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Vánoce, spíše však konec roku, vyvolává v každém z nás určitý
pocit nostalgie. Jsme možná o trochu více ochotni naslouchat
blízkým. Bilancovat svoje životní výhry a prohry. Někde jsem četl
úvahu o tom, že lidský život se podobá vlaku. Není to nic jiného než
cesta vlakem, skládající se z nastupování a vystupování, menších či
větších nehod, příjemných překvapení, ale také hlubokého smutku.
Narozením nasedáme do vlaku a potkáváme v něm osoby, se
kterými bychom si přáli zůstat po celou cestu- naše rodiče. Bohužel
pravda je jiná. Oni na některé stanici vystupují a zbavují nás i sebe
vzájemné nenahraditelné citové vazby.
To ale nepřekáží tomu, aby nenastoupily jiné osoby, které se
pro nás stanou velmi důležitými. Přicházejí naši sourozenci, přátelé
a zázračné lásky. Mezi osobami, které cestují tímto vlakem, se
najdou i tací, kteří se přišli jen svézt, takoví, kteří při cestování
vyvolávají jen smutek. Jsou zde ale i takoví, kteří chodí po vlaku a
jsou stále připraveni pomoci nemohoucím.
Mnozí po vystoupení zanechávají stálou vzpomínku, jiní
vystoupí tak nepozorovaně, že si ani neuvědomíme, že uvolnili
místo.
Je zajímavé,že někteří cestující, které nejvíce milujeme,
obsadili místa ve vagónech, které jsou nejdál od toho našeho. Proto
budeme muset přežít naši cestu bez nich. Samozřejmě nic nebrání
tomu, abychom se během cesty rozhodli a, i když nám to bude
působit těžkosti, opustili náš vagón a vypravili se k nim.
Ale bohužel už si nebudeme moci sednout vedle nich, protože
toto místo už bude obsazené jinou osobou. Nevadí, tato cesta je plná
výzev, nesplněných snů,fantazie, očekávání,rozloučení, ale mála
návratů.
Pokusme se proto naši cestu nepromarnit. Snažme se navázat
známost s každým cestujícím, hledajíce v něm ty nejlepší vlastnosti.
Pamatujme si, že někdy budeme muset vyvinout úsilí, abychom jim
porozuměli a aby oni porozuměli nám.
Velké tajemství na konci spočívá v tom, že se nikdy nedozvíme,
na jaké stanici vystupujeme, ani kde vystupují naši společníci, a
dokonce ani ten, kdo má místo po našem boku.
Snažme se, aby náš pobyt v tomto vlaku byl pokojný, aby až
přijde chvíle vystupování, na místě, které uvolníme, zůstala milá
vzpomínka pro ty, kteří budou v cestě pokračovat dál.
A tobě, který jsi v mém vlaku přeji šťastnou cestu!
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Co v posledním letošním čísle zpravodaji najdete?
Pokračování vzpomínek seniora, tentokrát o zimních
radovánkách.
Tradiční slovo starosty.
Informace z jednání zastupitelstva Městyse Hvězdlice.
Společenský život v obci, aneb události v kultuře a sportu.
Společenskou rubriku.
Připravovaný kulturní kalendář na rok 2008.
Na závěr opět příspěvek od Vojty J.

