Hvězdlický
zpravodaj

prosinec 2019

Milý čtenáři zpravodaje.
Co jsme pro vás tentokrát připravili?
Na úvod Tradiční slovo starosty.
Dále následuje seznámení Z jednání zastupitelstva městyse Hvězdlice.
Nechybí oblíbená rubrika Události
v kultuře a sportu.
Následuje Společenská rubrika.
Předkládáme vám Kulturní kalendář na
rok 2020.
Před závěrem si můžete přečíst o tom,
co dělají děti před Vánocemi v MŠ. můžete se seznámit s Informacemi z knihovny a úřadu městyse Hvězdlice.
A na samý závěr Návod na klidné Vánoční svátky.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
předvánoční čas je období dosti hektické. I přes naši každoroční
snahu o opak, jsou to závody o dárky pro blízké, o úklid domácnosti, o co nejhezčí stromeček, co nejvíce druhů upečeného cukroví a
bůhví, o co ještě. Probíhající advent je ale spíš o zklidnění a zamyšlení se nad tím, proč je náš denní běh někdy spíš šíleným kolotočem. V tomto čísle, které si určitě v klidu přečtete, bych rád shrnul
rok 2019 z hlediska dění ve Hvězdlicích.
Stavební práce začaly hned v měsíci lednu. Donutil nás k tomu
havarijní stav podlah ve fitcentru. Podlahy se nám bortily do sklepa.
Abychom nemuseli zastavit cvičení, zrekonstruovali jsme nejprve
bývalé šatny v přístavbě KD na fitko. Od února se tedy cvičí tam.
Pozitivní je, že do nových prostor našlo cestu mnoho Hvězdličáků.
Poté mohla následovat rekonstrukce prostor bývalého fitcentra.
Nejprve musela být zajištěna statika objektu. Zjistili jsme, že
v havarijním stavu je i elektroinstalace a okna. Jak jistě víte,
v tomto období (tedy březen 2019) byl ve Hvězdlicích ukončen provoz hospody. Důvodem byl vysoký nájem prostor a značné náklady
na energie. Zastupitelstvo jednalo s majitelem této nemovitosti o
možnosti odkupu. Cena 2,7 miliónu korun a zanedbanost objektu,
ale byla nad finanční možnosti obce. Proto součástí rekonstrukce
byla i výstavba sociálního zařízení a kuchyňky. Práce se sice protáh2

