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Milý čtenáři zpravodaje,  

 

co jsme pro vás tentokrát připravili? 
Tradičně začínáme Slovem starosty. 
Dále pokračujeme Informacemi z jednání za-
stupitelstva městyse Hvězdlice.  
Najdete také oblíbenou rubriku Události 
v kultuře a sportu. Spolek Staré Hvězdlice 
zve všechny na tradiční hody, SDH Nové 
Hvězdlice připojil  informace o pořádaném 
táboru a kulturní komise přidává malou po-
zvánku na hody v Nových Hvězdlicích.    
Následuje Společenská rubrika. 
Dále se v Kulturním kalendáři dozvíte, kam 

můžete vyrazit za zábavou a sportem. 
Před závěrem si můžete přečíst Informace z úřadu městyse a z 
knihovny Hvězdlice, dále jsou Zprávičky ze školičky. Na samý 
závěr se můžete poučit jak správně kompostovat.  
Jako bonus se inspirujte Receptem na jahodový dezert. 

 
 

Slovo starosty 
 
Vážení a milí spoluobčané, 
svůj příspěvek obvykle začínám upozorněním, které že to roční ob-
dobí máme. Dnes tak neučiním a zbytečně nebudu prarodiče strašit 
vnoučaty, které se již těší na prázdniny. Bylo tomu tak i v loňském 
roce, změna je pouze v tom, že vnoučata jsou o rok starší. Nebudu 
ani popisovat, co se v obci dělá. Pouze se zmíním, že je ukončena 
příprava na rekonstrukci chodníku okolo Domova Hvězda, na par-
kovací stání, komunikaci okolo sochy sv. Augustina a rekonstrukce 
vjezdu do hasičky. Práce začnou po novohvězdlických hodech. Také 
bude pokračovat rekonstrukce sochy. Na všechny tyto akce se poda-
řilo získat dotaci. Dotaci jsme také dostali na rekonstrukci kuchyň-
ky a sociálního zařízení u tělocvičny. 
 O tom ale nechci psát. Dnes trochu o něčem jiném. Kdo z vás spo-
luobčanů, ale i lidí z okolních obcí přečte kulturní kalendář městyse 
Hvězdlice, může si udělat obrázek o bohatosti nabídky akcí. Lidé 
z okolních obcí nám takový bohatý program mnohdy závidí. Nejsem 
si ale jist, zda je podobné hodnocení i od občanů Hvězdlic. Minulý 
týden došlo e-mailem podání, které teď ocituji: „Právě jsem si pře-
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četla plakát na sobotní akci. SK Hvězdlice, spolek nemá žádný pří-
nos pro naší obec, na takových akcích pouze propíjí a projídá peníze 
obce. Členové tohoto spolku si nedokáží udržovat pořádek kolem 
svých domů ( třeba , když  se poseče tráva), ale jak se pije zadarmo, 
jsou první. Názor více občanů.“ Je samozřejmě bez podpisu. Vzhle-
dem k tomu, že zpochybňuje transparentnost v hospodaření obce, je 
mou povinností na takové podání reagovat, byť jde o lživý anonym. 
Abych ochránil dobré jméno obce před touto pomluvou, budu podá-
ní řešit v trestně právní rovině. 
Druhá polovina sdělení se mě týká jako bývalého předsedy 
v anonymu zmiňovaného spolku. SK Hvězdlice od svého vzniku, po-
řádá nebo spolupořádá spoustu sportovních a kulturních akcí a ak-
cí pro děti. Pořadatelé to dělají ve svém volném čase a bez nároku na 
odměnu. Výtěžky z těchto akcí a z brigád v zemědělství, kterých se 
členové účastní, slouží na financování akcí pro děti (ty mají občer-
stvení zpravidla zdarma) a na postupné budování sportovního areá-
lu. V uplynulých 10 letech šlo na výstavbu areálu (jde o majetek ob-
ce, který má SK pronajatý) víc jak 400 tisíc korun, které obdržel 
spolek ve třech dotacích od Jihomoravského kraje a zbytek musel 
dofinancovat spolek ze svých prostředků. Tato čísla jsou v příkrém 
rozporu s tím, co obsahuje zmíněný e-mail. Další komentář je asi 
zbytečný.  
Přeji proto na tomto místě všem, kdo pro své spoluobčany připravují 
sportovní a zábavné akce, aby se nenechali odradit a znechutit po-
dobnými nepravdivými pamflety. Já osobně věřím, že poslední věta- 
“Názor více občanů.,“ není pravdivá, tak jako není pravdivý zbytek 

tohoto textu.  
 
    Přeji vám všem, tedy i autorce či autorovi 
výše uvedeného anonymu, příjemně prožité 
prázdniny, dovolené a hodně společných 
zážitků v rámci rodiny i našeho městysu. 
 
