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Vážený čtenáři, právě držíš v rukou jarní číslo Hvězdlického
zpravodaje. Ale je to skutečně jarní číslo? Existují ještě vůbec roční
období, tak jak je známe my dříve narození? To znamená v zimě zima a sněhová peřina, na jaře, které přichází okolo Josefa, tedy
v březnu, zpěv ptáků vracejících se z teplých krajin, sluníčko
a kvetoucí příroda. Léto teplé, vybízející ke koupání, houbaření
a odpočinku. Podzim se svým babím létem, zlátnoucím listím
a pomalu usínající přírodou. Nejsem možná sám, komu se zdá, že
v zimě je příliš teplo, jaro přichází brzy a v dubnu jsou již letní teploty a léto spíše svým počasím připomíná květen. Ještěže alespoň
podzim je v posledních letech skutečně podzimní.
Co tyto změny, pokud opravdu o změny jde, způsobuje? To je
téma nejedné mezinárodní konference o klimatu. Letošní nástup jara, kdy setí jařin začalo v naší oblasti už okolo 20. února, jakoby potvrzoval teorie o globálním oteplování planety. Je tomu ale skutečně
tak? Není tento netypický průběh počasí přece jenom občas normální? Odpověď na tyto otázky jsem začal hledat na stránkách hvězdlických kronik. Zjišťoval jsem počasí a s ním spojený nástup jarních
prací v zemědělství v únoru, březnu a dubnu za posledních padesát
let, tedy od roku 1958 do roku 2008.
Nejčastější zahájení setí jařin během těchto let bylo v březnu.
Jednalo se o ročníky: 1958 - 1960, 1967, 1968, 1973, 1975, 1977,
1978, 1980 - 1984, 1989 - 1991, 1994, 1995, 1999, 2000, 2002 2005, 2007.
Méně častým bylo zahájení jarních prací v dubnu. Stalo se tak
v letech: 1962, 1963, 1965, 1969, 1970, 1976, 1979, 1985 - 1987,
1988, 1993, 1996 - 1998, 2006.
Velmi časný nástup do jarních prací se uskutečnil v letech:
1961, 1966, 1972, 1974, 1992, 2001, 2008.
Z tohoto porovnání je tedy vidět, že v každé dekádě, kromě
osmdesátých let je jeden až tři roky, kdy se jaro trochu uspíší. Letošní brzký nástup jarních prací je tedy víceméně normální.
Při čtení zápisů o počasí v obecních kronikách jsem objevil
i několik zajímavostí: Rok 1971 byl zajímavý tím, že setí jařin začalo
již v únoru, bylo ale špatným počasím přerušeno. Pokračovalo
se v březnu, ale počasí tyto práce opět zastavilo, takže dosetí jarních
obilovin skončilo až v dubnu. V roce 1969 se v polovině března vytvořila díky mrazivému počasí a dešti námraza, která na větvích
stromů vytvořila až sedmicentimetrový nános ledu. Ten se rozpustil
až za šest dní. Největší teplotní zlom v posledních padesáti letech byl

ze Silvestra 1978 na Nový rok 1979. V odpoledních hodinách
31. prosince bylo až 18 stupňů nad nulou, ráno na Nový rok jsme
se probudili do teploty 10 stupňů pod bodem mrazu.
Bouřky se přehnaly nad naší obcí v únoru v roce 1967 a v roce
1970. V březnu pak v roce 1975, 2000 a 2008. Zvláštností mezi neobvyklým průběhem počasí byl rok 1977, kdy z 28. na 29. března
přišla sněhová bouře s burácením hromu a následnou sněhovou
pokrývkou osm centimetrů sněhu.
Po přečtení těchto řádků je těžké říct, na jaké jaro se můžeme
letos těšit. Ale už podle prvních náznaků bude možná pěkně náladové a aprílové. Ať už tak či onak je to projev samotné „matky přírody“,
která nejlépe ví, jak na to. Proto se nad počasím nerozčilujme, ale
užívejme si tento jedinečný čas se svými blízkými.
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Vzpomínky seniora (devátá část)
Pastevci
Hvězdlice měli v dobách mého dětství a mládí jednu zvláštnost.
