Hvězdlický
zpravodaj

Číslo 3

září 2017

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 na samý závěr – Podzimní inspirace.

Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
v letošním roce si s námi počasí zahrává. Sucho, které panovalo
od jara, se ze dne na den proměnilo v pozdně podzimní dušičkový
čas. I když většina z nás čekala dlouhou dobu až začne pršet, přece
jenom jsme takový obrat nečekali. Po nepříliš bohaté úrodě z našich
zahrádek se nám díky deštivému počasí ztíží podzimní práce.
Počasí také částečně komplikuje stavební práce, které se v srpnu a
září rozběhly. Jak jste si mohli všimnout, provádí se rekonstrukce
chodníku okolo Domova Hvězda, zde také přibude několik parkovacích stání pro návštěvníky. Současně s tím probíhá celková rekonstrukce komunikace od křižovatky u sv.Augustyna po most v Křébě.
Na to navazuje oprava vjezdu do předzámčí a hasičské zbrojnice.
Jde o poměrně rozsáhlou a finančně náročnou akci, na kterou se
však podařilo získat dotace ve výši přes 1,5 mil.Kč. Práce by měly
být ukončeny nejpozději do 1.dekády listopadu. Současně budou
opraveny vozovky v místech, kde v loňském roce proběhla pokládka
splaškové kanalizace. Z drobnějších akcí probíhá postupná oprava
chodníků od „Zákostelí“ směrem k „Hliníku“. Rekonstrukce vozov2

ky, chodníků a zbudování parkovacích stání v této části je připravena na příští rok a to z důvodu, že stavební řízení na tuto akci trvalo
18 měsíců. Na tomto případu je vidět, jak dlouhá cesta vede od nápadu něco udělat až ke stavebnímu povolení. A to ještě než poprvé
kopneme do země, je třeba zajistit mimo jiné i nemalé finanční prostředky.
Před dokončením je celková rekonstrukce bývané kuchyňky a sociálního zařízení u tělocvičny. Tento prostor bude využit jako klubovna pro volnočasové aktivity dětí. V letošním roce by ještě mělo dojít
k úpravě přístupové cesty k tělocvičně a knihovně.
Z připravovaných projektů je těsně před vydáním stavebního povolení oprava chodníku směrem od pošty ke Zdravé Vodě. Kromě neutěšeného technického stavu nás k této rekonstrukci a současnému
vybudování parkovacích stání nutí stále se zvyšující počet zaparkovaných aut na hlavní komunikaci.
Zastupitelstvo znovu obnovilo projednávání využití budovy školy. Je
proveden statický průzkum a zpracovány studie využití této hvězdlické dominanty.
Na obrátkách nabírají práce související s komplexní pozemkovou
úpravou. Jejím výsledkem by mělo být pro vlastníky zjednodušení
půdní držby, zpřístupnění všech pozemků, pro obec pak vyřešení
cestní sítě, protipovodňových opatření, obnovení
a rozšíření přírodně krajinných prvků.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří trpělivě
snáší nepohodlí a omezení spojená s opravami.
Také vám přeji pěkné podzimní dny.
Ing. Zdeněk Tejkal

Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 31. 7. 2017 a 18. 9. 2017
a projednalo mimo jiné:
- smlouvu o poskytnutí dotace z JMK Brno ve výši 560 tis. Kč na
opravu hasičské zbrojnice v Nových Hvězdlicích
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- smlouvu o dílo s firmou EDMA Drnovice na opravu chodníku a
parkovacích stání u Domova Hvězda
- kupní smlouvy na nákup a prodej obecních pozemků
- smlouvu o realizaci telekomunikační překládky sítí v lokalitě
Hliník, nutnou pro realizaci opravy komunikací a chodníků
- opravu hydrantů, opravu zídky na hřišti, parkování ve Starých
Hvězdlicích
- uzavření místní hospody a z toho vyplývající pronájem místností
v kulturním domě
- restaurování sochy sv. Augustýna, dokončení opravy zídky za
sochou
- finanční dar Charitní ošetřovatelské službě Bučovice
- osvětlení na hřbitově a el. přípojku ke hřbitovní studni
- opravu chodníků v části obce „Hliník“
- postup pozemkových úprav v Nových a Starých Hvězdlicích
- časté poruchy místního rozhlasu

