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Milý čtenáři zpravodaje,
o čem se v tomto zpravodaji dočtete?
V úvodu to bude Slovo starosty.
Dále následují Informace z jednání zastupitelstva městyse Hvězdlice.
Nechybí ani oblíbená rubrika Události v kultuře
a sportu.
Poté se můžete seznámit se Společenskou rubrikou.
Následuje aktualizovaný Letošní kulturní kalendář, kde se dozvíte, co nás čeká za akce, kterých se můžete zúčastnit.
Před závěrem si můžete přečíst Informace z úřadu městyse Hvězdlice a místní knihovny a dále si můžete přečíst článek z Domova
Hvězda o soutěži Zazpívej slavíčku.
A na samý závěr – Recept na brokolicový koláč.

Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
ať se nám to líbí nebo ne, už tu máme podzim. Je to období, kdy
sklízíme úrodu z našich, někteří i ze sousedových zahrádek a snažíme se dohnat vše, co jsme nestihli během celého roku.
V období, které uplynulo od vydání minulého čísla zpravodaje,
bylo dokončeno parkoviště za Večerkou u Haka. Těsně před dokončením je částečná rekonstrukce na úřadu městyse. Zbývá dovybavit
prostory před obřadní síní nábytkem a dokončit zábradlí u schodiště. I přes to, že práce ještě nebyly dokončeny, proběhlo v obřadní síni vítání nových hvězdlických občánků a po dlouhé době i svatební
obřad.
Pokračují práce na úklidu „jalového dvora“, podle památkářů
předzámčí. Na části objektu byla vyměněna střešní krytina a proveden odvod dešťových vod do kanalizace. Také byl porovnán terén a
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nachystán na podzimní výsadbu dřevin. Zateplili jsme také přístavbu hasičské zbrojnice včetně fasády.
Opravou komunikace do Zdravé Vody jsme vyřešili její dlouhodobě velmi špatný stav.
Z reakce řidičů, kteří tudy projíždí, je patrná jejich spokojenost
s tím, že silnice již není jak ementál. Bohužel v této části obce se
naplno projevil dlouhodobě neřešený problém s mostkem u domu
paní Němcové ve Zdravé Vodě. Jeho stav je natolik vážný, že statik
doporučil okamžitou rekonstrukci nebo uzavření. V současné době
probíhají práce na projektové dokumentaci na rekonstrukci a
městys požádal o dotaci na realizaci akce.
Pokračuje také narovnání vlastnických a uživatelských vztahů
mezi občany a městysem.
Komplexní pozemková úprava, kterou jsme iniciovali, by se měla
naplno rozjet na přelomu letošního a příštího roku.
Další problém, který řešíme je stav kanalizace. Snažíme se částečně kanalizaci vyčistit a opravit kanalizační vpusti.
Do konce roku bychom ještě chtěli dokončit úpravu terénu před
vstupem do bytů nad úřadem, přemístění trafostanice za sochou
sv.Augustýna a začít s řešením havarijního stavu střechy a celkové
zateplení zázemí u tělocvičny.
Kromě toho je třeba zajistit běžnou údržbu zeleně a komunikací po obci.
Připravujeme také projekty, týkající se chodníků, komunikací a zeleně v obci.
Samozřejmě se budeme snažit v mezích možností realizovat vaše připomínky a náměty.
Ale dost už o práci, přeji vám pěkný podzim a dostatek ovoce na
kvas.
Ing. Zdeněk Tejkal

Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice
ZM Hvězdlice se sešlo 14. září 2015 a projednalo mimo jiné:
- nákupy, prodeje a směny pozemků
- pachtovní smlouvy
- rozpočtová opatření
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- stavební úpravy v hasičské zbrojnici v Nových Hvězdlicích
- opravy v budově kulturního domu
- parkoviště za obchodem na čp. 170 v Nových Hvězdlicích
- poruchy v kanalizačním systému v Nových i ve Starých
Hvězdlicích
- podání žaloby kláštera Augustiniánů na Starém Brně na určení
vlastnictví k pozemkům, které užívá obec
- řešení havarijního stavu některých nemovitostí na území
městyse Hvězdlice
- havarijní stav propustku pod silnicí ve Zdravé Vodě