Nevím, jak tomu bylo jinde a také jsem po tom nepídil, ale tady bylo
hodně sedláků, vlastnících také dosti domácího zvířectva. Z něho
například krávy odváděl každý den ráno za pěkného počasí
na pastvu k tomuto úkolu vybraný pan Hlaváč, řečený Lubaj z Velké
Paseky, který kromě malého čiperného psíka – naháněče – vlastnil
ještě dva syny Poldu a Bohuše. K tomu měl ještě trubku, takovou
malou, trochu pokřivenou, ale vydávající zvuky pekelné.
Když se ráno ozvalo troubení – „Franta mlátil Kašpara …“ otevírala se u chalup vrata a do pochodujícího stáda krav se přidávaly
další. Sevřený útvar krav poctivě udržoval ve formaci malý „nahá-

něč“, kterému pomáhali oba Lubajovi synové. Nežli stádo opustilo
dědinu a vydalo se polní cestou na pastviště- „kravské trávníky“,
které byly pod lesem až před Zdravou Vodou, bylo „Franta mlátil
Kašpara“ slyšet ještě mnohokrát. Pastviště bylo plné voňavé trávy,
býlí a jahodí, kdy si mohly kravky vybrat a protože tady měli také
napajedlo s výbornou zdravovodskou vodou, byly jistě spokojené.
Večer se stádo za zvuku jakýchsi fanfár vracívalo domů. To
Poldík vyluzoval z trubky zvuky, po kterých se vrata chalup opět
otevírala. A bylo až s podivem, že každá kravka věděla, kam má jít,
kde je doma.
Podobně jako krávy se pásávaly ve Hvězdlicích také kozy.
Funkcí pastevce koz byl pověřený švec pan Jan Kužílek. Také on
měl dva kluky. Oldřicha a Jendu, kteří mu s kozami a jejich pasením pomáhali. Měli kocar, kterým oba dokázali silně zapráskat a tyto rány zase upozorňovaly majitele koz, že stádo je už na cestě. Pasení a práskání kocarem Jendovi záviděl můj bratranec Ada Straka,
který se s Jendou skamarádil a část prázdnin trávil na „Kozích
trávníkách“, které byly kousek za dědinou. Naučil se také práskat
kocarem a byl na to velmi hrdý.
Aby však byl výčet pasení úplný, ve Hvězdlicích se vyháněla
do přírody také prasata, lépe řečeno svině. Ty se nevyháněly pravidelně a jejich občasným výletem do přírody, do nedalekého úběžiště
pod „Kozími trávníky“ u potoka byl také pověřený pan Kužílek a svině si tu v bahně nacházely ten pravý sviňský ráj. Bývaly obalené
mazlavým blátem až po ušiska, sotva viděli na oči. Očividně jim to
svědčilo a občas to potřebovaly.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Po mírné zimě opět přichází jaro a s ním i první větší svátky
a to Velikonoce. Příroda se již dříve zařídila po svém a v lednu kvetly
některé okrasné keře a ovocné stromy. Některé začínaly
s probouzením již koncem února. Jaro je tady a jak pranostika říká,
jaro a teplo začíná každým rokem až po Velikonocích. Věřím, že tomu bude i letos. Letošní rok nám nezačal moc dobře a to hned v půli
ledna ztrátou čtrnácti ovocných stromků a jednoho krmítka pro
zpěvné ptactvo. Policii bylo vše nahlášeno a čekáme, co se jí podaří
objasnit. Krádeže ovocných stromků se rozmáhají i po okolních obcích a věřím, že nebude dlouho trvat a tento „sadař“ bude odhalen.

Jelikož tato mírná zima dovoluje provádět některé stavební
práce, tak na MŠ se pokračovalo s vnějším zateplením budovy
a dalšími pracemi, jako úprava terénu a násyp kamenné drtě
pod dlažbu cesty, chodníku, položení obrubníků apod. Fasáda bude
provedena až začátkem května. Dále bude v zahradě vybudováno
dětské hřiště s pískovištěm, houpačkami a dalším vybavením. Opraveno postupně bude celé oplocení zahrady, které je již prorezivělé a
prorostlé křovinami.