ly o několik měsíců oproti předpokladu, ale jsem přesvědčen, že výsledek stojí za to. Přísálí KD získalo chybějící zázemí a zvýšila se tak
jeho využitelnost. Obec pak získala ještě prostory, říkejme jim obecní klub. K této akci bych ještě chtěl malý dovětek. Několik spoluobčanů mě po prohlídce rekonstruovaných prostor říkalo. „Dyť my to
říkáme už kolik let, že je potřeba to udělat“. Jsem rád, že toto zastupitelstvo to neříkalo, ale udělalo.
Každá myšlenka, hlavně ta investiční se má dotahovat do konce.
Ve Starých Hvězdlicích proto pokračovala rekonstrukce buněk.
V průběhu června byl kompletně palubkami obložen interiér, dokončena elektroinstalace, vyměněna okna a prostor byl vybavený
nábytkem. Přeji Starohvězdličákům, aby zde strávili spousty příjemných sousedských posezení.
Tak jako každým rokem i letos pokračovala postupná rekonstrukce chodníků. Byl propojen chodník do Hliníku, jehož rekonstrukce byla dokončena v loňském roce. Také byl vybudován chodník u nemovitosti Ondry Hanzla směrem k hřišti. Na jaře byla provedena výsadba zeleně ve Starém Hliníku. V říjnu proběhla dosadba
ovocných stromů na všech lokalitách. Zde bych rád poděkoval všem,
kteří přiložili ruku k dílu, pomohli s výsadbou a s následnou péčí o
ni. Bohužel se našli i takoví naši spoluobčané, kteří dokázali práci
druhých zničit.
To by bylo v krátkosti o budování. Výstavba je činnost, která bohužel od doby vynálezu peněz, potřebuje finance. Jen z rozpočtu,
který obec má, bychom větší investici provádět nemohli. Pomoci
mohou dotace, o kterých bych se krátce zmínil. Každým rokem podává městys několik žádostí, někdy úspěšných, jindy nikoliv. Letos
nevyšly dotace na opravu drobných památek (křížků), na rekonstrukci buněk ve Starých Hvězdlicích, na parkovací stání na Wilsonově třídě. Uspěly žádosti na rekonstrukci sociálního zařízení u
přísálí KD, na technické vybavení SDH a na zakoupení nového dopravního automobilu. Co mě osobní těší nejvíce je dotace na sociální
bydlení v budově bývalé školy a to ve výši přes 19 miliónů korun.
Dotaci jsme získali i na chodníky po obou stranách Wilsonovy třídy.
Její výše je 2,5 miliónu korun. V současnosti připravujeme výběrové
řízení na zhotovitele obou staveb a řešíme jejich financování. Realizace bytů by měla probíhat v letech 2020 až 2021 s reálným zabydlováním nájemníků na přelomu let 2021/2022. Realizace rekonstrukce chodníků a parkování na hlavní třídě by měla být v roce
2020 a její součástí budou i parkovací stání. Základem toho, že
s žádostí o dotaci na chodníky jsme byli úspěšní, byl připravený
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projekt. Rozhodující však bylo, že máme na tuto akci vydané stavební povolení.
Z předchozího je patrné, co bude na příští rok prioritou obce.
Abychom mohli realizovat další akce, je potřebné mít nachystané
projekty. Jaké? Při procházce obcí, sami určitě vidíte, kde je co třeba. Ať už komunikace, chodníky, zajištění stavebních míst, most
pod kaštanem s ulicí ke školce, rybník. To jsou jen některé problémy, které nás trápí. Proto se připravuje projekt na rekonstrukci
mostu, části ulice ke školce a rekonstrukci Paseky.
S ukončenou Komplexní pozemkovou úpravou (počítá se zhruba
do pololetí příštího roku) bude třeba začít pracovat na změně územního plánu. Měla by se také oprášit studie využití „Dvorské“
k bytové výstavbě (zasíťování). Je to díky tomu, že obec vyřešením
vlastnických vztahů nejen zde, ale i v několika dalších lokalitách
(Dvorská, Pod větrolamem, velké hřiště, koupaliště, komunikace do
Zdravé Vody, rybník a další) může řešit problémy těchto míst. Jako
příklad bych uvedl opravu a vyčistění rybníka a využití zchátralého
koupaliště. V říjnu jsme koupili chátrající dům č.p.117. Připravujeme teď projekt na demolici domu a současně studií využití tohoto
území.
Nejen prací je živ Hvězdličák. Leckterá obec i větší nám může tiše
závidět poměrně bohatý kulturní a společenský život. Toto číslo
zpravodaje to jenom potvrzuje. K tomu je ale třeba spousta těch,
kteří tyto akce zajišťují. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem,
kdo organizujete kulturní a společenské akce. Nechci někoho vyvyšovat, ale
přece jenom letošní hodové oslavy spojené se stým výročím založení Sokola
ve Hvězdlicích patřily
k nejpovedenějším a organizačně velmi
dobře zvládnutým akcím.
Vážení spoluobčané, kromě Vánoc,
které jsou už za dveřmi, se blíží i konec roku. Chtěl bych vám všem popřát
krásné Vánoce v kruhu blízkých a přátel, do nového roku pevné zdraví, pohodu, životní optimismus a spoustu
elánu.
.

Ing. Zdeněk Tejkal
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Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice ve II. pololetí 2019
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 4x a projednalo mimo
běžné provozní záležitosti městyse:
°přípravu hodových oslav a oslav 100 let Sokola.
°rekonstrukci školy na sociální byty za účasti dotace ze státního
rozpočtu
°výstavba sociálního zařízení a kuchyňky v přísálí KD v Nových
Hvězdlicích č.p.72
°pořízení dopravního automobilu pro hasiče
°vybudování chodníků a parkovacích stání v části obce od obchodu
směrem na Zdravou Vodu
° kupní a směnné smlouvy v souvislosti s probíhající pozemkovou
úpravou
°poskytnutí finančního daru pro Charitu Bučovice a pro Myslivecké
sdružení Hvězdlice
°přijetí finančního daru od hasičů Nové Hvězdlice
°nový sazebník za nájmy v prostorách obecních budov
°pronájmy bytů a nebytových prostor

Události v kultuře a sportu
Z činnosti kulturní komise
Setkání seniorů
V pátek 1. listopadu se uskutečnilo setkání seniorů. Je již tradicí, že
se v tomto období scházejí spoluobčané seniorského věku v kulturním sále, aby se potkali a v pohodové atmosféře si řekli, co je nového, a co se změnilo za uplynulý rok. Celou akci nám zahájily děti
z mateřské školy, které si připravily hranou pohádku Červené Karkulce. Dále jsme si vyslechli pana starostu, který nás jako vždy seznámil se záležitostmi, které se povedly uskutečnit za uplynulé období, ale také nás informoval o věcech plánovaných. Poté pronesl
pár vět pan Dulanský, zástupce Domova Hvězda. Pak už nic nebránilo slavnostnímu přípitku s panem starostou. Následně pronesla
svoji báseň obyvatelka Domova Hvězda paní Olga Sedlářová.
Jakmile skončila ta formálnější část odpoledne, tak mohla začít ta
zábavná, kterou nám zahájil svoji hudbou pan Pospíšil z Dambořic.
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Samozřejmě nechyběly fotografie, které zdokumentovaly celý uplynulý rok, a na kterých je vidět, co se v našem městyse za rok 2019
povedlo uskutečnit.
Na konci akce se mohli naši senioři těšit na dárečky.
Děkuji všem členům kulturní komise za veškerou pomoc při akci.

