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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 Mateřské školy Hvězdlice.
A na samý závěr – Recept na podzimní dýňový koláč.

Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
druhá polovina letošního roku je ve znamení vysokých teplot,
nedostatku srážek, ale také komunálních voleb.
Tak jako zemědělec nebo zahrádkář sklízí v tomto období plody své
celoroční práce, tak i já bych rád shrnul výsledky své práce v uplynulém volebním období. Když se vrátím na svou pomyslnou startovní čáru – podzim roku 2014, uvědomuji si, že čtyři roky uběhly
rychleji, než jsem si na začátku dokázal představit.
Výsledky minulých voleb byly z vaší strany reakcí na stagnující
Hvězdlice, které se na pomyslném žebříčku na poli občanské vybavenosti, úrovně zeleně, komunální techniky, místních komunikací,
chodníků, využívání budov, získávání dotací dostaly na poslední
příčky v hodnocení obcí našeho regionu.
Od zvolení starostou bylo mým cílem začít Hvězdlice vracet tam, kde
vždy byly. Již na začátku jsem si stanovil okruhy problémů, které
byly třeba vyřešit. Počáteční pomalý rozjezd byl způsoben nedostatkem připravených projektů. Sám jsem byl překvapen, jak je dlouhá
doba od nápadu ke stavebnímu povolení. V minulých číslech zpravodaje jsem se snažil připomenout podrobněji některé akce, které se
v tomto volebním období podařily realizovat. Nyní jen krátce.
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Kromě věcí viditelných jako jsou chodníky, parkovací stání, silnice,
úprava a ozelenění obecních ploch, výsadba ovocných alejí, veřejné
osvětlení, klubovna pro mládež, most ve Zdravé Vodě, buňky a posezení ve Starých Hvězdlicích, komunální technika a jiné, jsou i věci, které jsou neméně důležité, ale nejsou vidět a to je příprava projektů, řešení dotací, správa obecního majetku a pozemků, řešení
sousedských vztahů, pomoc organizátorům při pořádání společenských akcí a další. Nemohu se také nezmínit o již takřka čtyřleté
snaze o narovnání a zjednodušení majetkových vztahů k vašim i
obecním pozemkům v rámci komplexní pozemkové úpravy.
Celým volebním obdobím se také prolínala moje snaha o dobré sousedské vztahy, stmelování občanů v rámci kulturních, společenských a sportovních akcí, jejichž úroveň a četnost nám spousta obcí
závidí.
A mé volební období v číslech: podařilo se získat necelých 7 mil Kč
dotací, udělalo se 588 metrů chodníků, 40 parkovacích stání, 420
metrů splaškové kanalizace a rekonstrukce 90 metrů dešťové kanalizace, 185 metrů nové komunikace, opravilo se 321 metrů stávající
komunikace, vysadilo se přes 300 ovocných stromů, výsadba okrasných keřů, stromů a trávníků se realizovala na 10 místech obce a
k novým majitelům se podařilo umístit 9 zatoulaných pejsků.
Volby, které jsou před námi, již nejsou o změně, jsou o tom, zda
změna bude pokračovat nebo se vrátíme ke stagnaci. Cesta, kterou
jsem započal, vyžaduje úsilí a cílevědomost, součinnost mezi obcí a
občany a iniciativu vás všech. Výsledkem tohoto snažení by mělo
být to, že nejenom sobě, ale hlavně svým potomkům, uděláme
Hvězdlice hezčí, soudržné a fungující.
Na závěr mi dovolte poděkovat vám za trpělivost, kterou jste se
mnou měli, za pomoc, kterou jste mi nabídli a poskytli a také za motivaci, která mě popoháněla k další práci.
Hodnotím-li toto období svého života v odlehčené póze, za klady považuji získání tři kil své váhy navíc, za zápory prořídlé temeno hlavy
a více šedivých vlasů.