 
 

                                                                   Ing. Zdeněk Tejkal 
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Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 
 

Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 10. 4. a 19. 6. 2017 a pro-
jednalo mimo jiné: 
° smlouvu o poskytnutí dotace z JMK Brno ve výši 2.402 tis. Kč     
na splaškovou kanalizaci kolem Domova Hvězda 
° nákup pozemků za budovou bývalé základní školy 
° pronájmy pozemků v areálu bývalého zemědělského družstva ve 
Hvězdlicích 
° výsledek hospodaření Mateřské školy Hvězdlice 
° závěrečný účet a účetní závěrku městyse Hvězdlice za rok 2016 
° smlouvu o poskytnutí dotace z JMK Brno ve výši 200 tis. Kč na 
opravu klubovny vedle tělocvičny 
° smlouvy o věcných břemenech na obecních pozemcích pro firmu 
E.ON. a.s. České Budějovice-přípojka ke hřbitovu a k budově bývalé 
základní školy 
°  smlouvu s EKO-KOM, a.s. Praha na bezplatný pronájem kontejne-
ru na tříděný odpad – plasty. 
° veřejnoprávní smlouvu s Městem Vyškov na výkon agendy v úseku 
základních ragistrů 
° smlouvu o dílo s firmou Moravia-Malstav, s.r.o. Kučerov na dodáv-
ku a montáž díla „ Rekonstrukce klubovny a sociálního zařízení pro 
volnočasové aktivity mládeže ve Hvězdlicích“ 
° smlouvu o dílo s firmou VHS-STAVBY, s.r.o. Pustiměř na dodávku 
díla „ Opravy hasičské zbrojnice ve Hvězdlicích II. etapa“ 
° záměr na sněmy pozemků ve Starých i Nových Hvězdlicích 
° změnu stanov DSO Mezihoří 
° žádost o příspěvek na dokončení stavby MS Hvězdlice 
° žádost o umístění retardérů na komunikaci u hřiště 
° další informace ke službě Pošta-Partner 
° možnost získání dotace na rekonstrukci budovy bývalé základní 
školy a možnosti jejího využití  
° napouštění bazénů z obecního vodovodu 
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 Události v kultuře a sportu 
  
 Z činnosti kulturní komise 

  
Slet čarodějnic 

   Co by to bylo za poslední dubnový den bez čarodějného kvílení? 
Proto jsme i letos samozřejmě nemohly ochudit naše spoluobčany o 
tenhle vysoce kulturní, poučný a zábavný zážitek. 
   A jak je zvykem, slétly jsme se na dvoře za poštou v hojném počtu. 
Po náležitém občerstvení, doplnění tekutin, seřízení košťátek, absol-
vování dechové zkoušky a po krátkém proškolení bezpečnosti a pra-
videl létání na koštěti jsme se vydaly na cestu na malé hřiště. 
   Po našem hladkém přistání nám starosta propůjčil čarodějné prá-
vo. A hned vzápětí mohli přítomní zhlédnout loupežnické vystoupení 
skupiny historického šermu Armet. Moc se nám líbilo a všichni - 
lapkové, rytíř i spanilá dáma byli za svůj výkon odměněni potles-
kem. 
  Děti dostaly kouzelné karty, do kterých po absolvování soutěží na 
stanovištích sbíraly razítka. Po obdržení plného počtu si je mohly 
vyměnit za tajemný balíček sladkostí. 
  Také oblíbená čarodějná tombola měla velký úspěch. Losy byly ro-
zebrány v rekordně krátkém čase a všech, více než sto cen našlo své 
majitele. Vždyť kdo by doma nepotřeboval například  - Obrúsky na 
řiť nebo Fusekle či Mandragoru v květináči? 
  Všichni účinkující dostali občerstvení zdarma a ostatní si je mohli 
zakoupit za mrzký peníz. Jako každý rok bylo cigáro dobře vyuzené 
a teplé, pivo správně vychlazené a svařák, ten byl opravdu dobře 
okořeněný.  
   Po setmění byla zapálena vatra, kolem které jsme zakřepčily svůj 
čarodějný tanec za pomoci většiny přítomných.  A  pokračovala vol-
ná zábava  ke které hudbu namíchal DJ Mara. 

   
 
Děkuji všem pomocníkům a asistentům za za 
ochotu a pomoc a doufám, že se všichni příští 
rok sejdeme opět.  
                         

       drápem zapsala   Vošatka Netopýrů 
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Dětský den   

 Kulturní komise ve spolupráci s agenturou Bafse z Mouřínova a 
místními složkami, pořádala pro naše děti v sobotu 10.6.2017 Dět-
ský den. I když zpočátku si s námi počasí zahrávalo a honily se nám 
hlavou různé myšlenky, jestli odložit či nikoliv, nakonec dopadlo vše 
dobře. V průběhu odpoledne mohli děti i jejich rodiče soutěžit na 
několika stanovištích, za což byli odměněni žetony, za které si poté 
vyzvedli sladkosti či jiné pochutiny. Od pořadatelů obdrželi oplatek, 
pití i cigárko (samozřejmě z udírny). Mohli jsme shlédnout zásah 
hasičů u hořícího vozu a poté následovala pěna pro dětské radován-
ky. Děti si mohli osedlat koně a to, jak živé, tak i ty pod kapotami 
motorek. Za to obojí patří velký dík Bzukovi, který nám s tímto po-
mohl. Samozřejmě poděkování na tomto místě patří všem, kteří se 
podíleli na zdárném průběhu akce. Děvčatům, která byla u stanovišť 
(nebudu je jmenovat, protože o to nestojí). I přes to, že nejsou 
v žádné složce či komisi, šli nám pomoc a my si toho moc vážíme a 
ještě jednou děkujeme. Poděkování patří i našim hasičům, kteří se 
starali o střelbu. A tak bych mohl pokračovat, přes obsluhu občer-
stvení až po přípravu hřiště. Přesvědčili jsme se na této akci, že jsou 
mezi námi i tací, kteří nám pomůžou i ve svém volném čase a nic za 
to nechtějí a nic za to neočekávají. 
    Myslím, že sázka na změnu tentokráte vyšla a můžeme být 
s průběhem oslavy svátku dětí spokojeni. 
 