Události v kultuře a sportu
SPOLEK SLOVAN
Letošní rok byl pro náš spolek úrodný. Jak na akce, tak na nové
členy. Když jsme začali v březnu nacvičovat tance na hody, bylo jasné, že zájem bude větší. Před tím však ještě proběhl Dětský karneval, za účasti masek všeho druhu. Sál byl naprosto plný a proto i
tuto akci považujeme za úspěšnou.
A nyní hlavní náplň pracovního vytížení Slovanu. Bereme to jako
velký úspěch, když se do kroje odvážili pánové našich stárek. Je to
milé a těší to u srdce, když člověk zjistí, že jeho práce nebyla zbytečná. Nehledě na velký zájem dětí. To jsou naše sluníčka a jsou
moc šikovné. Proto si jich vážíme a věříme, že se sejdeme ve stejném
počtu i příští rok. Věřte, že práce kolem hodů a krojů není lehká, ale
úspěch je pro nás odměnou. A počet krojovaných, který rok od roku
roste, mluví za své-letos bylo 50 krojovaných+11 členů kapely Kozlaňáci.
A proto všem patří velké díky. A akce? No bylo jich požehnaně:
nesměly chybět hody ve Starých Hvězdlicích, hlavní akcí byly naše
hody, které dle reakcí byly úspěšné, nejen hlavně vystoupení dětí,
ale i půlnoční překvapení našich zdatných žen. Dále jsme byli pozváni na hody do Bohdalic. I tam jsme měli velký úspěch a naše
spolupráce bude pokračovat nadále.
Účast některých stárků byla i v Manerově a Bohatých Málkovicích,
odkud nás vyhnala velká bouřka. Vrátili jsme se nad ránem. Ovšem
s dobrými pocity a pozitivní zpětnou vazbou.
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Poslední víkend jsme přijali pozvání ještě do Uhřic a potom jsme
kroje zazimovali. Už teď se těšíme na výroční 10.krojované hody v
roce 2016.
Ovšem to neznamená, že pro letošek končíme. Už za 6 neděl pořádá
spolek Maškarní bál pro dospělé s DJ Tondou Kopřivou, tímto
všechny zveme-masky nejsou podmínkou účasti.
Začátkem listopadu ještě plánujeme pouštění draků pro děti, samozřejmě však záleží na počasí.
Určitě se sejdeme na nějaké výtvarné dílničce a na závěr roku
chceme dětem vyplnit čekání na Ježíška příjemnou hudbou, soutěžemi a vůbec setkáním na akci-předvánoční diskotéka pro děti a rodiče s ochutnávkou vánočního cukroví. Tak se těšíme, že zájem v
obci nepomine a budeme se scházet nadále v příjemném kolektivu a
v našem malebném městečku, protože takové akce stmelují lidi a
jsou pro život důležité. Děkujeme za přízeň a podporu Městyse
Hvězdlice pod vedením starosty.
za SPOLEK SLOVAN Martina Jirková