Rozsvícení Vánočního stromku
Jako každý rok proběhlo rozsvícení první adventní neděli, jak velí
kalendář a letos to vyšlo na 1.prosince. Nejprve byly tak, jako již několik let nazpátek, vypuštěny balónky opatřené přáníčky těch nejmenších, ale i dospělých. Sešli jsme se před úřadem městyse, kde
každý, kdo chtěl, obdržel balónky opatřené dopisy pro Ježíška, kam
mohl napsat své přání. Balónky nám nachystali hasiči, za což jim
děkujeme. Po odeslání přání, jsme se přemístili do kulturního sálu.
Celý adventní podvečer nám zahájil vystoupením pěvecký sbor Barborky z Komořan. Poté probíhala dílnička pro děti, kde bylo možné
vytvořit ozdoby na stromeček nebo si ozdobit perníčky. Tímto bych
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chtěla také poděkovat sdružení Slovan za její přípravu. Dále jsme
mohli navštívit vánoční jarmark, který probíhal v přísálí a letos byl
opravdu bohatý. Pro zahřátí či lepší náladu byl podáván zdarma
svařák a čaj. Na stole nás čekalo cukroví, takže vše probíhalo ve vánočním duchu. Nechyběl ani anděl s čertíky, kteří obdarovali děti
sladkostmi. Nakonec jsme společně rozsvítili vánoční stromek na
náměstí a tím uzavřeli příjemné adventní odpoledne.

Nakonec mého příspěvku bych chtěla poděkovat všem členům kulturní komise, za skvělou spolupráci a pomoc na všech akcích, které
se za uplynulý rok uskutečnily.
Vám všem přeji do nového roku hodně zdravíčka, štěstíčka, úspěchů, radosti a spokojenosti.

A ráda bych Vás pozvala na první akci roku 2020 a tou
je Novoroční ohňostroj, který se uskuteční 1.1. 2020 od
17 hodin u kulturního domu.
Kateřina Dvořáková
předsedkyně kulturní komise