                                                 Bohuslav Bárta, předseda KK 
 
 
 Jarní radosti dětí i dospělých ve Starých Hvězdlicích 

  
 Jarní společenskou sezónu otevřelo setkání čarodějnic i čarodějů 

různých věkových skupin.  
29. dubna 2017 se sešli všichni mágové na tradičním místě se-
tkávání obyvatelů Starých Hvězdlic. Milé bylo, že se na rej a řá-
dění přijeli podívat i kolegyně čarodějky a kolegové mágové 
z Nových Hvězdlic, a přivedli sebou i čarodějnický potěr. Původně 
se čarodějky trochu obávaly rozmarů počasí, ale to se podařilo 
pěkně zaklet a vše mohlo probíhat bez dešťových kapek. A tak si 
malí černokněžníci mohli vyzkoušet slalom na koštěti a zdokona-
lit se tak v úsilí získat řidičské oprávnění na let na koštěti, do-
plňkovou disciplínou byl i hod koštětem. Všichni se také moc a 
moc dobře pobavili u pavoučích závodů, kdy ti nejšikovnější 
k sobě přitáhli pavouka na ruličce opravdu bleskově. Disciplína 
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to byla velmi oblíbená, některé děti si ji pro jistotu zopakovaly 
hned několikrát. Hezký byl i foukací dostih pavouků na stole 
anebo pantomima malých čarodějů. V průběhu odpoledne byli 
šikovné děti odměňovány čarovnými sušenkami a připravily si 
také lektvar báby Čarymúry zajišťující věčné mládí. Děti postup-
ně přidávaly potřebné ingredience, mezi nimi myší bobky, hadí 
krev, dračí zub a šmoulí kaši (všechny přísady samozřejmě ne-
prozradíme) a vytvořily lektvar v pravdě královské chuti. Ale pro-
tože děti mají chuť a hlad permanentně, tak po dokonalém spá-
lení zlé čarodějnice, opékaly ještě špekáčky. Odpoledne, jak už to 
tak ve Starých Hvězdlicích bývá, se díky činorodé a milé péči 
hlavních organizátorů ze Spolku Staré Hvězdlice, opět moc a moc 
vydařilo.  

 No, a protože ve Starých Hvězdlicích máme činorodé i dobrovolné 
hasiče, chopili se uspořádání dne dětí. Konal se 3. června 2017 
za vydatné vodní pomoci SDH Nové Hvězdlice. Akci doprovázela 
hudba – samozřejmě zazněly všechny významné dětské hity, pří-
jemná atmosféra a pohodové počasí. Děti měly možnost zkusit si 
svou mušku střelbou ze vzduchovky za odborného dohledu na-
šich hasičů, dále ověřily svoji šikovnost skákáním v pytli, vy-
zkoušely si i souboj s pamětí, šikovnost v házení kamínků na 
daný cíl a velmi pěknou štafetu, kdy cílem bylo co nejdříve a 
s nejmenšími ztrátami přemístit vodu malou naběračkou přes 
úzkou lávku (což jak uznáte, není opravdu úkol nejlehčí). Protože 
náročnost programu byla značná, děti si mohly „odpočinout“ pod 
dohledem hasičů z Nových Hvězdlic u vody (některé se 
z neznámých důvodů vrátily mokré) a nakonec si vychladit 
mozkové závity, i zbytek těla, pod proudy vody z hasičského vo-
zu. Po vyždímání dětí (a některých dospělých) se přistoupilo 
k oblíbenému opékání špekáčků. Samozřejmě v průběhu soutěží 
děti vyhrály drobné pamlsky, které jim pomáhaly udržet vitální 
výkon v průběhu soutěží. Vítaným dárkem byly i balónky ne-
zvyklých tvarů. I toto sobotní odpoledne bylo velmi pohodové a 
radostné, nezbývá, než poděkovat všem organizátorům, kteří 
k pohodičce odpoledne a podvečera přispěli.  