Z činnosti sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice
13. června SDH Milešovice uspořádali soutěž mladých hasičů. V požárním útoku starší obsadili 8. místo, mladší skončili na 14. místě.
Ve štafetě na 4 x 60 metrů starší skončili na 11. místě a mladší na
13. místě.
25. června siréna ve 20:03 hod. oznámila výjezd zásahové jednotky
do Bohdalic – Pavlovic. V bývalém vojenském prostoru Čurina byl
zaznamenán hustý černý kouř. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že
tam pracovník pálil staré rámy oken.
28. června SDH Topolany pořádali 4. ročník požární útok pro mladší
a starší hasiče o pohár starosty obce.
30. června jsme se byli naposledy rozloučit ve Vyškově – Dědicích v
obřadní síni s bratrem strojníkem Františkem Šimečkem. Byl to vynikající hasič a kamarád. „Čest jeho památce“.
2. července jsme byli požádání Zemědělským podnikem o vyčištění a
vystříkání plochy pro uskladnění obilí u sila v areálu Nové Hvězdlice.
15. července jsme brzy ráno připravovali odvoz opotřebovaného elektrického zařízení ze starého dvora.
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25. čevence jsme byli vyzvání Vyškovským autoklubem, abychom
zabezpečili na Rally Vyškov traťové komisaře a také zabezpečení
proti požáru. Na RZ Brankovice - Kunkovice se nás zúčastnilo třináct členů SDH.
27. července naši mladí hasiči i se svými vedoucími odjeli na tábor
do Janských Koupelí, kde strávili pěkný týden plných her a zábavy.
2. srpna siréna ohlásila v 11:44 hod. výjezd zásahové jednotky
k požáru pole obilí ve Starých Hvězdlicích za hřbitovem. Zasahovaly
tři hasičské sbory včetně našeho. Požár byl velice rychle zlikvidován
a škody byly minimální.
4. srpna siréna v 6:32 hod. ohlásila požár vepřínu v Uhřicích. Čtyř
členná jednotka přijela ve velmi krátké době. Příčina požáru byla
prasklá výbojka, od které chytila sláma . Požár byl uhašen velmi
rychle.
5. srpna zase siréna ve 14:53 hod. oznámila požár strniště
v Bohdalicích za hřištěm. Hořelo na ploše 20 x 20 metrů. S pomocí
HZS Bučovice jsme požár uhasili. Příčina: majitel pálil v zahradě a
oheň přeskočil na pole. A to bylo v době, kdy bylo vyhlášeno
hejtmanem JMK „ Zákaz pálení“. Mělo by to být ponaučení pro
všechny.
7. srpna jsme se byli rozloučit s bratrem Janem Voňkou zasloužilým
hasičem z Uhřic v Milonicích na jeho poslední cestě. Na hřbitov jej
odvezli na hasičském autě Tatra, kterou hodně roků opatroval.
„Čest jeho památce“.
14. srpna naší členové stavěli lešení ve starém dvoře na zateplení
budovy sociálního zařízení.
29. srpna jsme jako pořadatelé jeli připravit zabezpečení trati Rally
Barum Zlín na rychlostní zkoušku „ Žlutava“.
30. srpna sedmnáct našich členů zabezpečovalo na automobilových
závodech Barum Rally - RZ „Žlutava „. Jako traťoví komisaři jsme
měli na starosti bezpečnost diváků okolo závodní trati. Po skončení
závodu jsme udělali pořádek okolo trati a vrátili se večer domů.
Jan Kolofík,
starosta SDH Nové Hvězdlice
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Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice
VEPŘ CUP 2015
Tak jako tradičně na konci června, jsme uspořádali již 15. ročník
turnaje v malé kopané Vepřcup. I počet týmů je již několik roků a to
sedm. I přes nepříznivou předpověď nám počasí až na malou přeháňku vyšlo a nic nebránilo tomu, aby se na hřišti za garážemi odehrávali někdy vyrovnané zápasy a někdy i celkem rozdílné mače. Pět
přišlo i několik věrných fandů a kochali se nejen skvělými výkony
na hřišti, ale i příjemnou obsluhou ve výčepu a u udírny či grilu.
Z vítězství se radoval domácí tým SK Hvězdlice tvořený převážně
z hráčů starší generace, který za celý turnaj ztratil jen remízou
v pořadí s druhým Dynamem Bučovice. Třetí skončili Méďovci
Vyškov.Na bramborovém čtvrtém místě se umístil Allvet a pátý
loňský vítěz Putanmouř. Naše mládí obsadilo šesté místo a opět bylo
vidět evidentní zlepšení výkonů. A kdo skončil poslední? Bohužel
Cobra team, který byl nejslabší a žádný zápas nevyhrál. Už dnes se
těšíme na další ročník a věřím, že v budoucnu uspořádáme i turnaj,
který bude hrát více týmů.
HODY 2015
Jako každý rok náš sportovní klub zahajuje a ukončuje hody.
V pátek 24.července jsem pořádali předhodovou diskotéku. Naším
záměrem bylo k vzhledem k teplotám, které panovaly, pobavit se
v našem areálu. Bohužel těsna před plánovaným začátkem zábavy
začalo vydatně pršet a proto jsme museli vše rychle odstěhovat na
sál a chystat diskotéku tam. Myslím, že po hektickém úvodu se vše
vydařilo, k čemuž přispěl i výbornou hudbou DJ Kubass. Bavili jsme
se až do rána a poté někteří z nás putovali rovnou do svých zaměstnání.
V neděli 26.7. za slunečného počasí nastoupili naši ženáči proti
svobodným, kteří toužili konečně zlomit prokletí těchto svátečních
zápasů a vyhrát. Nejprve „ženáči“ lovili hráče, v některých případech
přímo i u svátečních stolů, aby vůbec mohli nastoupit a neprohráli
kontumačně. Poté už vyučovali na hřišti „rozskotačené“ mládí a sázeli jeden gól za druhým.
Ovšem přecenili se a začali jim docházet síly. Nebyl skoro nikdo na
střídání a mladí proti nám točili snad 30 hráčů. Výsledkem toho by-
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la nakonec těsná prohra o jeden gól a i v penaltovém rozstřelu byli
lepší.
Takže jim patří gratulace a pro nás ženaté je to výzva na příští rok.
Vrátíme vítězství na stranu zkušeností?
OKRESNÍ PŘEBOR
Dovolte mi ještě, abych Vás informoval o tom, že se opět po několika letech vrací do našeho městysu okresní přebor v malé kopané.
Díky nadějnému mládí a několika starším pardálům jsme dali do
kupy soupisku a můžeme nastupovat opět v soutěži. První výsledky
jsou neradostné, ale sbíráme zkušenosti a já věřím, že se to zlepší.
Výsledky můžete sledovat v naší informační tabuli u autobusové zastávky. Rád bych vás touto cestou pozval i na naše zápasy, které
budeme hrát na domácím hřišti a to 10. a 17.října. Jedná se o sobotní dopoledne a já věřím, že si najdete chvilku na času a nejen že
dojdete na pivečko a pochutiny z udírny, ale také že podpoříte naše
chlapce v bojích o body do tabulky. Za to Vám moc děkuji a těšíme
se na Vás.
Bohuslav Bárta, předseda SK
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Společenská rubrika
Vítáme do života :
Petra Kovaříka
Karla Zezulu