Události v kultuře a sportu
Kulturní komise
V předjaří probíhaly v našem městyse
“taneční hodiny” pro začátečníky. Tento kurz
vedli manželé Sedlákovi z taneční školy H+L z
Vyškova.
V případě zájmu minimálně osmi párů by bylo možné zahájit lekce
pro začátečníky či pokračovací lekce pro mírně pokročilé. Výuka by
probíhala v sále KD Nové Hvězdlice.
Páry, které mají zájem se naučit nové tance či se zdokonalit v tom,co
znáte, hlaste se u Bohuslava Bárty, předsedy kulturní komise.
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Spolek Slovan
I v letošním roce proběhly v naší obci krojované hody.Již tradičně
nám do kroku zahráli Kozlaňáci a určitě velmi dobře.Já musím opět
poděkovat všem zúčastněným dětem a stárkům a věřím,že nikdo z
nich nelitoval,protože z mé strany hodnotím hody jako jedny z nejlepších.Velký dík za podporu patří panu starostovi a obecnímu úřadu vůbec.Pokud nám síly vydrží a pokud bude zájem,snad se
v příštím roce opět krojované hody uskuteční.
za Spolek Slovan Martina Jirková

Z činnosti sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice
14. července – v 15:33 hod. jsme byli povoláni sirénou na výjezd
k požáru slámy za Nitkovicemi o rozloze 100 x 100 metrů. Po uhašení jsme se asi za dvě hodiny vrátili zpět na základnu.
23. – 29. července se uskutečnil letní tábor pro mladé hasiče a děti
v Janských Koupelích. Dětem se na táboře velmi líbilo, provozovali
různé hry a soutěže. Všichni se šťastně vrátili se svými vedoucími
bez úrazu.
25. července – jsme se jeli rozloučit do Bučovic s bývalým starostou
SDH Bučovice panem Sokolou. Čest jeho památce.
11. srpna – v 1:28 hod. nad ránem nás siréna povolala ke Chvalkovicím, kde po velké bouři a vichřici byly polámané větve ze stromů. Bylo je nutné pořezat a uklidit ze silnice.
25. srpna – naší členové se jeli do obřadní síně v Bučovicích naposledy rozloučit s dlouholetým hasičem z Nesovic, bratrem panem Pilátem.
25. – 27. srpna – Starosta SDH Uhřice nás pozval na oslavy 110. výročí založení sboru. V pátek v podvečer se uskutečnila slavnostní
schůze, na které byli mimo jiné vyznamenáni členové sboru.
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V sobotu se uskutečnila netradiční soutěž v požárním sportu.
Všechny sbory měli stejné podmínky v soutěži. Soutěžilo se starou
ruční koňskou stříkačkou. Každý sbor ji musel ručně dotlačit
k rybníku, tam smontovat jak sací, tak dálkové vedení. První místo
obsadili SDH Staré Hvězdlice časem 68 sec. 2. SDH Nesovice čas: 72
sec. 3. SDH Milonice čas: 73 sec. 4. SDH Nové Hvězdlice čas: 76 sec.
5. SDH Nevojice čas: 76 sec . 6. SDH Uhřice čas: 81 sec. Po soutěži
všem sborům byly předány odměny.
V neděli byla uspořádána Mše svatá u kapličky, na kterou se sjeli
všechny sbory okrsku i se svými hasičskými prapory. Uhřickému
sboru se oslavy vydařily a také jim přálo počasí.
8.září – Náš dlouholetý člen a pokladník bratr Přikryl Ladislav se
dožil krásných 70. Let. K jeho výročí jsme mu byli popřát pevné
zdraví a věnovali jsme mu malý dárek.
Jan Kolofík