Ing. Zdeněk Tejkal
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Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 25. 6. 2018 a projednalo
mimo jiné:
°zánik mandátu zastupitelky Martiny Jirkové
°smlouvu o dotaci z JMK Brno ve výši 800 tis. na opravu hasičské
zbrojnice Nové Hvězdlice
°kupní smlouvy a smlouvy o věcných břemenech, nájemní
smlouvy
° návrh plánu společných zařízení zpracovaný pro katastrální
území Nové Hvězdlice a katastrální území Staré Hvězdlice jako
součást komplexní pozemkové úpravy
° zachování matriky ve Hvězdlicích i za podmínek nového
financování z Ministerstva vnitra pro další roky
° zprávu o bezpečnostní situaci v územním obvodu obce Hvězdlice
za rok 2017
°projekt na sociální bydlení v budově bývalé základní školy
°postup oprav sochy Sv. Augustýna
°výsledek kontroly BOZP v Mateřské škole

Události v kultuře a sportu
Spolek Slovan
Červenec je ve znamení našich tradičních hodů. V sobotu 28. července jsme si po poledni vyzvedli hlavní stárku a zamířili jsme pro
hodové právo. Průvodem jsme prošli celou obcí a do kroku nám hrála kapela Kozlaňáci. Zastavili jsme se Domově Hvězda, kde jsme zatančili Moravskou besedu, zazpívali a rozveselili obyvatele. Během
průvodu jsme zpívali, tančili a občasný deštík byl příjemným osvěžením. V pět hodin proběhlo požehnání v kostele a následovalo zaplétání máje. Na sále kulturního domu pak probíhalo hodové veselí,
které zpestřilo vystoupení našich šikovných dětí. Nechyběla bohatá
tombola a tímto děkujeme všem sponzorům za dary.
DĚKUJEME našemu panu starostovi s rodinou, rodině hlavní stárky i hlavního stárka a všem ostatním, kteří nás během průvodu přivítali a občerstvili.
za spolek Slovan Kamila Studýnková
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Starohvězdlické hody
Starohvězdlické hody začaly jako již tradičně dopolední mší svatou
v kostele svatých Cyrila a Metoděje. Po rozjímání následovala
večerní zábava, kterou zahájily krojovaní - děti s maminkami a
babičkami z Nových Hvězdlic, za kteréžto pěkné zahájení děkují jak
pořadatelé, tak Starohvězdličtí občané. Dále k poslechu i tanci hrál
šikovný pan muzikant (Fany Music), který dokázal moc pěkně
zahrát, zazpívat a pobavit tak všechny zúčastněné generace. A bylo
pro koho hrát, protože účast, i díky pěknému počasí, byla velká.
Hody jako již tradičně provázela i bohatá tombola (pořadatelé děkuji
všem sponzorům). Je také milou povinností na daném místě
poznamenat, že tentokráte se hody konaly v nově
upraveném prostředí buněk. Děkujeme městysu
Hvězdlice za investice, které přináší potěchu pro
oko a zkrášlují prostředí celé obce.
A protože se dobře hodovalo a zábava se
vydařila, je třeba, i nyní, v uplakaném počasí,
myslet na další akce. Na podzim plánujeme
Dušičková světélka a samozřejmě také na
začátek adventu Rozsvěcení vánočního stromu.
Eva Lukášková

Z činnosti sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice
6. června – ve středu jsme vyváželi použité elektro spotřebiče ze dvora před hasičku, pro které si přijeli pracovníci z Elektrowinu.
22. června – jsme se byli rozloučit s naším členem, panem Čestmírem Pavlíkem v Brně v obřadní síni. Čest jeho památce.
1. července – v neděli v 19:29 hod. zazněla siréna a členové zásahové jednotky museli vyjet k požáru do Kozlan na skládku, která opět
hořela. Domů se vrátili po desáté hodině.
6. července – v pátek odpoledne jsme se zúčastnili pohřbu našeho
dlouholetého člena a kronikáře bratra Aloise Vašíčka. Jeho posledním odpočinkem je hřbitov ve Křtinách. Čest jeho památce.
2. srpna – jsme uskutečnili brigádu na nakládání papíru do kontejneru v domově Hvězda.
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4. a 5. srpna – jsme prováděli demontáž plechových přístřešků
v domově Hvězda.
8. srpna – siréna oznámila požár trávy u Snovídek. Nevyjeli jsme,
protože nikdo nebyl doma, jen řidič.
13. srpna – siréna oznámila výjezd do Chvalkovic k záchraně osoby.
Čtyřčlenná osádka vyjela do osmi minut od vyhlášení. Kde se nacházel ohrožený, byla uzavřená komunikace. Museli jsme se dostat
na místo polní cestou.
24. srpna – jsme uspořádali brigádu na montáž nového nábytku
v klubovně hasičky. Peníze na nábytek jsme získali z dotací od Jihomoravského kraje.
26. srpna – členové sboru se zúčastnili jako traťoví komisaři na Barum Rally Zlín na RZ Maják v Malenovicích. Zabezpečovali bezpečný
průjezd závodu. Na štěstí se nikomu nic nestalo a večer se vrátili
domů všichni v pořádku.
8. září – Sbor dobrovolných hasičů Nemochovice uspořádal soutěž o
Nejzdatnějšího hasiče. Zúčastnilo se 21 hasičů a 3 ženy. Této soutěže se zúčastnil i jeden náš člen zásahové jednotky a také ji dokončil.
Soutěž byla velmi náročná, hlavně po fyzické stránce. Získali si obdiv od všech přihlížejících diváků.
Jan Kolofík, starosta SDH

Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice
30.6.2018 jsme pořádali 19.ročník turnaje v malé
kopané VEPŘOCUP 2018. Oproti loňskému ročníku se
nám podařilo navýšit počet týmů na 6 a tím pádem
jsme hráli systémem každý s každým a poté se spočítala tabulka a byly známé konečné výsledky. Letošním
vítězem se stali Méďovci Vyškov, před týmem, řekl
bych nejvzdálenějším, který za poslední léta u nás hrál a to Beruškovci Horní Rtyně, kteří k nám dojeli z Podkrkonoší. Hráli sice bez
střídání, ale vše zvládli. Na třetím místě skončil tým SK Hvězdlice
alias Béťasova XI. Jen o skóre za nimi se umístil Bílý balet, většinou
složený z našich mladých chlapců, i když letos se už z některých
stali otcové malých capartů. Bohužel až pátá skončila Cobra a na
posledním místě byly Nemochovice. Všechny týmy si ale připsali
alespoň jedno vítězství a to svědčí o vyrovnanosti turnaje. Výborný
výkon podal také rozhodčí Kája Machala, za což mu moc děkujeme.
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A ještě bych chtěl poděkovat naší paní hostínské Editě za poukaz na
několik piv, jako cenu pro jeden z týmů.
Celý den nás provázelo pěkné počasí a to dokreslovalo výbornou
atmosféru na hřišti i u výčepu. Děkuji všem účastníkům turnaje a
samozřejmě také obsluze jak u výčepu, tak i u udírny. Jsme rádi, že
se přišli na nás podívat i fanoušci a fanynky, i když samozřejmě
mohli přijít i ve větším počtu. Vše jsme zakončili letní nocí s DJ
Čolou.
Poslední červencový víkend jsme se podíleli na zdárném průběhu
hodů. Jako každý rok jsme v pátek pořádali předhodovou diskotéku na hřišti. I přes počáteční nepřízeň počasí se akce vydařila.
K tanci a poslechu nám hrál DJ Kubass z Kozlan. I tato skutečnost
přispěla k dobré náladě a zábavě všech. Tentokráte jsme nezaznamenali ani žádné náznaky šarvátek či bitek a vše proběhlo opravdu
zcela v klídečku, za což patří dík všem účastníkům. V sobotu jsme
někteří z nás odpočívali a chystali se na nedělní hodový zápas. Jak
se nakonec ukázalo, lepší životosprávu měli ženatí. Výsledek 9:3
v jejich prospěch hovoří za vše. Tentokráte mladí nestíhali a i přes
ukrutné horké počasí, jsme je zfoukli jak svíčky. No mají rok na to,
aby potrénovali a alespoň trochu se polepšili. V každém případě
bych chtěl poděkovat všem účastníkům na hřišti za statečný výkon
a hlavně, že jsme to přežili. Poděkování patří rovněž hudební skupině OLD FIVE, která nás svojí produkcí doprovázela celé odpoledne.
Dále bych chtěl poděkovat obsluze u občerstvení za oba dva dny.
Takže Kači, Maro, Pavle, Staňo a Libore DÍKY MOC.
Jsem rád, že hodové veselí proběhlo v klidu a bez komplikací a
snad si každý našel ten svůj doušek zábavy a radosti.
Zveme všechny malé i velké v sobotu 15.září
na malé hřiště do Nových Hvězdlic, kde budeme spolu s nezávislými kandidáty ve 14
hodin pořádat 1.Hvězdlickou olympiádu

s gulášem zdarma.