8.7.2015
21.7.2015

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

Danuše Handlířová
Jiří Božek
Zdenka Spáčilová
Vanda Pietoková
Danuše Skoupá
Jan Hlaváč
Marcela Šumberová
Marie Dvorská
Věra Bártová
Božena Zubíková

75 let
70 let
80 let
93 let
75 let
85 let
70 let
80 let
65 let
75 let

Paní
Paní
Paní
Paní
Paní

Věra Macháňová
Marie Pešková
Ludmila Hálová
Miloslava Povolná
Božena Vykydalová

90 let
101 let
80 let
70 let
95 let

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

Zdenkou Puklovou
Jiřinou Hoffmanovou
Janem Voňkou
Boženou Poláčkovou
Čest jejich památce.
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Kulturní a sportovní kalendář městyse Hvězdlice
na rok 2015

Datum

Název akce

31. říjen 2015

Meziuliční turnaj v malé kopané /hřiště/ Sportovní klub

10. a 17. říjen
2015
24. říjen 2015

Zápasy v malé kopané na domácím hřišti Sportovní klub
V rámci okresního přeboru
Dušičkové svícení
Hasiči NH

31. říjen 2015

Maškarní bál pro dospělé /sál KD/

OS Slovan

6. listopad 2015

Tradiční setkání seniorů

Kulturní komise

14. listopad 2015

Přednáška o historii kostela ve
Starých Hvězdlicích
Sousedské posezení v přísálí KD

Městys Hvězdlice

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

20. listopad 2015
28. listopad 2015
19. prosinec 2015
19. prosinec 2015
25. prosinec 2015
31. prosinec 2015
31. prosinec 2015