  
                                                              

Zapsala: Eva Lukášková          
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Z činnosti sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice 

8.dubna – naši mladí hasiči se zúčastnili 40. ročníku závodu požár-
ní všestrannosti v Pístovicích. Mladší obsadili 14. místo z celkového 
počtu 34 družstev a starší skončili na 17. místě z celkového počtu 
38 družstev. Radost z pěkného umístění zkazila porucha avie, kvůli 
které se děti dostaly domů až po třech hodinách od ukončení soutě-
že 
15. dubna – proběhla akce „Ukliďme Česko“. Zúčastnilo se 14 členů 
Celkem nasbírali 18 pytlů odpadků, 9 pneumatik, jednu televizi a 
jeden vysavač. Jen škoda, že místních   přišlo tak málo. Jednalo se 
o úklid našeho městyse. Do akce se zapojil pan Luboš Trávníček, 
díky kterému přijeli další tři pomocníci až z Brna 
6. května – Rally Vyškov uspořádal soutěž automobilů. Třináct na-
šich členů se podílelo jako traťoví komisaři. Zrovna na naší RZ 
Pruská se stala nehoda, kde závodní auto přelétlo zábradlí a přistálo 
na střeše v příkopě. Naštěstí se závodníkům nic nestalo, jen auto to 
odneslo 
13. května – okrsek Nesovice uspořádal soutěž v požárním útoku 
v Milonicích. Zúčastnilo se šest sborů. 1. místo obsadil SDH Nové 
Hvězdlice časem 0,29 sec., 2. místo SDH Nesovice čas 0,46 sec. a 3. 
místo SDH Staré Hvězdlice čas 1,27 min 
Naši mladí hasiči jak starší, tak mladší v požárním útoku obsadili 
první místo 
20. května – v Milešovicích se uskutečnilo krajské kolo CTIF. Druž-
stvo starších hasičů obsadilo 6. místo. Mladší se z důvodu nemoci 
nezúčastnili 
21. května – v 9:23 hod.zazněla siréna. Členové zásahové jednotky 
měli výjezd do Brankovic. Na vlakovém nádraží hořel motor lokomo-
tivy  
27. května – se naše jednotka zúčastnila cvičení na letišti ve Vyško-
vě. Nácvik doplňování vody do závěsného bambivaku. Bambivak je 
podvěsné zařízení pod vrtulník, obsahující vodu, kterou lze následně 

Pozvánka na hody ve Starých Hvězdlicích: 
 

Spolek Staré Hvězdlice pořádá 5. července 2017 hody 
ve Starých Hvězdlicích s tímto programem: 

 
11,00 – Mše svatá 
20,00-  Hodová zábava se skupinou Revajvlband, občerstvení a 

tombola zajištěny 
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provádět letecké hašení. Vrtulník k těmto zásahům poskytuje policie 
ČR. K plnění vaku jsou předurčeny jednotky požární ochrany. Plně-
ní vaku vodou provádějí z cisterny 
27. května – jsme byli popřát ke kulatým narozeninám a to šedesá-
tým našemu dlouholetému členovi bratru Vladimíru Zubíkovi 
29. května – v 15:05 hod. jsme byli povoláni sirénou k záchraně 
osoby v Nových Hvězdlicích 
 10. května – jsme se rozloučili a doprovodili na poslední cestě 

bratra hasiče pana ing. Josefa Machala ze Starých Hvězdlic. Čest 
jeho památce 

 10. května – se uskutečnilo cvičení okrsku Brankovice a Nesovice 
v Dobročkovicích. Sjelo se sedm sborů. Prováděl se dálkový do-
provod vody s pomocí stříkaček PS 12 a s cisternami 

 10. května – kulturní komise připravila dětské odpoledne. Také 
jsme se podíleli na programu střelbou ze vzduchovek a chlazení 
dětí vodou z cisterny 

 17. června – v Milešovicích se uskutečnila soutěž mladých hasi-
čů. V požárním útoku se probojovali naši na 11. místo a ve štafe-
tě 4 x 60 m. obsadili 12. místo 

 20. června – v 15:17 hod. jsme byli sirénou upozornění na výjezd 
k požáru. Po příjezdu k Orlovicím nás navedl občan z Orlovic do 
lesa, kde hořelo. Po lesní cestě plné výmolů jsme se dostali velmi 
těžce ke školce, kde vznikl požár od jiskry z křovinořezu. Po urči-
té době se nám podařil oheň dostat pod kontrolu. Za hodně 
dlouhou dobu přijeli hasiči z Ivanovic na Hané a my se mohli na-
pojit na jejich cisternu a dokončit hašení. 

  
 Týdenní letní tábor pro mladé hasiče se uskuteční od 
 23 – 29. 7. 2017 v Jánských Koupelích. Cena 2500,- Kč. 

V případě zájmu volejte: Tomáš Kohout mob: 602 609 272. 
  
  
 Jan Kolofík 
 starosta SDH 
  
Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice 

 
Velikonoční turnaj ve stolním tenisu 
Na aprílovou sobotu jsme naplánovali turnaj ve stolním tenise. Opět 
se hrálo na sále kulturního domu, kde byli nachytány 4 stoly. Bo-
hužel účast nebyla velká. Sešlo se nás zhruba deset, ale i tak boje 
byly velké a urputné. Děvčata byla jen tři. Vyhrála Kačka Dvořáková 
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před Nikčou Bártovou a Maruškou Obdržálkovou. Kategorii mužů 
vyhrál nestárnoucí Michal Stefančo před Filipem Hanákem a Rad-
kem Švecem. My ostatní jsme jim tvořili kompars, ale bavili jsme se 
všichni. Ostatní kategorie obsazeny nebyly. Všem účastníkům děku-
jeme za pěkné odpoledne. 
 