Vzpomínky seniora (osmá část)
Hvězdlická zima
Nemůže být snad nic krásnějšího, než zima na vesnici, zvláště
pro děcka. Jestliže dnes, v kmetském věku zimu přímo nenávidím,
tehdy jako školáci jsme zimu zbožňovali. Přiletěl první větší mrak a
do rána bylo všechno bílé, jako v pohádce. A když brzy nato po
prvních větších mrazících zamrzl i Brodňák, nemohli jsme si přát
nic lepšího.
Jakmile skončila škola, uhánělo se úprkem domů. Narychlo se
snědla nějaká ta buchta – to aby nebyla od rodičů mela a už jsem
byl venku. Sanic (sjezdovek), odkud se dalo úspěšně jezdit, bylo díky
členitému terénu Hvězdlic bezpočet. Z těch pohodlnějších to byla
pro začátečníky sanice od kříže ve Křébě, jiná po silnici od
Chválkovic do dědiny. Tato sjezdovka byla dost rychlá, široká a také
bezpečná, protože nic nejezdilo, a kdyby snad náhodou, jezdec
dostal halasné upozornění od ostatních, šlapajících do kopce.
Aut bylo tehdy ještě málo. V dědině to byli MUDr. Janda,
zvěrolékař Tesařík a starosta Jelen, ale ti nám přece nemohli svými
sporadickými výjezdy zkazit radost. Horší už ale byla skutečnost, že
za necelé dvě hodiny jsme dokázali proměnit silnici ve sklo, ale to už
nás obvykle pozdě zahnal obecní policajt a silnice se musela k naší
nelibosti posypat pískem.
V záloze však zůstávaly ještě tři sjezdovky, ty však už byly na
jízdu nepoměrně náročnější a každý se na ně neodvážil. Měly
prudká klesání a pro neznalé jezdce i nějaká ta překvapení. Byly to
sanice od „Větřáka“ a potom dvě z Kalvárie, „Čert“ a „Kozel“. Zatímco
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Větřák nebyl tak prudký, čekala dole záludná zatáčka a kdo ji
nezvládl, měl smůlu, protože skončil v živém plotě zahrady u
Hlavinků, a takovýto výpadek v kumštu řízení byl na jezdci patrný
celý týden ne-li déle.
Elitou mezi sjezdovkami byly poslední dvě - Čert a Kozel
z Kalvárie. Kozel, to byla sjezdovka s nižším startem, měla mírnou
zatáčku a hned za ní záludný příčný chodník, který se svojí půl
metrovou plošinkou (Kozlem) dokázal vykopnout jezdce do takové
polohy, kterou v letu vzduchem a následném dopadu už nezvládl a
obvykle skončil krkolomným saltem.
Jedničkou mezi sanicemi však zůstal Čert, se startem na
nejvyšším místě Kalvárie. Pět minut šlapání se sáněmi nahoru, osm
vteřin let dolů, končící obvykle v potoku. Nad ním byl sice úzký
vyšlapaný chodníček, ale po něm se v té rychlosti podařilo sjet jen
málokdy, což nás dokázalo vyprovokovat k novým, dalším pokusům.
Dalším eldorádem po sáňkování byl Brodňák a hokej! Kolika
zápasům byl Brodňák svědkem? A hokejky tehdy? Tak to byla
opravdu věda. Pořídit si dobrou hokejku do ruky, to nebylo tak
jednoduché. Nejlepší byly z babyky. Tento strom rostl jedině
v potoku u „mlynářčiny zahrady“. Pro své houževnaté dřevo, které se
jen ztěží lámalo a také pro svoji členitost větví, z kterých se hokejky
dobře vyráběly, se babyka stala hlavním dodavatelem tohoto
sportovního nářadí. Puk představovala obroušená cihla a branky
čtyři na sebe přimrzlé cihle. A brusle? Ten kdo měl brusle „ na
klíček“ a k tomu pevné komisňáky, ke kterým se brusle připevnily,
tak to byla elita ! Většinou si kluci vyráběli brusle sami. Šikovně
opilované tvrdé polínko, do jehož rýhy byla vsazena obroučka a bylo
to! Taková “brusle“ se potom pevně přitáhla pevným provázkem
k botě, až kolikrát noha zmodrala, a už se jelo!
A jakých výkonů se tehdy dosahovalo! Například když taková
houževnatá hokejka z babyky správně trefila cihelný puk a ten si
vybral holeň protihráče, nejenže se potrefený mohl potrhat smíchy,
ale navíc nejméně po dva týdny měl možnost v praxi sledovat měnící
se barvy velké modřiny.
A tak kolikrát, když si na všechno vzpomínám, tak trochu lituji
tu dnešní mládež, vybavenou drahou výstrojí. O co všechno jsou ti
dnešní kluci ošizeni. Jsou samý chránič, přilby, betony, rukavice,
plexi a nevím co ještě všechno navíc. Vždyť si ani neužijí pořádné