Pořadatel
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Hasiči NH

Sportovní klub

Sportovní klub

Úřad městyse Hvězdlice informuje
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny ve dnech
16. – 18. října 2015 / pátek až neděle/ na obvyklých místech.
Na tyto kontejnery nepatří železo, elektroodpad a nebezpečný odpad.
Železo a elektroodpad můžete uložit před budovu hasičské zbrojnice
v Nových Hvězdlicích.
Děkujeme všem, kteří třídí odpad a využívají přitom kontejnery na
tříděný odpad v obou částech obce.
Upozornění: Kontejnery na tříděný odpad v Nových Hvězdlicích byly
přemístěny za budovu kulturního domu. Je zde umístěn také kontejner na použitý textil.
Výzva k úhradě nedoplatků
Úřad městyse Hvězdlice v y z ý v á všechny dlužníky, kteří již obdrželi upomínky na úhradu svých závazků vůči městysi Hvězdlice,
aby provedli platbu nejpozději do konce září 2015.
Městys Hvězdlice bude nucen zahájit Správní řízení k vymáhání nedoplatků a následně oslovit exekutorskou kancelář.
Věříme, že se chcete vyhnout dalším nákladům z nedoplatků a své
závazky vůči městysi Hvězdlice uhradíte včas.
Děkujeme

Obecní knihovna
Vážení občané, tak jako každý rok přichází zimní období a dlouhé
večery. Rád bych Vás pozval do obecní knihovny.
Vypůjčit si můžete jak naše nové i stávající knihy, tak knihy zapůjčené z knihovny Karla Dvořáčka z Vyškova, takzvaný výměnný fond,
který každé tři měsíce obměňujeme. Knihy, které nemáme ve fondu,
tak pro Vás vypůjčím ve Vyškově.
V knihovně je možnost připojení k internetu přes Wifi.
Knihovna je bezbariérová a nachází se zde internet pro občany.
Provozní doba je vždy ve čtvrtek od 17:00 hod. do 20:00 hod.
Knihovna sídlí v bývalých šatnách školy a vchod je společný do tělocvičny.
Těším se na Vaší návštěvu
Jan Kolofík, knihovník
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Domov Hvězda
ZAZPÍVEJ SLAVÍČKU
Zazpívej Slavíčku patří mezi tradiční a hlavně oblíbené společenské
akce, které v Domově Hvězda pro naše klienty pořádáme. V letošním
roce se přehlídky zpěvaček , zpěváků a recitátorů představilo 24 vystupujících. Zazněla celá řada známých i méně známých písní.
V rámci recitace jsme vyslechli i vlastní tvorbu naší klientky a také
se zaposlouchali do veršů básníka Vítězslava Nezvala.
Příjemné odpoledne všem zúčastněným zpestřil doprovod na harmoniku pana učitele Louckého. Na závěr jsme si všichni společně
zanotovali a jak je již zvykem, příjemné podzimní odpoledne jsme
zakončili společnou písní Ta naše písnička česká.
Lenka Králová, sociální pracovnice

13

A na úplný závěr - Brokolicový koláč z křehkého těsta
Na těsto potřebujeme:
500 g hladké nebo polohrubé mouky,
1 sáček kypřicího prášku do pečiva,
250 g tuku
sůl
1 vejce
asi 100 ml vody
mouku na vyválení těsta a tuk na vymazání formy
na náplň
200 g brokolice nebo květáku (možno nahradit i špenátem)
sůl
200 g žampionů
30 g tuku
2 stroužky česneku
150 ml smetany
2 vejce
150 g tvrdého strouhaného sýra
Postup:
Na vál prosejeme mouku s kypřicím práškem. Do důlku uprostřed
vlijeme změklý tuk, sůl, část rozšlehaného vejce (další část odložíme). Suroviny lehce pokropíme vodou a zpracujeme těsto. Přikryjeme a necháme půl hodiny uležet v chladu.
Na pánvičce opražíme nadrobno nasekanou brokolici nebo květák,
přidáme nakrájené žampiony, prolisovaný česnek, osolíme a cca 10
minut dusíme. Do misky si mezitím nastrouháme sýr, přilijeme
smetanu a rozkvedlané vejce. Těsto vyválíme a dáme do formy tak,
aby konce přesahovaly. Na těsto rozložíme brokolici a zalijeme sýrem se smetanou a vejcem a vložíme do trouby vyhřáté na 200 st.
Pečeme do zlatov

Dobrou chuť.
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