věřte, není nic jednoduchého.
Z tohoto výčtu vyplývá, že se sešli tři domácí týmy, to znamená cca
25 borců, kteří umějí kopnout do balónu a pohyb jim není cizí.
Proto je velká škoda, že nejsme schopni sestavit tým, který by se
účastnil okresní soutěže a pravidelně hrával.
Ale abych nekončil smutně, rád bych vás pozval na naší poslední
letošní akci spojenou se sportem. A to na tradiční turnaj v nohejbale
trojic, který bude opět 25.prosince v naší víceúčelové sportovní
aréně. Prezentace je od 8:30 do 9:00.
Bohuslav Bárta
za SK Hvězdlice
Z činnosti farnosti Hvězdlice
Přednáška
zjištění

Románský kostel ve Starých Hvězdlicích – nová

Dne 8. 11. 2014 se v 16 hodin uskutečnila v sále
domu v Nových Hvězdlicích přednáška o historii kostela
Hvězdlicích.
Pořadateli byli Římskokatolická farnost Hvězdlice
Hvězdlice. Přednášel PhDr. Zdeněk Vácha, ředitel
pracoviště NPÚ v Brně.
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kulturního
ve Starých
a Městys
územního

Na úvod zazněl příspěvek pracovníka památkového ústavu
v Kroměříži obecně o památkách a jejich chránění a pak
pokračovala přednáška PhDr. Zdeňka Váchy o historii kostela ve
Starých Hvězdlicích.
Účast byla hojná, přes 50 lidí, většinou z Nových a Starých Hvězdlic.
Téma bylo pro každého zajímavé a po výkladu následoval prostor
pro dotazy a diskuzi.
Po diskuzi se rozneslo občerstvení – kanapky, koláče, zákusky, víno
a pivo a byl čas pro přátelské posezení. Na přípravě občerstvení se
podílely ženy z farnosti.
Byla to první společná veřejná akce farnosti – byli jsme všichni mile
překvapeni poměrně velkou účastí a tím, jak se všichni dobře bavili.
Mikuláš v kostele v Nových Hvězdlicích
Dne 5. 12. 2014 v 17 hodin přijel do kostela v Nových
Hvězdlicích Mikuláš s andělem.
Nejprve Mikuláše uvítal pan jáhen Čermák z Brankovic. Pak
Mikuláš všechny přivítal a promluvil k dětem. Některé děti zazpívaly
nebo řekly básničku a dostali dáreček, který pro ně přichystala
hvězdlická farnost.
Dětí přišlo víc jak 30 a s nimi rodiče či prarodiče. Byli jsme mile
překvapeni zájmem o tuto akci.
Po skončení rozdávání dárků jsme se domluvili s Mikulášem zase na
příští rok a máme i nějaké nápady, jak vše ještě lépe připravit.
Děkujeme všem za podporu našich akcí a přejeme požehnané
Vánoční svátky a vše dobré do nového roku.
Hvězdličtí farníci
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Společenská rubrika
Vítáme do života :
Michala Nevyjela

1.10.2014

Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané
Paní
Pan
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Pan

Věra Klvačová
Karel Hošťálek
Hana Charousová
Marie Kyprová
Mária Moravčíková
Marie Němcová
Jan Kopečný
Jan Dopita

90 let
60 let
75 let
85 let
85 let
85 let
65 let
70 let

Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní
Paní

Jitka Havránková
Marie Bárová
Cecílie Kolínková
Anežka Učňová
Bohuslava Baladová
Marie Procházková
Františka Kolářová
Jan Voňka
Stanislava Lánská
Josefa Vránová

93 let
91 let
91 let
91 let
75 let
91 let
85 let
90 let
85 let
91 let

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany :
Slečnou
Panem
Paní
Panem

Jitkou Řezáčovou
Jiřím Kremzou
Marií Nevyjelovou
Svatoplukem Slavíkem

Paní
Paní
Panem

Zdeňou Kaurovou
Annou Esslerovou
Josefem Buchtou

Čest jejich památce.
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Kulturní kalendář městyse Hvězdlice na rok 2014
Datum

Název akce

25.prosince

Turnaj v nohejbale /školní tělocvična / Sportovní klub

31.prosince

Silvestrovské sousedské posezení
/hasička ve SH/
Silvestrovská diskotéka /sál KD/