modřiny! Nebo se snad mýlím? Když holt postaru se žít nedá a už
nikdy nebude.
Ale bylo to tady všechno takové přirozené, živoucí, opravdové.
A bylo to pěkné.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, po teplém září, zle se říjen tváří a svatý
František zahání lidi do chýšek a svatý Martin přijel na bílém koni.
Opět je tu zima. Dny jsou již kratší a sluníčka nám ubývá a příroda
se ubírá k zimnímu spánku. Ke všemu nám chybí ještě ten sníh. Po
obci byl proveden úklid a také naši občané měli možnost nepotřebný
odpad uložit do připravených kontejnerů. Celkem bylo odpadem
naplněno 14 kontejnerů.
Ve Starých Hvězdlicích byl vybudován propustek přes silnici a
napojen prozatím na starou kanalizaci pomocí dvou šachet. Vše bylo
dokončeno včetně povrchových úprav. Tato akce již předběžně
navazuje na akci pro budování poldru v příštím nebo následujícím
roce. V měsíci říjnu byla provedena oprava celé silnice III.tř. od
Krečmerového mlýna přes Staré Hvězdlice po rozcestí U Pile do
Nových Hvězdlic. Tento úsek silnice byl již ve velmi špatném stavu a
neodpovídal daným normám. Dále se vyřešilo stékání vody podél
obrubníků od hřbitova až po most. Voda ze silnice byla svedena do
kanalizace na obě strany a tak se zamezilo stékání povrchové vody
po silnici a tvoření námrazy v zimních a jarních měsících a hlavně
zabránění vniknutí vody do spodních domů. Dále ve Starých
Hvězdlicích na Dětském hřišti byla dokončena terénní úprava,
navezen písek pod houpačky tzv. dopadová plocha, přemístěn
pingpongový stůl, osazeny konstrukce pod hrací prvky a osazeny
hrací prvky.
V Nových Hvězdlicích se provádí rekonstrukce Mateřské školy
a tato akce probíhala v takovém tempu kde pracovalo neustále 15
řemeslníků. Hrubá stavba kuchyně a příslušenství skladů byla
hotova v měsíci září včetně zastřešení a spodní izolace. V měsíci
říjnu a listopadu byla vyměněna stará dřevěná okna za plastová a
provedena hrubá stavba, osazeny nové dveře, betony, topeni, voda,
elektroinstalace, odpady, vnitřní omítky, obklady, dlažby, zateplení,
vymalování a kompletace. Na této akci se pracovalo o sobotách a
nedělích, aby stanovený termín dokončení byl dodržen. Tuto akci
prováděla Firma Wágner a patří jí vřelý dík a taktéž jeho
pracovníkům. Tato akce byla z poloviny financována z min. financí a
obcí.
Na příští rok připravujeme podklady pro zbudování Poldru ve
Starých Hvězdlicích na honu Borovice a Kopaniny. Projekčně toto
bylo zpracováno do konce listopadu a nyní bude následovat příprava
smluv o budoucí smlouvě pro výkup pozemků pod těmito stavbami
nebo pro směnou smlouvu pro směnění pozemků za pozemky
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obecní a smlouvy o věcném břemeni.Vše se řeší a projektová
dokumentace bude předána pro územní řízení do konce března.
Všichni majitelé dotčených pozemků již obdrželi oznámení o záměru
vybudovat poldry. Věřím, že se nenajde nikdo, kdo by mohl této akci
bránit. Přírodní katastrofa může postihnout každého z nás a proto
předcházejme daným okolnostem, které nejsou doposud vyloučeny a
do budoucna taky nebudou. Dělejme všechno proto a využijme
všech možností k zabezpečení obce a Vašich příbytků, proto tato
spolupráce je s Vámi moc nutná. Věřte, že zítra může být pro
některé občany již pozdě. Díky tomu, že obec před čtyřmi roky
pořídila protipovodňovou situaci pro zabezpečení obce před
povodněmi tak již dnes může realizovat své záměry.Děkuji všem
občanům Starých Hvězdlic, kteří pochopili uzavírku silnice po
určitou dobu při budování propustku.
V Nových Hvězdlicích bylo požádáno o stavbu dětského hřiště,
ale dotace nám nebyly přiděleny. Musíme dokončit venkovních
úpravy na MŠ, znovu bylo požádáno o ozvučení sálu v KD a další
drobné akce. Po přestěhování MŠ bude nutné provést rekonstrukci
kotelny v ZŠ a samostatně provést napojení sítí do tělocvičny, šatny
a knihovny. Knihovnu přemístit do bývalých šaten ZŠ. Rekonstrukcí