 
Pochod na Holý kopec 
   V neděli 7.května se uskutečnil v tradiční spolupráci s SDH Boha-
té Málkovice pochod na „Holý kopec“. Po dopravení všech cca 20 
„našich“ turistů na koupaliště do Málkovic došlo ke sloučení celé 
skupiny a pochod mohl odstartovat. Počasí bylo aprílové, ale nijak 
nepřející. V průběhu pochodu byly připraveny soutěže a atrakce pro 
děti. Samozřejmostí byly opět občerstvovací stanice. Po návratu na 
základnu pokračoval program pro děti. I zde chci poděkovat účast-
níkům a jsem rád, že jsme mohli mezi námi přivítat nové tváře. 
Snad nás bude chodit více, pokud budeme pokračovat v této akci. 
 
   

Vepřcup 
V sobotu 24.6.2017 se na našem hřišti za garážemi uskutečnil 
17.ročník turnaje v malé kopané Vepřo Cup. Tentokráte za účasti 
5týmů. Bohužel jeden tým odřekl svoji účast ve čtvrtek těsně před 
konáním turnaje. Hrálo se za úžasného slunečného počasí a podpo-
ry několika místních fandů. Systém turnaje byl uzpůsoben menší 
účasti týmů. Nejprve hrál každý s každým. Tuto základní skupinu 
vyhrál místní tým Beťasova XI před Cobrou a Fialkami z Lážan. 
V následujícím semifinále nejprve prohrál Cobra Team s Fialkami a 
Méďovci Vyškov podlehli Beťasově XI. V souboji o třetí místo porazili 
Méďovci Cobru a ve finále rozdrtil tým „trenéra“ Beťase Fialky 8:0. 
Z toho plyne, že putovní pohár zůstává diky vítězi doma. Na druhém 
místě skončili Fialky a na třetím Méďovci z Vyškova. Těsně pod 
stupni vítězů skončil Cobra Team a na pátém místě Bílý Balet tvo-
řený místními mladými hráči, kterým k lepšímu umístění nepomoh-
la ani regenerační jednotka v podobě „vířivky“ přímo v areálu hřiště. 
   Po celý den bylo k dispozici občerstvení jak v tekutém stavu, tak i 
v podobě kuřecího masíčka, vepřové pečínky či cigárka z udírny. 
Myslím, že až na ten prach z hrací plochy, kterého bylo opravdu 
dost, nic nekazilo příjemný sportovní den a myslím, že zápasy měli 
svoji sportovní úroveň, což jsem pochopil z názorů některých fa-
noušků. 
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   Večer následovala letní noc, která již probíhala za trochu jiné tep-
loty vzduchu, ale ve stále příjemné atmosféře. K poslechu i k tanci 
nám hrál DJ Čola, který také přispěl k pohodovému průběhu, který 
nebyl narušen žádnými excesy. Chtěl bych poděkovat jak spolupo-
řadatelům za svoji aktivitu v průběhu celého dne, tak i všem ná-
vštěvníkům jak fotbálku tak i večerní zábavy. 
 
 
Pozvánka na hody 
Ještě bych Vás rád pozval na hodové oslavy. V pátek 21.7.2017 pro-
běhne na hřišti za garážemi „předhodová diskotéka“. Zahraje nám 
DJ Kubass ,a já věřím, že tímto zahájíme příjemný víkend. Při nepří-
zni počasí, by se diskotéka uskutečnila na sále kulturního domu, 
ale my věříme, že počasí bude s námi, a nechá nás v příjemném 
prostředí našeho sportovního areálu.  
   Na neděli chystáme opět hodový zápas (pokud možno svobodní 
proti ženatým). Tímto bych chtěl pozvat všechny, co si rádi kopnou 
do balónu a nehledí na fotbalové umění. Opravdu o nic nejde. Snad 
jen to, že musíme porazit svobodné mládí. Takže vezměte si spor-
tovní obuv a dojděte. Zahrajete si určitě všichni. Občerstvení bude 
zajištěno a dobrá zábava snad také. A co se týče počasí? Tomu ne-
poručíme, ale snad vyjde. A v tom případě i věřím v hojnou účast, 
jak hráčů, tak diváků. Těšíme se na Vás. 
                                                                                           
                                                    Bohuslav Bárta, předseda SK 
    
 
Malá pozvánka na hodové slavnosti 

 
Ve dnech 21. – 23. 7. 2017 proběhnou v Nových Hvězdlicích hodo-
vé slavnosti s tímto programem: 
Pátek 21. 7. 2017 – hodová diskotéka na hřišti s DJ Kubasem 
Sobota 22. 7. 2017 – 15,00 – předání práva starostou 
                                             krojovaný průvod obcí 
                                             zaplétání májky 
                                 20,00 – na sále v kulturním domě                              
                                              vystoupení dětí, česká a moravská  
                                              beseda, hrají Kozlaňáci 
Neděle 23. 7. 2017 – hodový zápas na hřišti „ženatí-svobodní“. 
Pro odpolední pohodu zahraje místní skupina OLDFIVE. 
Podrobnější pozvánku obdržíte v týdnu před hody.   
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Společenská rubrika    
 