7

Z činnosti sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice.
14. června - v 17:02 hod, siréna oznámila výjezd zásahové jednotky
do Ivanovic na Hané k povodni.
28. června – členové sboru se zúčastnili nakládání železného šrotu
na kontejner v Jalovém dvoře.
30. června – SDH Milonice nás pozvalo na žehnání nového dopravního automobilu a otevření farské zahrady.
1. července – v 14:27 hod. byla zásahová jednotka povolána
k požáru lesa u Malínek 10 x 10 m.
1. července – v 18:35 hod. siréna vyhlásila poplach a výjezd zásahové jednotky do Zdravé Vody ke spadenému stromu přes cestu.
5. – 6. července - jsme byli pozváni od SDH Nevojice na oslavy 120.
výročí založení sboru.
7. července – jsme se zúčastnili ve Starých Hvězdlicích v kostele
svěcení oltáře s naším praporem. Oltář posvětil brněnský biskup
Mons. Vojtěch Cirkle.
18. července – v 16:59 byla naše zásahová jednotka povolána do
Švábenic k požáru rodinného domu.
9. srpna – se naši členové zúčastnili školeni na Barum Rally
v Kostelanech.
11. srpna – jsme vyváželi použité elektro spotřebiče před hasičskou
zbrojnici.
12. srpna – si firma Elektrowin přijela pro elektro spotřebiče, které
jsme jim pomohli naložit.
18. srpna – někteří členi se zúčastnili jako pořadatelé na Rally Barum Zlín na úseku Maják Malenovice.
21. srpna – se náš bratr Alois Kadlec dožil 70. let. Přišli jsme mu
popřát pevného zdraví, přinesli dárek a nechali mu zahrát pěknou
písničku v českém rozhlase.
21. září – SDH Nesovice uspořádali soutěž ve štafetě 4x100 metrů.
Naši muži obsadili 2. místo. Ženy také skončily na 2. místě.
3. října – ve čtvrtek jsme provedli brigádu v Jalovém dvoře, kde jsme
odkopali rumisko okolo sušáku na hadice.
12. října – v Bošovicích proběhla soutěž okresního kola ZPV. Náš
dorost obsadil 2. místo.
25. října – jsme uspořádali ve spolupráci s Mateřskou školou
„Uspávání broučků“. Lampionový průvod dětí s rodiči prošel obcí a
děti hledaly broučky. V hasičce měly různé soutěže a malování na
obličej. Večer se zakončil opékáním špekáčků a teplým čajem.
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26. října – v Drysicích se uskutečnilo okresní shromáždění starostů,
tohoto se zúčastnil i náš starosta SDH.
2. listopadu – se členové sboru zúčastnili brigády v Jalovém dvoře,
kde se okopávala stará omítka ve dvou garážích. Nakládali jsme železný šrot na kontejner.
8. listopadu – výbor SDH uspořádal v přísálí kulturního domu přátelské posezení pro členy, jejich rodinné příslušníky a občany.
K tanci a poslechu zahrál pan Blahoslav Frank s manželkou.
9. listopadu –Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje uspořádalo slavnostní aktiv zasloužilých hasičů v sokolovně obce Hovorany. Tohoto aktivu se zúčastnil starosta SDH Nové Hvězdlice.
26. listopadu – se dožil náš člen a člen zásahové jednotky bratr Karel Drbal 60. let. Členové mu přišli popřát pevné zdraví a přinesli
mu dárek. Také jsme mu v den narozenin nechali zahrát v českém
rozhlase.
30. listopadu – naši mladí hasiči se zúčastnili v Hrušovanech u Brna 10. ročníku soutěže v uzlování.
1. prosince - Kulturní komise ve spolupráci s místními složkami a
také dobrovolnými hasiči uspořádal rozsvěcení vánočního stromu na
náměstí. Hasiči se podíleli na nafukování vánočních balonků, kde si
děti mohly napsat přáníčka pro Ježíška.
6. prosince – jsme doprovodili na poslední cestě bratra, starosty
SDH Jana Slezáčka z Milonic. Čest jeho památce.
7. prosince – mladí hasiči se zúčastnili „IV. Ročník Nesovická sukovačka“ o pohár starosty obce Nesovice. Plamínci obsadili 3. místo,
mladší žáci skončili na 4. místě a starší žáci se dostali na bednu, 3.
místo. Blahopřejeme jim za pěknou reprezentaci našeho sboru.
Vážení spoluobčané, opět zde máme konec roku a čas bilancování. I
v letošním roce si můžeme říci, že se nám Vaší zásluhou podařilo
v naší obci nemít žádný požár. Vyjížděli jsme do okolních obcí, kde
zasáhl ohnivý kohout, nebo neprozřetelné záplavy a jiné větrné nesnáze. Všem, kteří se účastnili těchto akcí, patří poděkování. Naši
mladí hasiči si zaslouží obdiv, který zúročovali na soutěžích jak
okresních, tak i mimo okres. Na závěr bych chtěl poděkovat všem
členům a hlavně jednotce popřát klidný konec roku a co nejméně
výjezdů k nenadálým událostem.
Všem občanům přeji krásné prožití svátků vánočních, hodně zdraví
a štěstí do Nového roku 2020.