kotelny by byla oddělena budova ZŠ pro další využití. Jaké bude
není mi doposud jasné. Sociální politika nahrává vyloženě bohatým,
kteří budou mít zaručené finance a také zajištěné pohodlí. Dále
požádáme o provedení Územního plánu, jelikož již bez něj se
neobejdeme a je to velký klad při žádosti o státní dotace. Tato akce
potrvá až do roku 2009. Projekčně připravit na rekonstrukci dům ve
Starých Hvězdlicích čp.33, kde by byla možnost čerpání dotací.
Taktéž budeme muset provést Dílčí Komplexní pozemkové úpravy
pod Poldry ve Starých Hvězdlicích.
Důležitou akcí bude muset být vybudování umělého travnatého
malého hřiště na kopanou, bez něj nelze hrát vyšší třídu. Vše bude
opět záležet na dotacích z jednotlivých fondů a také na financích
v rozpočtu městečka.
V letošním roce jsme vyhlásili soutěž o nejlépe upravenou
předzahrádku, výzdobu oken a zádveří. Do konce soutěže chybí již
jen pár dní. Tato soutěž bude ukončena na Tři krále a zasedne KK a
bude hodnotit. Již teď Vám všem děkuji za úklid před svými domy a
vzorně upravené předzahrádky a vyzdobená okna. Věřím, že KK to
vyhodnocení bude mít opravdu těžké. Výsledky soutěže KVETOUCÍ
HVĚZDLICE budou vyhlášeny na Plese SK, který se bude konat 2.
února 2008.
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Myslivecké sdružení Hvězdlice zhotovilo krmítka pro naše
zpěvné ptactvo. Tato krmítka jsou osazena v jednotlivých ulicích na
místech, kde se ptactvo velmi rádo zdržuje. Vkládat vhodnou
potravu do těchto krmítek mohou všichni a již předem děkuji Vám
za Vaši snahu pomoci k přežití ptáčkům přes zimu. Taktéž děkuji
Mysliveckému sdružení Hvězdlice za výrobu krmítek.
Kulturní dění v městečku se stále drží na dobré úrovni. SK
pořádal turnaj v malé kopané, Kulturní komise pořádala besedu
s důchodci, SDH Nové Hvězdlice zájezd do vinného sklepa na
Velehrad, Myslivecké sdružení pořádalo lesní hon. Do konce roku
budou uspořádány další kulturní akce, se kterými se seznámíte
v tomto zpravodaji a kde také najdete Kulturní kalendář akcí na
příští rok. Děkuji všem pořadatelům kulturních sportovních a
společenských akcí za jejich ochotu.
Záchranný sbor Jihomoravského kraje Vám zasílá letáček „Co
dělat při mimořádných událostech“- žádám Vás touto cestou o jeho
přečtení.
Vážení spoluobčané,
Rok 2007 již pomalu končí a do Nového roku 2008, zbývá již
jen pár dnů. Děkuji Všem občanům, Všem pracovníkům úřadu
Městyse Hvězdlice, Zastupitelům Městyse Hvězdlice, Radě Městyse
Hvězdlice, Kulturní komisi, SK Hvězdlice, Hasičům Starých a
Nových Hvězdlic, Mysliveckému sdružení Hvězdlice, Klubu
kuželkářů Staré Hvězdlice, Občanskému sdružení Staré Hvězdlice,
Českému svazu žen, Lesnímu družstvu Hvězdlice, Klubu šipkařů,
ZP Hvězdlice a.s., Stavební firma Vítková, Zahradnictví Bohdalice,
Studnařství Chválkovice, Autoklempířství Kuba, a všem ostatním,
kteří se podíleli na budování našeho městečka.
S koncem roku přichází Vánoce – svátky pokoje, klidu a míru.
Dovolte mi, abych jménem Vašich zastupitelů a jménem svým Vám
všem popřál krásné a šťastné prožití svátků vánočních, dětem
bohatou nadílku dárků – pokud možno dle jejich přání a Všem
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pracovních úspěchů a také plno
lásky ve Vašich rodinách v tom nastávajícím v Novém roce 2008.
Alois Kadlec
starosta
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Z jednání zastupitelstva městyse Hvězdlice
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice schválilo na svém zasedání dne
28. 11. 2007
- směnu obecních pozemků v k.ú. Staré Hvězdlice za pozemky
pod nádržemi Borovice a kopanina nebo výkup těchto
pozemků
od majitelů pozemků pod nádržemi a zajištění
věcných břemen na daných akcích
- provedení dílčích pozemkových úprav v k.ú. Staré Hvězdlice
týkajících se poldrů Borovice a Kopanina
- rozpočtové opatření č. 8/2007, kde se zvyšují příjmy i výdaje
městyse Hvězdlice o 3 mil. Kč a RO č. 9/2007, kde se zvyšují
příjmy i výdaje městyse Hvězdlice o Kč 406.800