Jaro a léto ve Starých Hvězdlicích
Pár týdnů před začátkem léta se jako již tradičně
pořádal Dětský den. Akci uspořádal SDH ze Starých Hvězdlic a pomoci přijeli i hasiči z Nových
Hvězdlic. Počasí akci přálo a tak hasiči vyvezli děti
na poldr, kde si mohly vyzkoušet nácvik zásahu
hasičů. Děti však hasily spíše sebe navzájem. Ještěže je v obci vždy blízko domů, náhradní oblečení
tentokráte bylo potřeba. Děti samozřejmě stihly
ještě spoustu dalších her, např. běh přes kládu,
střelbu na cíl, vyzkoušely i své bystré hlavy ve vědomostních soutěžích. Odpoledne se díky našim hasičům ze Starých i Nových Hvězdlic mimořádně vydařilo, za což jim patří velký dík.
Dne 5. července 2017 se konaly tradiční Starohvězdlické hody. Dopoledne se konala mše svatá v opraveném kostele. Po klidném rozjímání se večer rozběhla hodová zábava. K tanci a poslechu hrála
kapela Revajv Bend. Hodovou zábavu i přes nepřízeň počasí navští6

vilo velké množství lidí. Oslavující proti nepřízni počasí bojovali tancem a návštěvou baru (tekutý svetr se moc hodil). Je na místě také
poděkovat všem sponzorům, díky kterým byla tombola opravdu bohatá a celá řada účastníků hodů si odnesla drobné i velké ceny. Hodová zábava se vydařila, protáhla se do brzkých ranních hodin.
Nyní nezbývá než všechny čtenáře zpravodaje pozvat na další akce.
4. listopadu 2017 se uskuteční akce Dušičková světélka, 25. listopadu nás pak již čeká rozsvícení vánočního stromu.
Eva Lukášková

Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice
Hody 2017
V pátek 21.7.2017 jsme zahájili hodové oslavy předhodovou diskotékou, tentokráte díky počasí na hřišti za garážemi. K tanci a poslechu hrál DJ Kubass z Kozlan. Sešlo se nás celkem dost a zábava trvala do brzkých ranních hodin. Hudba byla dobrá a zábava se myslím vydařila. Nikdo se nám neporval a všichni jsme odešli „po svých“
domů.
Na neděli 23.7.17 jsme zorganizovali tradiční fotbalový zápas „svobodní : ženatí“. Tentokráte bylo vše ještě vyšperkované slavnostním
výkopem v provedení pana premiéra vlády Bohuslava Sobotky, který
navštívil náš sportovní areál po návštěvě Domova Hvězda. I díky této
skutečnosti byla divácká kulisa zápasu velkolepá. Sešlo se spousta
fandů fotbalu, ale také zvědavců, kteří se přišli podívat na předsedu
kabinetu. Vše proběhlo v přátelském duchu a hodové pohodě, za což
patří dík všem účastníkům klání. O přestávkách hrála k poslechu
místní skupina Old five. A kdo vyhrál? To není důležité. Bohužel to
byli opět mladí svobodní. Takže za rok výzva pro nás ženaté je jasná
- vrátit jim to se vším všudy. Děkuji všem hráčům, ale i divákům za
účast.
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Pozvánka na turistický pochod
Předběžně na 8.10.2017 pro vás připravujeme pochod na Orlov. Podrobnosti budou sděleny na plakátech.
Bohuslav Bárta, předseda SK

Římskokalická farnost Hvězdlice
Farníci z Hvězdlic všechny srdečně zvou na přednášku s promítáním
známého cestovatele RNDr. Jindřicha Nebojsy na téma „Brazílie
známá neznámá“. Přednáška se uskuteční v sobotu 25.listopadu
2017 v 16 hodin v sále Kulturního domu v Nových Hvězdlicích. Po
přednášce bude následovat posezení s občerstvením.
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Společenská rubrika
Vítáme do života :
Miloš Hanák
Jakub Moravčík
Vojtěch Hála