Jan Kolofík, starosta SDH Nové Hvězdlice
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Podzimní Staré Hvězdlice 2019
Jako již tradičně, ani na podzim, se ve Starých Hvězdlicích nezahálelo. Bylo pořádáno několik akcí, které byly zaměřeny zejména na
dětskou populaci naší vesnice. Napřed jsme se ještě na přelomu léta
a podzimu rozloučili všichni s prázdninami, děti plnily celou řadu
úkolů a pěkně se u toho zapotily, neboť musely projít několik náročných stanovišť, rozesetých po Starých Hvězdlicích a malebném
okolí obce. Účast byla hojná, výsledky vynikající, odměny sladké.
Další akcí, která už se konala za méně příznivých podmínek (myslíme tím počasí), byl tradiční průvod obcí v rámci Dušičkového svícení. Světélek bylo dosti, k osvětlení účastníků pomohly i strašidelné
čelenky. Jako vždy panovala veselá a družná nálada, občerstvení bylo chutné a akcička byla zdařilá.
Jako poslední podzimní událost můžeme krátce popsat krásné a
malebné rozsvícení vánočního stromu. Zahřál nás svařáček, čaj,
dětská radost a také nějaký ten cukr ve vánočním cukrovíčku.
Účast byla opět velmi četná, příjemná. Děti si nazdobily stromeček,
zapálily prskavky a po rozsvícení stromečku se mohly potěšit i ohňostrojem.
Všechny uvedené akce probíhaly v družném duchu, pohodě, a to je
samozřejmě možné také díky dobrovolné práci sdružení v naší obci.
Na závěr si dovolím za zapsané starohvězdlické spolky popřát všem
příjemný a pohodový zbytek adventního času, krásné a poklidné
Vánoce a v roce 2020 hodně lásky, štěstí, zdraví a pohody v kruhu
rodinném i v pracovním.
Eva Lukášková
Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice
Svůj druhý letošní příspěvek nemohu začít ničím jiným než oslavami. Letošní hodové slavnosti jsme totiž spojili s oslavami 100. výročí založení Sokola.
Vše započalo v pátek
26.7.2019, kdy se konala předhodová zábava se
skvělými kapelami na
pódiu. Nejprve nás dostala do varu skupina„bezkoffeinu“
z Ivančic.Byli skvělí a
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osvědčili se jako výborná příprava na to co mělo následovat poté. A
tím byl koncert populární kapely ARGEMA. Věřím, že takovou atmosféru ještě náš kulturní sál nepoznal. Vše klaplo. jak bylo dohodnuto. Po koncertě následovala autogramiáda a focení s muzikanty. Vše
bylo zakončeno diskotékou s DJ Kubassem. V průběhu celého večera fungovalo občerstvení bez větších problémů. za což moc děkuji
všem, kteří se na tom podíleli. Byl by to dlouhý seznam dobrovolníků, ale věřím, že oni to nedělali kvůli tomu, abych je zde jmenoval,
ale přiložili ruku k dílu, aby se dlouho očekávána akce vydařila. Ale
i tak musím dvěma chlapcům poděkovat jmenovitě. A to za to, jak
náš kulturák ozvučili a osvítili. A nejen to, zapůjčili a postavili stan
na náměstí. Takže Staňo a Staňo DÍKY MOC. Po náročném úklidu
následovala chvíle odpočinku, ale již v sobotu odpoledne jsme zajišťovali občerstvení před obecním domem. Ale vzhledem k nevlídnému
počasí. to byla pohodička v kruhu dobře naladěných lidiček.
Zato v neděli od rána nás čekal perný den na hřišti za garážemi.
Po převezení důležité
rekvizity, čímž mám
na mysli „vajíčko“,
zapůjčené
z přerovského pivovaru Zubr jako sponzorský dar, začala
příprava
sportovišť
na
2.Hvězdlickou
olympiádu. Opět nechybělo
zahájení
v podobě zažehnutí
olympijské pochodně
a následně olympijského ohně, čímž bylo sportovní klání odstartováno. Na několika
sportovištích si všichni mohli ověřit, jak na tom jsou po sportovní,
ale třeba i střelecké stránce. Účastnili se jak ti malí, tak i dospělí a i
organizátoři tentokráte nezůstali pozadu. A výsledky? Vyhráli všichni kdo přišli a nelenili u hodové tabule.
Po obědě následovala fotbalová utkání našich malých nadějí. A to
nejen chlapci, ale i děvčata se oblékla do dresů a srdnatě bojovala
s kulatým nesmyslem. Tuto skupinku dětí dal dohromady Jara
Pavlík a ukázalo se, že to byl skvělý nápad a měl to báječně nachystané. A ještě se osvědčil jako rozhodčí všech zápolení. Zde patří také
velké poděkování.
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Pak už se nebylo moc na co dívat, neboť nastoupili starší hráči,
většinou unavení hodovými oslavami. Ale snaha se jim nedá upřít,
to je fakt. V přestávce jsme malými suvenýry odměnili ať již bývalé či
současné členy SK, kteří za námi samozřejmě přišli. Bohužel nebyli
všichni. Došlo i k hromadné památeční fotce.
Odpoledne bylo zakončeno pěveckým vystoupením Ládi Korbela,
kterého můžete znát z televizních hudebních soutěží či známých
muzikálů. Opět nám přálo počasí a myslím, že se vše vydařilo. I
když samozřejmě vím, že vše mohlo být lepší a více se týkat sportu.
Ale můžu Vám odpřísáhnout, že jsme vedli několik jednání se sportovními celebritami, ale buď nebyli vstřícní oni či jejich agenti a nakonec i pojistky (viz.1hráč NHL). Ale i tak věřím, že máme na co
vzpomínat. A kdyby jste měli zájem, ještě nám zůstaly k prodeji trička a pleskačky s logem oslav 100 let Sokola.
Na závěr děkuji organizátorům i návštěvníkům našich oslav.
Jako další aktivitou bylo pořádání výletu na Burčákový pochod
12.10.2019. v okolí Mutěnic. Zájem byl velký, takže jsme naplnili