- dodatečné povolení stávající studna a odběr vody z ní na
pozemku p.č. 3172/4 ve Zdravé Vodě v k.ú.Nové Hvězdlice
- vynětí půdy ze zemědělského fondu o výměře 100m2 pro
stavbu dětského hřiště v Nových Hvězdlicích na parcelách:
4/2-10m2, 6/1-50m2, 7-40m2, vše v k.ú. Nové Hvězdlice za
částku Kč 1.063
- dohodu o příspěvku na dofinancování akcí DSO Mezihoří na
rok 2008 ve výši Kč 33.182
- obecně závaznou vyhlášku městyse Hvězdlice č. 7/2007 o
poplatku za tuhý komunální odpad
- žádost o dotaci na Územní plán městyse v roce 2008
z prostředků JMK
- uzamčení obecních studní ve všech částech městyse / Nové
Hvězdlice, Staré Hvězdlice, Zdravá Voda/
- příkaz starosty městyse Hvězdlice k provedení inventarizace
majetku městyse Hvězdlice k 31. 12. 2007
- poskytnutí částky 20 tis. Kč z rozpočtu městyse Hvězdlice na
dokončení rekonstrukce kabin SK Hvězdlice
- návrh akcí na rok 2008
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice bere na vědomí:
- záměr Jihomoravského kraje Brno, odboru dopravy o
propojení silnice III. tř. Orlovice – Nesovice
- dopis Jihomoravského kraje, odboru sociálních věcí a
současné situaci Domova Hvězda Hvězdlice
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Události v kultuře a sportu
Z činnosti kulturní komise
Setkání seniorů
Třicátého listopadu se uskutečnilo již páté setkání seniorů
Městyse Hvězdlice. Organizátorem akce byla kulturní komise.
Našich starších spoluobčanů se tentokrát sešlo víc jak osmdesát. Je
vidět, že o přátelské posezení se sousedy a přáteli je velký zájem.
Kulturní část programu letos zajistily děti z mateřské školy,
které svoje babičky a dědečky potěšily pásmem básniček, písniček a
nakonec i tancem. Tradičně vystoupil starosta našeho městyse a
seznámil všechny s tím, co se v letošním roce podařilo v obci
zbudovat a jaké plány má zastupitelstvo do budoucna.
Pak k poslechu a tanci hrála dvojice bavičů z jižní Moravy.
Domů si všichni, kromě pocitu příjemného prožití pátečního
odpoledne a podvečera, odnášeli i malý upomínkový předmět. A
věřím, že se všichni sejdeme na podobné akci na závěr roku
příštího.
Ing. Zdeněk Tejkal
Ze sportovního života obce
Podzim je v našem sportovním klubu již devátý rok ve znamení
zahájení dalšího ročníku okresních soutěží v malé kopané. Nejinak
tomu bylo i letos. Obě mužstva nastoupila do ročníku 2007-08
s velkým elánem, ale po některých nepříliš povedených zápasech
není jejich umístění v tabulce příliš optimistické. Béčko skončilo na
předposledním místě a jak ve fotbalovém umění tak i v přístupu
k zápasům má co dohánět. Áčko je po podzimu třinácté. Vzhledem
k vyrovnanosti okresního přeboru věříme, že na jaře nebude musit
řešit setrvání ve vyšší soutěži.
Podzim jsme také věnovali rekonstrukci našeho sportovního
zázemí. Jednalo se obě kabiny a střechu. Tato akce nás stála víc jak
tři statisíc korun. Největší částka, necelých sto sedmdesát tisíc
korun, šla z vlastních prostředků. Od Jihomoravského kraje jsme
získali dotaci ve výši devadesáti tisíc korun. Zbytek byl pokryt
z rozpočtu městyse Hvězdlice. V příštím roce bychom chtěli ve
stavebních aktivitách pokračovat. Věříme, že se nám ve spolupráci
se zastupitelstvem městyse podaří získat dotaci na vybudování
umělého povrchu hřiště.
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Sedmnáctého listopadu jsme uspořádali čtvrtý ročník uličního
turnaje v malé kopané. Zúčastnila se ho mužstva Wilsonovy třídy,
Hliníku, Rynku a spojené mužstvo všech kopcovitých oblastí obce.
Diváci mohli vidět spoustu hodnotných utkání. A kdo vyhrál? No
přece všichni co si přišli kopnout do míče. Držitelem putovního
poháru pro vítěze se stalo mužstvo Wilsonovy třídy.
Je tu doba Vánoční a doba novoročních přání. Výkonný výbor
SK Hvězdlice přeje svým členům, příznivcům ale i všem občanům
pevné zdraví, spokojenost a hodně sportovního elánu po celý příští
rok.
ing. Zdeněk Tejkal
předseda SK Hvězdlice