31.prosince

Pořadatel

Občanské sdr. SH
Sportovní klub

Kulturní a sportovní kalendář městyse Hvězdlice
na rok 2015
Datum

Název akce

Pořadatel

17. 1. 2015

Sportovní ples / sál KD/

Sportovní klub

21. 2. 2015

Hasiči NH

7. 3. 2015

Ostatky- kapela Sebranka, večer
Radek Verner /sál KD/
Dětský karneval / sál KD/

4. 4. 2015

Turnaj ve stolním tenise / sál KD/

Kulturní komise,
Slovan
Sportovní klub

30. 4. 2015
květen 2015

Pálení čarodějnic v Nových i ve
Starých Hvězdlicích
Zájezd „Pohádkový les Halenkovice“

ČSŽ, Hasiči NH, SK
OS SH
Sportovní klub

květen 2015

Turnaj v nohejbale /hřiště SK/

Sportovní klub

30. 5. 2015

Dětský den s programem /hřiště SK/

6. 6. 2015

Pochod rodičů s dětmi na „Kozojedsko“

Kulturní komise, SK,
Hasiči NH, SK
Sportovní klub

20. 6. 2015

VEPŘCUP-turnaj v malé kopané

Sportovní klub

4.-6. 7. 2015

Starohvězdlické hody /náves SH/

Hasiči SH, OS SH

24. – 26. 7.
2015
srpen 2015

Hodové slavnosti v Nových Hvězdlicích

OS Slovan, SK

Tábor pro děti a mladé hasiče

Hasiči NH
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7.-9. 8. 2015
srpen 2015

Vyschlé kópák – motosrázek na
koupališti v Nových Hvězdlicích
Ukončení prázdnin /myslivecká chata/

Sdružení
motorkářů
Myslivecké sdružení

září 2015

Turnaj v nohejbale – hřiště

Sportovní klub

říjen 2015

Meziuliční turnaj v malé kopané /hřiště/

Sportovní klub

říjen 2015

Dušičkové svícení / hasička NH/

Hasiči NH

31. 10. 2015

Maškarní bál pro dospělé /sál KD/

OS Slovan

listopad 2015

Tradiční setkání seniorů

Kulturní komise

listopad 2015

Sousedské posezení v přísálí KD

Hasiči NH

28. 11. 2015

Rozsvěcení vánočního stromu,
vypouštění balonků s přáníčky
Vánoční diskotéka pro děti

Kulturní komise,
hasiči NH
OS Slovan

SNĚHULACUP-turnaj v malé kopané
/hřiště SK/
Turnaj v nohejbale – tělocvična

Sportovní klub

Silvestrovské sousedské posezení
/hasička ve SH/
Silvestrovské posezení /sál KD/

Hasiči SH

19. 12. 2015
19. 12. 2015
25. 12. 2015
31. 12. 2015
31. 12. 2015

Sportovní klub

Sportovní klub

Kulturní kalendář bude čtvrtletně upřesňován a doplňován.