10.9.2017
19.9. 2017
21. 9. 2017

Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané
Paní
Paní
Paní

Vanda Pietoková
Jaroslava Mlčoušková
Miroslava Komárková

95 let
80 let
85 let

Paní
Pan
Paní
Paní
Paní

Ludmila Horníková
Jan Kostroun
Vlasta Menšíková
Daniela Vysloužilová
Věra Dundálková

99 let
90 let
90 let
80 let
75 let

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

Josefem Machalou
Annou Svobodovou
Květoslavem Němcem
Jaroslavem Mikuláškem

Paní
Panem
Paní
Paní
Paní
Paní

Marií Bárovou
Adolfem Sladkým
Marií Pánkovou
Anastázií Procházkovou
Vlastou Přikrylovou
Josefou Viktorinovou

Čest jejich památce
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Kulturní a sportovní kalendář městyse Hvězdlice
na rok 2017
Datum

Název akce

8. 10. 2017

Pochod na Orlov

Sportovní klub

15. 10. 2017

Turnaj v nohejbale-hřiště /tělocvična/

Sportovní klub

21. 10. 2017

Meziuliční turnaj v malé kopané /hřiště/

Sportovní klub

3. 11. 2017

Tradiční setkání seniorů /sál KD/

Kulturní komise

4. 11. 2017

Dušičkové svícení

Hasiči NH

4. 11. 2017

Dušičková světélka

OS SH, hasiči SH

10. 11. 2017

Sousedské posezení v přísálí KD

Hasiči NH

25. 11. 2017

Přednáška o cestování – RNDr.Jindřich Nefarnost
Nebojsa - BRAZÍLIE
Výroba vánočních ozdob a
OS SH, hasiči SH
rozsvícení vánočního stromu ve SH
Rozsvěcení vánočního stromu
Kulturní komise,
/náves NH/
hasiči NH, SK
SNĚHULACUP-turnaj v malé kopané
Sportovní klub
/hřiště SK/
Turnaj v nohejbale / tělocvična/
Sportovní klub

25. 11. 2017
1. 12. 2017
16. 12. 2017
25. 12. 2017
31. 12. 2017
31. 12. 2017

Pořadatel

Rozloučení s rokem 2017
/hasička ve SH/
Silvestrovské posezení /sál KD/

Zkratky: NH-Nové Hvězdlice
SH-Staré Hvězdlice
OS-občanské sdružení
SK.- sportovní klub
KD – kulturní dům

Kulturní kalendář bude čtvrtletně upřesňován a doplňován.
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OS SH
Sportovní klub

Úřad městyse Hvězdlice informuje

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny na obvyklých místech ve dnech 13. – 15. 10. 2017 /pátek až neděle/.
Do těchto kontejnerů můžete uložit velkoobjemový odpad komunální
odpad, nepatří do nich elektroodpad, železo, nebezpečný odpad, papír, plasty a sklo.
Elektroodpad a železo můžete uložit před budovu hasičské zbrojnice
v Nových Hvězdlicích.
Papír, plasty, sklo a bioodpad je možno celoročně ukládat do kontejnerů za budovou kulturního domu v Nových Hvězdlicích a u buněk ve Starých Hvězdlicích.
Děkujeme Vám, že udržujete pořádek kolem svých domů a zahrad a
třídíte odpad.
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A na úplný závěr – Podzimní dýňová polévka
1 dýně Hokaido
1-2 l vody
1 kostka bujónu
3 lísky bobkového listu
3 kuličky nového koření
0,5 lžičky drceného hřebíčku
0,5 lžičky skořice
2 lžičky kari
špetka pepře
Postup přípravy receptu
1. Z dýně odstraníme semínka a nakrájíme na menší kostky.
2. Přendáme do většího hrnce zalejeme vodou, přidáme bujón, bobkový list, nové koření a hřebíček. Vaříme dokud není dýně opravdu hodně měkká (cca 20 - 30 min), poté vylovíme koření, rozmixujeme.
3. Do rozmixované polévky přidáme zbývající koření - skořici, kari,
pepř - řídíme se vlastní chutí.
4. Nakonec můžeme polévku zjemnit smetanou/zakysanou smetanou/jogurtem.

Dobrou chuť.
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