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice.
6. října – Sbor dobrovolných hasičů Hlubočany uspořádal soutěž
v požárním sportu pro mladé hasiče. Naši mladší hasiči se umístili
na 12. místě ze 24. družstev. Protože jsme přibrali hodně mladých,
tak je to úspěch.
3. listopadu – V pravé poledne se mladí a dospělí hasiči v počtu
sedmnácti vydali do Lulče na střelnici. Kde si vyzkoušeli střelbu
z pistole. Po dvou hodinovém zápolení se všichni těšili na závěrečné
vyhodnocení. V mladší kategorii na prvním místě se umístil
Stanislav Zhejbal mladší. Na druhém místě skončil Lubomír
Stenchlák mladší a třetí místo obsadila Michaela Stenchláková. Za
dospělé zvítězil Lubomír Stenchlák na druhém místě se umístila
Veronika Zhejbalová a třetí místo si vybojoval Milan Hajtmar
mladší. Celou tuto akci sponzoroval a vedl pan Stanislav Zhejbal za
což mu patří poděkování.
23. listopadu – Uspořádal výbor dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice
zájezd do vinného sklepa MAGMA MORAVIA na Velehradě pro své
členy a jejich rodinné partnery a ostatní zájemce. Tento zájezd se
velmi vydařil, ačkoliv nejeli všichni členové.
Vážení spoluobčané,
Přiblížil se konec roku 2007, výbor sboru dobrovolných hasičů
Nové Hvězdlice děkuje všem občanům, že nezavdali příčinu k požáru
a chránili si své domovy.
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Přejeme Vám příjemné prožití svátků vánočních a do Nového roku
2008 pevné zdraví a hodně peněz. Děkujeme Vám za přízeň.
Jan Kolofík