bus a mohli se vydat vstříc vinicím. Den to byl krásný a vydařený.
Tentokráte jsme se vrátili v plném počtu i s Mariem.
Jako zatím poslední letošní
uskutečněnou akcí byl Sněhula
cup, který proběhl v sobotu
7.12.2019 na hřišti za garážemi.
Kdo by snad nevěděl o jakou akci se jedná, tak připomenu, že je
to
turnaj
v malé
kopané.
Z tohoto turnaje odjíždějí či odcházejí hráči z poháry a cenami
a diváci si odnáší bandasky či
hrnce plné polévky. Ne jinak tomu bylo i letos. Ráno bylo počasí nepěkné, ale v průběhu dopoledne
se vyčasilo a na to, že byl začátek prosince, bylo fajnově. Děkujeme
fanouškům, kteří přišli buď na fotbal či na svařák popř. vepřové pochutiny z kotle. O ten se opět starala nerozlučná dvojice Staňa Nedoma s panem starostou. A opět všem chutnalo. Bravo chlapci! A co
se dělo na hřišti?
Vyhráli Čolovci z Mouřínova před Méďovci
z Vyškova a třetí skončili a pohár získali naši chlapci. Ono totiž více
týmů letos bohužel nebylo. Ale to nesnižuje jejich výkony. To jak Filip rozstřílel v jednom zápase Medovce, jsme tu už dlouho neviděli.
Čtyři góly v jednom mači je paráda. Takže jen tak dál a snad za rok
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bude i více týmů a zápasů. To ale musí dojít i všichni domácí, kteří
to celý týden slibují a nakonec nedojdou. anebo se ani neozvou. Ale
jak tak hovořím s ostatními kluby, zájem opadá všude a turnaje se
ruší. To snad zde nehrozí.
Na závěr mého krátkého příspěvku si Vás dovoluji pozvat na turnaj v nohejbale, který nebude výjimečně 25.12., ale v sobotu
28.12.2019 samozřejmě v naší krásné sportovní hale. Zkoušíme jiný termín, proto abychom Vás nevytrhávali z rodinných oslav a návštěv. Takže v sobotu budete snad všichni moci dojít. Buď hrát a
nebo se podělit o radost z ponožek a svetrů, které najdete překvapivě pod vánočním stromkem.
A kdo rád plesá, tak ten si přijde na své 17.2.2020 na sportovním
plesánku. Opět v pátek, ať máme dost času na rehabilitaci. Snad
bude pro Vás zajímavá tombola. O hudbu se bude starat pan Pospíšil z Dambořic a myslím, že i nějaké překvapení si pro Vás nachystáme.
A teď už vážně konec tohoto příspěvku. Co dodat? Přeji Vám za
všechny sportovce či členy SK klidné vánoce a do Nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí a samozřejmě spokojenosti. Budeme se na
Vás po celý rok těšit a rádi se s Vámi potkávat nejen na hřišti či
v tělocvičně.
Bohuslav Bárta, předseda SK
Z činnosti farnosti
Přednáška o cestování – „Povídej nám, kde jsi byl a co jsi tam
zažil“
V sobotu 16.11.2019 v 15:30 proběhla v přísálí přednáška na
téma cestování. První příspěvek měli manželé Psohlavcovi, kteří
pobývali celý rok na Novém Zélandu. Pracovali a cestovali. Jejich
prezentace byla poutavá – krásné fotografie a povídání, proložené
zážitky. Ani se nechce věřit, že příroda na Novém Zélandu je tak
překrásná. Navnadili nás přítomné na příští rok tím, že nám slíbili,
že by mohli přijet s prezentací tříměsíční cesty zpátky vlakem přes
Rusko. Další příspěvek měl již nám známý cestovatel Michal Handlíř
o cestě do Makedonie. Fotografie toho nejzajímavějšího a vyprávění o
tom, co tam zažil, bylo taky poutavé. Jako poslední vystoupili
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„kolegové“ Zdeněk a Jana Tejkalovi se svou poutí z Porta do
Santiaga de Compostely a „na konec světa“. Příběhům, které díky
nedokonalé znalosti jazyka prožili, se nechce ani věřit a tvrzení, že
zemi nejlépe poznáš pěšky, byla z jejich fotografií zřejmá.
Velká škoda, že nás, kteří jsme toto listopadové odpoledne přišli,
bylo málo. Bylo to opravdu super.
Mikuláš v kostele v Nových Hvězdlicích
Ve čtvrtek 5.12.2019 navečer zavítal mezi děti do kostela
v Nových Hvězdlicích opět Mikuláš s andělem. Pan farář Miroslav
Slavíček přivítal děti s rodiči a prarodiči a pak už všichni zavolali na
Mikuláše. Ten přišel a spolu s andělem předával dětem za básničku
či písničku malý balíček sladkostí.
Dětí bylo hodně, mohly si také poslat Ježíškovi svá přání pod
stromeček.
Díky vám všem, kteří jste dopřáli dětem zase jiný zážitek
z mikulášské nadílky. Vždyť dětství je to nejkrásnější období života a
zážitky, které prožijeme, nás ovlivňují a přenášíme je dál do svých
rodin.
Za nás farníky přejeme všem krásné a požehnané Vánoce a vše
dobré v novém roce. Připojujeme výstižné a vtipné novoroční přání
faráře Zbigniewa Czendlika:
„Abych nikoho neurazil, nepřeji lidem, ale postavičkám z
Betléma:
Přeji volům, aby neřvali z plna hrdla na všechny kolem sebe,
oslům, aby nebyli paličatí a tupí,
ovečkám, aby nešly slepě za prvním lepším pastýřem,
pastýřům, aby si nemysleli, že ty ovečky jsou tak tupé, jak
vypadají,
andělům, aby méně lítali a víc chodili po zemi mezi lidmi,
králům, aby nezůstali nazí jen s korunou na hlavě
a Svaté rodině, aby našla teplé místo v srdcích lidí.“
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Společenská rubrika
Vítáme do života
Daniel Burai
Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané
Paní
Pan
Paní
Paní
Paní
Pan
Pan
Paní
Pan
Paní
Paní
Pan
Pan
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Pan