Vítáme do života : 
 
Max Selinger                                       19.06.2017 
                                                                                           

Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané 
 
Paní Milada Ochotná             85 let 
Paní               Jarmila Černohorská                         75 let 
Paní Olga Habrdová             80 let 
Paní               Eva Šťastná                                     65 let 
Pan                Hynek Handlíř                                 85 let 
Pan                Ladislav Kuba                                  60 let 
Paní               Anežka Marešová                             70 let 
Pan                Josef Chmelařík                                92 let 
Pan                Ladislav Přikryl                               70 let 
Paní               Ludmila Kadlecová                          65 let 
Paní               Mária Sokolová                                70 let 
 
Paní               Anna Tarabášová                              92 let 
Paní              Božena Korgerová                           90 let 
Pan                Jan Neveselý                                   85 let 
Pan                Ladislav Král                                    85 let 
Paní               Ludmila Marková                           75 let 
 
 
Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. 
 
Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany : 
 
Panem           Milanem Čamkem 
 
Paní               Marií Bártovou 
Paní               Emílií Machařovou 
Paní               Jarmilou Ševčíkovou 
Panem           Aloisem Šoupalem 
 
 
Čest jejich památce. 
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Kulturní a sportovní kalendář městyse Hvězdlice 
                                    na rok 2017  
 

Datum Název akce    Pořadatel 

4.-6. 7. 2017 Starohvězdlické hody /náves SH/ Spolek SH 

21. – 23. 7. 
2017 

Hodové slavnosti v Nových Hvězdlicích Spolek Slovan, SK 

srpen 2017 Letní noc ve Starých Hvězdlicích Hasiči SH 

srpen 2017 Ukončení prázdnin /myslivecká chata/ Myslivecké sdružení 

září 2017  Loučení s létem / Staré Hvězdlice u 
 buněk/ 

Spolek SH, 
hasiči SH 

září 2017 Turnaj v nohejbale – hřiště Sportovní klub 

říjen 2017 Meziuliční turnaj v malé kopané /hřiště/ Sportovní klub 

28. říjen 2017 Maškarní bál pro dospělé /sál KD/ Spolek Slovan 

listopad 2017 Dušičková světélka / SH u buněk/ Spolek SH 

3. listopad 
2017 

Tradiční setkání seniorů /sál KD/ Kulturní komise 

listopad 2017 Sousedské posezení v přísálí KD Hasiči NH 

listopad 2017 Rozsvěcení vánočního stromu 
/náves NH/ 

Kulturní komise, 
 hasiči NH 

listopad 2017 Výroba vánočních ozdob a  
rozsvícení vánočního stromu ve SH 

Spolek SH, 
Hasiči SH 

16. 12. 2017 SNĚHULACUP-turnaj v malé kopané 
/hřiště SK/ 

Sportovní klub 

25. 12. 2017 Turnaj v nohejbale / tělocvična/ Sportovní klub 

31. 12. 2017 Silvestrovské posezení /sál KD/ Sportovní klub 

 

Zkratky: NH-Nové Hvězdlice 

               SH-Staré Hvězdlice 

               SK.- sportovní klub 

               KD – kulturní dům 

               KK – kulturní komise 
Kulturní kalendář bude čtvrtletně upřesňován a doplňován. 
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Úřad městyse Hvězdlice informuje 

Odpočty vodoměrů provedou pracovníci městyse Hvězdlice ve dnech 
29. a 30. června 2017 (čtvrtek, pátek). 

Prosíme všechny občany, kteří jsou napojeni na obecní vodovod, aby 
připravili své vodovodní šachty k odpočtům ( vyčistili, popř. připravi-
li žebřík) nebo nahlásili stav vodoměru na Úřad městyse Hvězdlice 
emailem ouhvezdlice@infos.cz nebo tel. 517 358 616 nejpozději do úte-

rý 4. července 2017. 

V červenci budou  vybírány tyto poplatky: 

- vodné za I. pololetí 2017 ( 25 Kč/m3)+nájem vodoměru 20 Kč 

- nájem pozemků dle uzavřených nájemních smluv 

- stočné 100 Kč/osoba trvale žijící nebo 100 Kč/rekreační objekt 

- letos i nájmy hrobových míst podle uzavřených smluv 

Poplatky můžete přijít uhradit do kanceláře Úřadu městyse Hvězdli-
ce v pondělí 17. července 2017. 

Prosíme občany o dodržení tohoto termínu. Nejpozději je možné pro-
vést úhradu do konce července 2017. 