Bohuslav Bárta, předseda SK
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Společenská rubrika

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

Jaroslav Vacula
Petr Jabůrek
Anna Kopečná
Vlasta Gambová
Alena Polláková
Zdeněk Šmída
Miroslav Kypr

65 let
65 let
60 let
90 let
70 let
65 let
60 let

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.

Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany :
Panem
Panem
Paní
Paní

Aloisem Vašíčkem
Rudolfem Handlířem
Jaroslavou Mlčouškovou
Annou Tarabášovou

Čest jejich památce
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Kulturní a sportovní kalendář městyse Hvězdlice
na rok 2018
Datum

Název akce

září 2018

OS SH

15.září 2018

Loučení s létem / Staré Hvězdlice u
buněk/
Hvězdlická olympiáda s příchutí guláše

říjen 2018

Meziuliční turnaj v malé kopané /hřiště/

Sportovní klub

27. října 2018

Uspávání broučků

Hasiči NH

24. listopad
2018
listopad 2018

Přednáška s posezením

Farnost Hvězdlice

Dušičková světélka / SH u buněk/

Hasiči SH

9. 11. 2018

Tradiční setkání seniorů /sál KD/

Kulturní komise

16. listopad
2018
2. 12. 2018

Sousedské posezení v přísálí KD

Hasiči NH

Rozsvěcení vánočního stromu
/náves NH/
Výroba vánočních ozdob a
rozsvícení vánočního stromu ve SH
SNĚHULACUP-turnaj v malé kopané
/hřiště SK/
Turnaj v nohejbale / tělocvična/

Kulturní komise,
hasiči NH
OS SH

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

OS SH

prosinec 2018
15. 12. 2018
25. 12. 2018
31. 12. 2018
31. 12. 2018

Pořadatel

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

Kulturní kalendář bude čtvrtletně upřesňován a doplňován.
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Sportovní klub

Sportovní klub
Sportovní klub

Sportovní klub

Úřad městyse Hvězdlice informuje
Ve dnech 19. – 21. října 2018 /pátek – neděle/ budou přistaveny
velkoobjemové kontejnery v obou částech městyse na obvyklých
místech.
Do těchto kontejnerů můžete uložit velkoobjemový 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 u obchodu v Nových Hvězdlicích a u buněk ve Starých
Hvězdlicích.
Děkujeme Vám, že udržujete pořádek kolem svých domů a zahrad a
třídíte odpad.
Volební komise vyzývá všechny občany, kteří by chtěli volit a
nemohou se kvůli zdravotnímu stavu dostavit do volební místnosti, aby tento požadavek nahlásili telefonicky nebo e-mailem
na úřadu městyse.

Mateřská škola informuje
MŠ se zapojila do programu "Pomáháme zvířátkům přečkat zimu", a
proto prosí děti, žáky i občany, aby ji v této aktivitě podpořili a to
tím, že budou pro zvířátka sbírat kaštany.
Jakékoliv množství dozrálých kaštanů můžete přinést do MŠ denně
od 7 - 15 hod.
Jana Hrubá, ředitelka MŠ
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A na úplný závěr - Podzimní dýňový koláč
250 g polohrubé mouky
125 g másla
75 g cukru
1 žloutek
špetka soli
Náplň:
1/2 dýně - nejlépe Hokkaido, (měli
bychom získat 2 hrnky pyré)
200 ml zakysané smetany
2 lžíce medu
2 hrsti vlašských ořechů
70 g brusinek
citronová šťáva
2-3 lžíce cukru nejlépe přírodního
2 vejce
Z uvedených surovin vypracujeme těsto a necháme ho v ledničce asi
1 hodinu odpočinout.
Dýni očistíme, vložíme do vařící vody a vaříme cca 20 minut.
Vyndáme ji z vody, necháme zchladnout a nastrouháme nebo
rozmačkáme vidličkou.
Zakápneme citronovou šťávou a promícháme se zakysanou
smetanou, medem, cukrem, brusinkami a nakonec vejci.
Těsto rozválíme, vyložíme kulatou formu, posypeme hrubě
podrcenými ořechy, rozložíme dýňovou náplň a dáme péct na 180°
asi 35 minut.
Sami jsme ještě nevyzkoušeli, ale na zahradě čekají tři pokusné
exempláře, třeba vyzkoušíme i dýňovou polévku.

Vydává Úřad městyse Hvězdlice nákladem 350 výtisků. Zdarma.
Registrováno MK Praha pod evid. č. 10177. Toto číslo vyšlo 12.9.2018
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