Věra Klvačová
Karel Hošťálek
Hana Charousová
Marie Němcová
Anděla Vinklárková
Jan Kopečný
Jaroslav Mlčoušek
Jarmila Šmídová Chmelaříková
Zdeněk Tejkal
Marie Posoldová
Alena Ochotná
Miroslav Nešpořík
Jan Kolofík
Marie Hálová
Marie Pešková
Božena Němcová
Drahuška Čížková
Ludmila Kyprová
Jana Nedomová
Marie Obdržálková
Pavla Vršťálová
Jan Lopuch
Peter Juhaňák

95 let
65 let
80 let
90 let
93 let
70 let
75 let
65 let
60 let
92 let
60 let
75 let
70 let
70 let
80 let
75 let
91 let
60 let
70 let
70 let
91 let
80 let
60 let

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

Jiřinou Závodnou

Čest její památce
17

Kulturní a sportovní kalendář městyse Hvězdlice
na rok 2020
Datum

Název akce

Pořadatel

pátek
17. 1. 2020
15. 2. 2020

Sportovní ples / sál KD/

Sportovní klub

Ostatky

Hasiči NH

22. 2. 2020

Dětský karneval / sál KD/

Kulturní komise

31. 3. 2020

Posezení u cimbálu

OS Slovan

duben 2020

Turnaj ve stolním tenise / sál KD/

Sportovní klub

duben 2020

Velikonoční dílnička

OS Slovan

30. 4. 2020

Pálení čarodějnic v Nových i ve
Starých Hvězdlicích

červen 2020

KuKo,
Sportovní klub
Hasiči SH
Dětský den s programem /hřiště SK/ KuKo, SK,
Hasiči NH
Dětský den /Staré Hvězdlice u buněk/ Hasiči SH