 
 
Obecní knihovna. 
Vážení občané, prázdniny se kvapem blíží, rád bych Vás pozval do 
knihovny. Dva měsíce prázdnin je dost dlouhá doba. Proto bych 
Vám doporučil zásobit se knihami. Máme dost nových knih, které 
nakupujeme prostřednictvím vyškovské knihovny a navíc máme 
výměnný fond, který každé tři měsíce obměňujeme. Na stránkách 
městyse Nové Hvězdlice v sekci knihovna si můžete přečíst, jaké 
máme nové knihy a také je odkaz na on-line katalog. 
Provozní doba je každý čtvrtek od 17 do 20 hodin. Před prázdninami 
bude knihovna otevřena mimořádně ve středu 28. června od 17. 
do 20. hodin. Po prázdninách bude otevřeno ve čtvrtek 7. září. 
Knihovnu najdete vedle tělocvičny.       
Přeji pohodovou dovolenou s knihou.   
                                                               Jan Kolofík, knihovník    
                                                    
 

 
 

mailto:ouhvezdlice@infos.cz
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY 

 
Je teplo, slunečno, blíží se prázdniny a my se rozloučili se školním 
rokem 2016/2017 projektem, který jsme nazvali INDIÁNSKÉ LÉTO. 
Celý červen jsme se zajímali o život indiánů, povídali jsme si o tom, 
jak žili v týpí, kdo byl ve vesnici náčelníkem, kdo bojovníkem a kdo 
krásnou Rybanou. Stříleli jsme s luky a šípy, jezdili na koni, vyrábě-
li totem, pekli kukuřici, pili voňavý čaj…jen dýmku míru jsme si ne-
zapálili. 
Naše hra na indiány byla, pro některé, poslední hrou ve školce. Po 
prázdninách se z Terezky Stuchlíkové, Nicoll Sloukové, Teresie Dr-
balové, Matyáše Svobody, Dennise Vlka a Daniela Petřiny stanou 
žáci základní školy. Tak jim i ostatním dětem z Mateřské školy 
Hvězdlice přejeme krásné prázdniny, hodně sluníčka a plno pouta-
vých příhod a zážitků. 
Prázdninový provoz školky: 1. 7. – 14. 7. a 28. 8. – 1. 9. 2017. V tyto 
dny nás ještě můžete navštívit, ale pak už bude školička uzamčena 
a my půjdeme na P R Á Z D N I N Y ….  HURÁÁÁÁ. 

                               
                             Jana Hrubá, ředitelka MŠ                                                                                                     
                                                                                 
 
 
 

 

 

 

 
    KUCHYŇSKÝ BIOODPAD DO SMĚSNÉHO ODPADU NEPATŘÍ 
 
 
Vadí Vám zapáchající popelnice? Pokud ANO, stačí popelnici dát do 
stínu, nechat pootevřené víko a hlavně do popelnice nedávat ku-
chyňský bioodpad. Nejefektivnějším způsobem nakládání 
s biologicky rozložitelným odpadem především odpadem z kuchyně 
(včetně plesnivého pečiva) je kompostování. Přirozeným rozkladem 
bioodpadu v kompostérech vznikají vhodné podmínky pro řadu or-
ganismů, které právě tento odpad zpracovávají. Jinak řečeno, když 
se dodrží správné postupy pro kompostování, bioodpad přímo mizí 
před očima a především nezapáchá! Většina lidí ovšem neví, za jaký 
konec tuto problematiku uchopit a raději hodí bioodpad do popelni-
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ce. Kompostování přitom není žádná věda a v následujícím návodu 
se o tom přesvědčíte. Je potřeba dodržet základní podmínky: 

1. udržování správného poměru dusíku a uhlíku (N:C) 

Jinak řečeno také „kombinování hnědého se zeleným“. Zelený odpad 
je bohatý na dusík a vodu (např. tráva) a hnědý odpad je bohatý na 
uhlík (např. suché listí). Pozor ovšem v období podzimu! Suché listí 
je dobré kombinovat například s trávou, jinak se v jedné hromadě 
listy na sebe nalepí a vytvoří neprostupný „krunýř“, po kterém steče 
veškerá voda, jádro kompostu vyschne a proces rozkladu se zastaví. 
Listí je lepší ponechat v pytlích a průběžně přidávat na kompost 
spolu s trávou. Smíchat trávu s listím můžeme také jednoduše po-
házením listí na trávu, kterou se chystáme posekat. Dojde-li listí, 
můžeme použít popel ze dřeva (POZOR, ne popel z uhlí!). 

2. správná vlhkost kompostu 

Dodržování správné vlhkosti kompostu je velice důležité, protože 
jakmile je v kompostu více vody, než má být (tzn. po zmáčknutí 
kompostu v dlani z něj vytéká voda (viz. první obrázek zleva), začne 
kompost hnít a tím pádem zapáchat. Velkému množství vody se dá 
předejít přidáním suchého bioodpadu (např. piliny, suché listí, nebo 
nerecyklovatelný papír – papírové utěrky, proložka od vajíček, atd.). 
Když je v kompostéru málo vody (tzn. po zmáčknutí v dlani se sype 
(viz. prostřední obrázek), organismům se přestává dařit, 
v kompostéru se mohou objevovat mravenci a odpad neubývá. Poté 
stačí kompost zalít vodou. Pokud kompost zmáčknete v dlani, nevy-
téká z něj žádná voda a hmota drží při sobě, máte vyhráno (viz. ob-
rázek vpravo).  
 