Společenská

kronika

Do života vítáme:
Kristýnu Lukáškovou

3. 10. 2007

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

Josef Kabrda
Marie Stránská
Anna Svobodová
Jiřina Lampová
Františka Lysá
Věra Pavlíková
Vladimír Skoupý
Anna Dobiášová

65
60
65
60
85
60
70
90

let
let
let
let
let
let
let
let

Paní
Paní
Paní

Marie Babyrádová
Marie Sypátková
Františka Šemorová

91 let
80 let
93 let

Přejeme jim hodně zdraví , štěstí a spokojenosti do dalších let.

Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany :
Paní
Panem
Paní
Paní
Paní
Panem

Annou Julínkovou
Pavolem Kuricem
Marií Součkovou
Jarmilou Mackovou
Vítězslavou Masaříkovou
Josefem Kopečkem
Čest jejich památce.
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Na závěr letošního roku nás ještě čeká několik akcí:
25. 12. Vánoční turnaj v nohejbale, (SK Hvězdlice)
29. 12. Turnaj v malé kopané „SněhulaCup“, (SK Hvězdlice)
30. 12. Vepřové hody-Silvestr, (OS Staré Hvězdlice)

Kulturní kalendář městyse Hvězdlice na rok 2008
Datum

Název akce

Pořadatel

Leden

Novoroční koncert Kyjovského orchestru
přísálí kulturního domu Nové Hvězdlice/
12.1.2008 Valná hromada / přísálí KD N.Hvězd./

Kulturní komise

2.2.2008

Ples / sál KD Nové Hvězdlice/

Sportovní klub

9.2.2008

Ostatky / průvod městysem/

Hasiči NH

1.3.2008

Dětský karneval/ sál KD Nové Hvězdl./

Kult. Komise,SK,Hasiči

22.3.2008 Turnaj ve stolním tenise / tělocvična/

Hasiči NH

Sportovní klub

26.4.2008 Pálení čarodějnic /Staré Hvězdlice-náves/ Občanské sdruž. SH
31.5.2008 Dětský den-Pohádkový les /hřiště SK/

Kult.komise,SK,Hasiči

17.-18.5. Zájezd do vinného sklepa jižní Moravy
Občanské sdruž. SH
21.6.2008 Vepřcup-turnaj v malé kopané/hřiště SK/ Sportovní klub
5.7.2008

Starohvězdlické hody / náves SH/

Občanské sdruž.SH

25.-27.7.

Krojované hody v Nových Hvězdlicích

Kult.komise,SK,Hasiči

23.8.2008 Dětský den-výlet na koníčky

Občanské sdruž.SH

30.8.2008 Ukončení prázdnin-myslivecká chata

Myslivecké sdružení NH

20.9.2008 Loučení s létem-turnaj v kuželkách SH

Občanské sdružení SH

Říjen

Uliční turnaj v malé kopané /hřiště SK/

Sportovní klub

Listopad

Tradiční setkání seniorů /sál KD Nové H/ Kulturní komise
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25.12.

Nohejbal / tělocvična NH/-turnaj

Sportovní klub

27.12.

Sněhulacup-turnaj v malé kopané/hřiště/ Sportovní klub

Změny a doplnění kulturních akcí budou zveřejněny ve
zpravodaji v průběhu roku.