červen 2020

VEPŘCUP-turnaj v malé kopané

Sportovní klub

4.-6. 7. 2020

Starohvězdlické hody /náves SH/

Hasiči SH

24. – 26. 7. 2020

Hodové slavnosti v Nových Hvězdlicích OS Slovan, SK

srpen 2020

Ukončení prázdnin /myslivecká chata/ Myslivecké sdružení

září 2020

Hasiči SH

září 2020

Loučení s létem / Staré Hvězdlice u
buněk/
Sportovní olympiáda – hřiště

říjen 2020

Drakiáda

OS Slovan

říjen 2020

Podzimní dílnička

OS Slovan

listopad 2020

Uspávání broučků

Hasiči NH

listopad 2020

Dušičková světélka / SH u buněk/

Hasiči SH

květen 2020
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Sportovní klub

listopad 2020

Tradiční setkání seniorů /sál KD/

Kulturní komise

listopad 2020

Sousedské posezení v přísálí KD

Hasiči NH

29.listopad 2020

Rozsvěcení vánočního stromu
/náves NH/
Rozsvícení vánočního stromu ve SH

KuKo,
hasiči NH,OS Slovan
Hasiči SH

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

Sportovní klub

prosinec 2020
prosinec 2020
25. 12. 2020

Sportovní klub

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

Vánoce ve školce
Vánoce jsou velké téma i v mateřské škole. Děti se těší, někdy až
tak, že s nimi „není k vydržení“, a šikovné paní učitelky se snaží jim
toto čekání zpříjemnit, aby se Vánoce neproměnily ve svátek konzumu, hromadění dárků a jídla, ale byly dny radosti, pohody a těšení na chvíle strávené se svými blízkými. Do třídy jsme si zavěsili adventní kalendář, který nás den po dni přibližuje k Vánocům.
Hned na Barborku jsme se vydali do vyškovského muzea, kde jsme
se přenesli do doby našich prarodičů a vyzkoušeli jsme si, jak se koledovalo, jak se prodávalo na trzích, jak se věštilo, no prostě jaké
tradice a zvyky byly dříve a které si můžeme zachovat i pro dnešní
dny. Uvítali jsme ve školce svatého Mikuláše, který svou důstojností
děti fascinoval, zároveň překvapoval četbou z moudré Knihy hříchů,
vždy však za pomoci anděla a někdy i čerta děti obdaroval. Postupně si pečeme perníčky, pouštíme lodičky, rozkrajujeme jablíčka,
zdobíme stromeček, zpíváme koledy, učíme básničky a připravujeme
se na Vánoční besídku, ve které všem, tedy i vám čtenářům zpravodaje, chceme popřát za kolektiv MŠ Hvězdlice hromadu dárků, co
srdce pohladí, rodinu, přátele, co nikdy nezradí. K bohatství krůček,
ke štěstí skok, nádherné Vánoce i Nový rok!
Jana Hrubá, ředitelka MŠ Hvězdlice
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Obecní knihovna
Vážení přátelé, jak jste již zjistili, po změně letního času se velmi
rychle stmívá a co s načatým večerem. Venku tma, vítr fouká od severu a co nevidět napadne sníh. V televizi nic moc. Co takhle navštívit obecní knihovnu? V letošním roce jsme zakoupili prostřednictvím
knihovny Karla Dvořáčka z Vyškova sedmdesát nových knih. Po letošní inventarizaci knihovny bylo vyřazeno přes čtyři sta knih, které
jste si mohli zdarma vyzvednout ve vestibulu na obecním úřadě.
V knihovně máme hodně nových krásných knih. Kdo máte možnost,
můžete si najít na internetových stránkách městyse Hvězdlice, jaké
knihy máme na vypůjčení od roku 2011 až do dnešního dne. Knihovna je otevřena každý čtvrtek od 17:00 hod. do 20:00 hod.
V knihovně, která je bezbariérová, je možnost připojení k internetu
přes Wifi. Vstup je společný s tělocvičnou.
Kvapem se blíží svátky vánoční a také Nový rok 2020. Přeji všem
krásné a bezstarostné prožití svátků vánočních a spokojenost
v Novém roce 2020.
Knihovník Jan Kolofík
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Úřad městyse Hvězdlice informuje
Poplatky za rok 2020 budou vybírány od středy 15. ledna 2020
každý den v kanceláři městyse Hvězdlice v hotovosti.
Sazby poplatků na rok 2020:
komunální odpad/popelnice/
nebo/chalupáři/
poplatek ze psa
nebo/důchodci/
vodné

600 Kč/osoba/rok
600 Kč/dům/rok
120 Kč/pes
60 Kč/pes
25 Kč/m3

Podrobnější sazby místních poplatků najdete na webových stránkách městyse Hvězdlice www.hvezdlice.cz.
Dále připomínáme, že bude nutno uhradit do konce ledna 2020
nájmy z obecních pozemků na základě uzavřených nájemních
smluv.
Všechny úhrady je nutno provést do 31. 1. 2020.
Děkujeme občanům, že poplatky hradí včas.
Poplatky můžete přijít uhradit do kanceláře Úřadu městyse Hvězdlice.
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Přejeme vám všem krásné prožití Vánočních
svátků a vše nejlepší, zdraví a spokojenost
v novém roce.
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A na závěr – návod na šťastné a klidné vánoční svátky
❖ Nekupujte žádné dárky v prosinci, dospělí dárky nepotřebují,
puberťáci uvítají spíše peníze a dětem nakupujte přes internet
❖ Úklid na Vánoce se nedoporučuje v žádném případě, pouze běžný
❖ Cukroví pečte celá rodina, přiměřené množství a v klidu
❖ 24.prosince začínáme dospělí proti stresu slivovicí či jiným podobným destilátem, děti nějakými sladkostmi
❖ Pokud protistresovou terapii praktikujeme celé svátky, tak prožijeme Vánoce v pohodě a ani si neuvědomíme, že začal nový rok

Vydává Úřad městyse Hvězdlice nákladem 250 výtisků. Zdarma.
Registrováno MK Praha pod evid. č. 10177. Toto číslo vyšlo 12.12.2019
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