 
3. přístup vzduchu do kompostu 

Aby všechno v kompostéru probíhalo tak, jak má, je dobré jednou za 
čas kompost „překopat“. Nejen že se kompost provzdušní, ale také 
budou mít organismy k nové hmotě přístup ze všech stran, a ne 
pouze ze spodu, jak tomu je u nepřekopaného kompostu. Tady platí 
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známé pravidlo: Je váš kompost cítit? Překopejte ho! A opravdu 
to funguje.  
  

Další praktické rady, jak zdokonalit kompostování 

- Mějte kompost ve stínu a ve styku s půdou, případně do něj 

čas od času přidejte zeminu. 

- Misku či kbelík, do kterého sbíráte bioodpad, po každém vy-

prázdnění vypláchněte vodou a s ní pak kompost zalejte. Ná-

doba bude vypláchnutá a kompost dostatečně vlhký. 

- Slupky od citrusových plodů se dají také kompostovat, ale ne-

smí jich na kompost přijít příliš mnoho zároveň. 

- Dají se kompostovat i proložky od vajíček, plesnivé PEČIVO 

a také pečící papír. 

- Věci, které do kompostéru nepatří, poznáte tak, že v něm zů-

stanou po celou dobu kompostování. 

- Na kompost můžete dát i kosti, nebudou Vám zapáchat 

v popelnici. Pokud se nerozloží, není problém je z kompostu 

vysbírat. 

- Kompostujte pomocí žížal, protože žížaly stimulují činnosti or-

ganismů, rozmělňují bioodpad (čímž kompost provzdušňují) a 

také jsou indikátorem toho, že je kompost v pořádku. Je-li 

s kompostem něco špatně, žížaly jej opouštějí. 

- Menší kusy odpadu se rychleji kompostují. Tohle pravidlo platí 

například u větví. Pokud domácnost nevlastní štěpkovač, může 

si pomoci sekačkou na trávu, která větvičky rozmělní na menší 

kousky. 

Kompostovat se dá několika způsoby, například na volně ploše, 
na starém hnojišti nebo v nádobě přímo určené ke kompostování 
(v kompostéru). Třetí varianta je v dnešní době nejvýhodnější, 
protože esteticky lépe působí, zabraňuje návštěvám škůdců a ta-
ké částečně chrání kompost před promáčením a vysušením.  

 
Buďte si jistí, že vyhazováním biologicky rozložitelného 

odpadu především toho kuchyňského  
do kompostérů, předejdete zápachu ve vašich popelnicích se 

směsným komunálním odpadem,  
a navíc se zbavíte složky odpadu, za kterou obec/město po-

tažmo i vaše domácnost zbytečně platí nemalé peníze. 
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Chcete-li získat více informací o kompostování, nebo se zajímá-
te o efektivní třídění odpadů, máte možnost na  YouTube zdarma 
zhlédnout pořad MOJE ODPADKY 6. až 8. díl. Mnoho úspěchů 
v kompostování a nezapáchající popelnice přeje tým mojeodpad-
ky.cz  
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Jahodový dezert Tivoli strada  

Krém: 500 g mascarpone, 250 ml smetana ke šlehání, 1 hrst cukru 
krupice 
Poleva: 1 špetka soli, 3-4 lžičky vanilkového pudinku, jahody, voda 
Těsto: 200 g čokoláda na vaření, 40 g másla, 1-2 balíčky BeBe su-
šenky 

V míse rozdrtíme sušenky najemno, nemusí být úplně na prášek. V 
kastrůlku si zvolna rozpustíme kvalitní čokoládu na vaření s kous-
kem másla nebo oleje na pečení. Rozpuštěnou čokoládu nalijeme do 
sušenkové drti a dobře promícháme. Vezmeme si dortovou formu, či 
jakýkoliv střední hlubší pekáček, vymažeme kouskem másla a na 
dno pokládáme sušenkovou hmotu. Pěkně do tenké vrstvy. Korpus 
dáme do lednice na 30 minut ztuhnout. Mascarpone ručně promí-
cháme v míse a ochutíme cukrem. Množství cukru je na vás, ale do-
poručuji moc nesladit, mascarpone je samo o sobě nasládlé. V jiné 
míse vyšleháme smetanu ke šlehání a opatrně vmícháme do masca-
pone. Vše spojíme a krém urovnáme na vychlazený sušenkový kor-
pus. Opět necháme v lednici ztuhnout. Nakrájíme si jahody na půl-
ky a vložíme do kastrolku. Zalijeme trochou vody. Pozor, jahody 
pustí šťávu! Přidáme špetku soli a ocukrujeme. Vše zahříváme, ob-
čas mícháme. V mističce rozpustíme ve vodě vanilkový pudinkový 
prášek, dobře promícháme, ať v něm nejsou hrudky. Když nám ja-
hody změknou a začnou vonět, přidáme rozpuštěný pudinkový prá-
šek a mícháme, dokud nezískáme krémovou hmotu. Odstavíme z 
plamene a ponoříme do dřezu napuštěného studenou vodou, aby 
krém rychleji vychladl. Stále mícháme. Nakonec dezert Tivoli strada 
přelijeme jahodovou hmotou a necháme v lednici uležet minimálně 6 
hodin.  

Přejeme všem krásné léto, prázdniny a dovolenou! 
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