Úřad městyse Hvězdlice informuje
Poplatky v roce 2008:
Vodné ……………………………………. 20 Kč/ m3
Stočné…………………………………… 100 Kč/ osobu
Odpady…………………………………. 460 Kč/osobu,chalupu
Poplatek ze psa………………………. 120 Kč ( důchodci 60 Kč)
Nájem popelnice……………………… 160 Kč/ks
Nájem vodoměru…………………….. 20 Kč
Dále se bude vybírat nájemné z obecních pozemků podle uzavřených
smluv.
Výše uvedené poplatky (mimo stočného, které se platí v červenci) se
budou vybírat v kanceláři městyse Hvězdlice
v pondělí dne 14. ledna od 7,00 – 17,00 hodin.
Prosíme občany, aby tento termín dodrželi.
Odpočty vodoměrů se budou provádět
ve dnech 2.a 3. ledna 2008.
Prosíme občany, aby v těchto dnech zpřístupnili své vodovodní
šachty, popř. nahlásili stav vodoměru na Úřad městyse Hvězdlice.
Svoz popelnic se uskuteční v pátek 28. prosince 2007.
Veřejná knihovna
Provoz veřejné knihovny, které je umístěna v budově bývalé
Základní školy Hvězdlice, zůstává nezměněn i pro příští období.
Otevřeno je každý čtvrtek od 17,00 – 20,00 hodin.
V tuto dobu je možno i bezplatně využít veřejného internetu
umístěného v knihovně.
Inventář knihovny byl doplněn v tomto roce o nové zajímavé knižní
tituly, proto jste všichni srdečně zváni k návštěvě veřejné knihovny.
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Závěrečný příspěvek Vojty J.
Každého číslo zpravodaje je zpravidla ukončeno článkem
našeho externího spolupracovníka Vojty J. Vždy Vám dobře radí, jak
proplouvat peřejemi života a bránit se jeho nástrahám.Jest-li si jeho
rady berete k srdci, další rady již nepotřebujete. Ale aby Vám to
nebylo líto připravil pro Vás pár perliček z policejních zápisů.
Hrubě mne urážel, tak jsem ho mírně uklidnil obuškem.
J.K. se při zatýkání bránil tak intenzivně, že jsme se po chvíli už
bránili my.
Pachatel odcizil ze zásuvky vedoucího nezjištěné
pětikorunových mincí v celkové hodnotě 300 Kč.

množství

Nejdříve jsem si myslel, že jen žertuje a že po mně střílí slepými
náboji. Když mě odváželi do nemocnice, tak jsem si to už nemyslel.
Služební pes sledoval stopu několik metrů a poté usnul.
Zadržený při zatýkání kousal, proto to asi služební pes nevydržel
s nervy a kousl ho také.
Několikrát jsem ho vyzval, aby zastavil, ale on padal z okna dál.
Po několika dalších metrech zabočil sledovaný vpravo, což jsme
nepředpokládali a pokračovali dál rovně.
Zadržený se při zatýkání bránil, jako kdyby věděl, že ho chceme
zatknout.
Služební pes sice zadržel pachatele ale pouta jsem mu musel
nasadit já.
A ještě několik perliček z výpovědí motoristů:
Před jízdou jsem něco vypil. To ale nebylo nic proti žízni, kterou
jsem měl. Nehodu tedy zavinila manželka, která přesolila oběd.
Ve tváři toho starého pána, který se odrazil od kapoty mého auta,
jsem si všiml nečekaně smutného výrazu.
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Kde se vzalo tu se vzalo, přijelo neviditelné auto, narazilo do mého
vozu a zase zmizelo.
Řekl jsem policii, že nejsem zraněný, ale když jsem si sundal
klobouk, zjistil jsem, že mám frakturu lebky.
Chodec do mě narazil a pak mi skočil pod auto.
Před jízdou jsem požil alkohol v množství šesti velkých alkoholů, ale
podotýkám, že zatáčku jsem přehlédl jen proto, že foukal dost silný
vítr.
Ten děda, kterého jsem porazil, by se na druhou stranu silnice
stejně nedostal.
Když se mi stala nehoda, řídil jsem vůz už čtyřicet let a usnul za
volantem.
Narazil jsem do telefonního sloupu, protože jsem chtěl zabít
mouchu.
S přáním, aby se Vám podobné peripetie vyhýbaly Váš oddaný
Vojta J.

Jsme na konci letošního posledního čísla zpravodaje. Jsme
také skoro na konci roku 2007. Věříme, že se jeho průběh přiblížil
co nejvíce Vašim přáním a představám s kterými jste ho před
dvanácti měsíci začínali.
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Redakce Hvězdlického zpravodaje Vám přeje
klidné prožití Vánoc, pohodu a klid v rodinném kruhu,
hodně zdraví a elánu v roce příštím.

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

16