Úřad městyse Hvězdlice informuje
Odpočty vodoměrů budou provedeny ve dnech
22. a 23. prosince 2014.
Prosíme všechny, aby připravili vodovodní šachty k odpočtům (odmetení sněhu, kontrola žebříků), popř. nahlášení stavu vodoměrů
k tomuto datu na Úřad městyse Hvězdlice - tel. 517 358 623.
Zkontrolujte si své vodovodní šachty, zda jsou zazimovány, aby nedošlo k zamrznutí vodovodního potrubí.
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Spotřebu vody, poplatek ze psa, poplatek za popelnice a nájemné
z obecních pozemků můžete uhradit hotově
v pondělí 19. ledna 2015 v kanceláři městyse Hvězdlice.
Prosíme občany o dodržení tohoto termínu. Nejpozději je možné provést úhradu do konce ledna 2015.
Svoz popelnic v období vánoc a v novém roce:
Poslední svoz popelnic v roce 2014 je ve čtvrtek 18. prosince 2014.
První svoz popelnic v roce 2015 je v pátek 2. ledna 2015.
Další svozy v roce 2015 budou probíhat vždy ve čtvrtek za 14 dní.
Stará evidenční známka na popelnice platí ještě po celý leden 2015.
Novou evidenční známku je nutno vylepit nejpozději
11. února 2015.
Obecní knihovna
Vážení spoluobčané, blíží se dlouhé zimní večery, proto neváhejte a
navštivte naší obecní knihovnu. Když se v televizi nebude na co dívat, tak přítel kniha nikdy nezklame. Můžete si vybrat z mnoha žánrů. Máme tady také nové knihy vypůjčené z Vyškova jak pro dospělé
tak i pro děti. Letos bylo zakoupeno z obecních prostředků patnáct
nových knih. Celkem si můžete vybrat z 2.000 titulů. Na stránkách
městyse Nové Hvězdlice – knihovna je odkaz na online katalog. Jsem
velmi potěšen, že naši knihovnu začaly navštěvovat také děti. Je to
poznat ve škole při hodině čtení.
V knihovně je možnost připojení k internetu přes Wifi. Jinak je
v knihovně internet pro veřejnost zdarma. Provozní doba je vždy ve
čtvrtek od 17:00 hod. do 20:00 hod.
Knihovna je bezbariérová a kdo neví, tak je v prostorách bývalých
šaten školy. Vchod je společný s tělocvičnou.
Kvapem se blíží svátky vánoční a Nový rok, přeji všem krásné prožití
svátků vánočních, pevné zdraví, pohodu a spokojenost v Novém roce
2015.
Jan Kolofík, knihovník
Hvězdlické varhany v kostele sv. Jakuba
S projektem na záchranu hvězdlických varhan se započalo již v roce
2008, a to hlavně v oblasti získávání finanční pomoci a přípravy projektu. Varhany v kostele sv. Jakuba jsou skutečnou raritou a velmi
vzácnou památkou z období baroka.
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Jako jedny z mála byly zachovány v původní podobě, a tak můžeme
obdivovat široké spektrum tónových barev a majestátnost tohoto
nástroje. Postavil jej varhanář Harbich a jedná se o mechanickou
zásuvku se dvěma manuály.
V současné době disponuje farnost alespoň takovou částkou, aby
mohla zahájit restaurátorské práce. Dokončuje se plán oprav
s návrhy, jak postupovat, aby nástroj mohl sloužit i během restaurování liturgickým potřebám.
Na jeho obnovu budete moci přispět i během následujících let, protože oprava bude natolik náročná, že jí musíme rozložit do několika
let. Odhad opravy je v řádu několika set tisíců korun.
Dr. Michael Korbička, varhaník
ROK V DOMOVĚ HVĚZDA
Rok 2014 jsme v Domově Hvězda tradičně zahájili novoročním koncertem hudebního souboru z Kyjova. Díky manželům Procházkovým bylo jedno ponurné lednové odpoledne prozářeno rytmem písniček 30.let. Zimní měsíce nám také zpestřila Valentýnská kavárna
a abychom si letos trošku užili zimy, navštívil nás amatérský divadelní soubor se svým originálním pojetím klasické pohádky Mrazík.
Březen se nesl v očekávání jara a tuto dobu čekání nám příjemně
zkrátila Josefská zábava opět plná zpěvu a tance a ve stejném duchu, zpěvu a tance se nesla i tradiční oslava svátku Čarodějnic.
Květnového Svátku matek se zúčastnilo velké množství nejen klientů , ale což nás těší, i velká spousta rodinných příslušníků, kteří
přišli svátek s rodiči oslavit.
Horké letní měsíce nás od našich aktivit neodradily, a tak jsme společně s dětmi ze základní školy v Brankovicích úspěšně zvládli zábavný park, hody po našem se nám také povedli a na ochlazení byl
na místě i zmrzlinový pohár.
Podzimní měsíce roku 2014 byly výjimečné a tak trochu ve znamení oslav. V září oslavil Domov Hvězda 90 let od založení a poskytování sociálních služeb. Svou přítomností poctila Domov řada významných osobností, ale také bývalí pracovníci Domova.
Září nebylo jen dobou oslav, ale také náročnou přípravou na získání
certifikátu Vážka, který uděluje Česká alzheimerovská společnost
provozovatelům zařízení, poskytujících kvalitní služby pro lidi s demencí. Certifikát je udělován na základě výsledků auditu v zařízení.
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Bylo to náročné, ale můžeme s hrdostí oznámit, že jsme certifikát
získali.
O receptu na dlouhověkost by mohla vyprávět naše obyvatelka , paní Marie Pešková, která v plné síle oslavila 100. narozeniny. Narodila se 19.11.1914 v Nových Hvězdlicích, kde prožila celý svůj život.
Nekonečný zástup gratulantů, mezi nimiž byli rodinní příslušníci,
zástupci městyse, pracovníci i zástupci z řad obyvatel Domova přivítala paní Pešková se slovy, že si nikdy nemyslela, že se tak vysokého
věku dožije. Oslavenkyně s gratulanty prožila krásné a příjemné odpoledne.
Prosinec, to je měsíc, ve kterém jsou všechny aktivity nejen pracovníků, ale i klientů, směřovány ke klidnému a pohodovému průběhu
adventní doby. Letos se náš Domov spolu se spolkem Slovan zapojil
do celorepublikového projektu Česko zpívá koledy a společně si zazpívali u rozsvěceného stromu v Domově Hvězda. Věříme, že tímto
položíme základy k nové tradici nejen Domova, ale i Městyse Nové
Hvězdlice.
Milí spoluobčané,
rok 2014 je pomalu u svého konce. Kromě jiného byl bohužel rokem
z velkým nárůstem zadlužených jednotlivců i rodin. Počet podaných
žádostí o oddlužení letos prudce narostl.
Každý z nás má větší či menší půjčku k uspokojení svých potřeb.
Peníze si půjčujeme například na vybavení domácnosti, pěknou
dovolenou a z nadcházejícími Vánocemi koupí rodině nebo přátelům
hodnotného dárku pod stromeček. Ovšem v dnešní době, kdy
věřitelé a exekutorští vykonavatelé se nás snaží dále okrádat,
prostřednictvím skrytých poplatků nebo jiných lichvářských
praktik, je jakákoliv půjčka ošemetnou záležitostí. V případě
prodlení se splátkou nám navyšují původní dluh i několikanásobně.
Z tohoto začarovaného kruhu není východiska. Jediným možným
legálním řešením, jak se z této situace dostat, je oddlužení dle
insolvenční zákona.
Jeden příklad za všechny:
Paní si půjčila na vybavení domácnosti 30.000,- Kč. V době půjčky
byla zaměstnaná se slušným příjmem a splácení ( i když měla
splatit 50.000,- Kč) nebyl žádný problém. Když měla splaceno cca
75% úvěru, přišla do cesty nemoc a rázem po několika
nezaplacených splátkách se dluh vyšplhal na cca 280.000,- Kč. Paní
měla v dražbě přijít o svůj byt. Jedinou záchranou bylo oddlužení.
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Dnes ve splátkách hradí cca 2.500,- Kč měsíčně, ale co je mnohem
důležitější, byt jí nikdo nesebral.
Pokud řešíte vy nebo někdo z vaší rodiny podobný problém,
neváhejte se obrátit Vašemu regionálnímu specialistovi na
oddlužení. Nenechte se dále ožebračovat „šmejdy a lichváři“.
Volejte na telefon 605 271 661, konzultace je nezávazná a zdarma.
Rád Vám poradím nebo pomohu.
Libor Zeman
Pečení vánočního cukroví
Karamelové košíčky
250 g hladké mouky
50 g moučkového cukru
1 vanilkový cukr
140 g másla
2 žloutky
1 plechovka slazeného kondenzovaného karamelového Salka
2 balení hořké čokoládové polevy
100 g oloupaných mandlí
140 g másla (krém)
Z mouky, cukrů, změklého másla a žloutků vypracujeme těsto, které
necháme půl hodiny odpočinout.
Formičky na košíčky vymažeme rozpuštěným máslem a namačkáme
do nich kousky těsta tak, aby byly košíčky dost silné, ale aby
zůstalo místo na krém.
Pečeme v předehřáté troubě na 170°C dozlatova.
Kamelové salko smícháme s utřeným máslem.
Nugátová kolečka
200 g másla
1 vejce
100 g mletých lískových oříšků
půl lžičky mleté skořice
špetka tlučeného hřebíčku
70 g cukru moučky
500 g hladké mouky
Náplň:
100 g mléčné čokoládové polevy
400 g nugátu
140 g změklého másla
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Nejprve nakrájíme máslo na co nejtenčí plátky, aby se dobře
rozetřelo. Nakrájené máslo smícháme s moukou, vejcem a cukrem,
přidáme oříšky, mletou skořici a špetku hřebíčku.
Těsto dobře vypracujeme a ve fólii necháme asi hodinu v chladu
odpočinout.
Troubu předehřejeme na 180°C.
Těsto vyválíme na 4 mm a vykrajujeme kytičky o průměru 7 cm.
U všech kytiček vykrojíme střed. Pečeme na plechu asi 12 minut a
poté necháme vychladnout.
Ve vodní lázni necháme roztát mléčnou čokoládovou polevu, kterou
smícháme s nugátem a máslem.
Polovinu upečených kytiček postříkáme čokoládovou směsí a
nalepíme na ně druhou polovinu kytiček.
Hospodyňky, pamatujte – mnohem důležitější než počet druhů
cukroví je pokoj a klid v rodině a vaše dobrá nálada.
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