V letošním roce připravíme stavební dokumentaci na opravu
domu čp. 33 ve Starých Hvězdlicích. O dotaci na projektovou dokumentaci požádáme v měsíci březnu a to přes Regionální rozvoj. O
dotace na realizaci opravy domu bude požádáno v příštím roce.
V letošním roce po vydání rozhodnutí o demolici provedeme nezbytné demolice, a to stodoly a přístavků kolem domu.
Běžnou údržbu po obci budeme provádět průběžně a vylepšíme
ještě vzhled obce výsadbou některých zelených ploch. Doplníme výsadbu u hřbitova a kolem požární nádrže v Nových Hvězdlicích. Dále
dosadíme ovocné stromky okolo komunikace na Zdravou Vodu.
V sadě bude proveden řez ovocných stromů. Na vybrané sloupy veřejného osvětlení osadíme květinové truhlíky.
Tak jak každým rokem, tak i letos budeme pořádat sběr domovního odpadu. Kontejnery budou přistaveny na obvyklých místech, a to od 14.3. do 16.3. 2008. Další termín bude vyhlášen
na podzim.
Již začátkem roku jsme připravovali potřebné podklady
pro provedení dílčí Komplexní pozemkové úpravy pod poldry
ve Starých Hvězdlicích. Tato akce je započatá, majitelé pozemků s ní
byli seznámeni a budou ještě pozváni na jednání s pozemkovým
úřadem, kde se dozví podstatné věci ohledně směny pozemků.
Po projednání s pozemkovým úřadem se bude žádat o dotace
na ministerstvu zemědělství. Projektová dokumentace je již zpracována, chybí dokončit projekt na územní řízení, který je již rozpracovaný. Bude to trvat ještě delší dobu, než se kopne do země. Ministerstvo musí odsouhlasit projekt a dotaci. Již dneska víme, že to nebude malý peníz, ale zajištění obce před povodněmi je nezbytně
nutné.
Pro Městys Hvězdlice je již nezbytný územní plán, na kterém
se pracuje. Bez tohoto plánu již nebudou poskytovány žádné dotace
a bez dotací se neobejde.
V letošním roce je opět vyhlášena soutěž Kvetoucí Hvězdlice
a další soutěž o nejhezčí krmítko pro zpěvné ptactvo. Tyto soutěže

budou opět ukončeny v měsíci lednu a výsledky soutěží budou vyhlášeny na plese SK.
Každým rokem v lednu i v únoru se objevují vyhozené odpady
kolem naší obce a kolem komunikací, a také na zelených plochách
obce např. na malém hřišti, na skládce hlíny, v obecním sadě. Občané si neuvědomují, že za tyto odpady musí stejně zaplatit a ještě
riskují, že budou odhaleni. Pokud se zjistí, kdo je původcem odpadu, bude předvolán do RM Hvězdlice. Neřestí mladých je vysedávání
v autobusové čekárně, kde tropí nepořádek, kde lze nalézt rozházené
nedopalky cigaret, rozbité láhve od piva, a lihovin apod. Denně se
tam uklízí a nepořádek je tam pořád, nechť si ti mladí už konečně
uvědomí, že tímto postojem nedělají dobrou pověst svému městečku.
To samé se odehrává i na malém hřišti, kde taktéž dochází k ničení
zařízení a o pořádku ani nemluvím. Opatření si provede výbor SK.
Všude jsou odpadkové koše, ale mladým je asi zatěžko odpad vložit
do těchto košů.
V letošním roce opět jsme požádali úřad práce o 4 pracovníky
na VPP. Úřad práce vytvořil cílové skupiny uchazečů o zaměstnání
a to následovně: mladí do 25 let, starší 50 let, v evidenci ÚP déle než
6 měsíců s kumulací dalších znevýhodnění a ženy zejména vracející
se z mateřské nebo rodičovské dovolené. Tímto nám vznikl problém
s obsazením již zaběhnutých pracovníků, kteří již byli proškoleni
v kurzech pro různé druhy prací a práci se stroji, a tak znovu budeme muset vynakládat finanční prostředky na zaškolení nových
přidělených pracovníků, které nám přidělí ÚP, dle nových kritérií.
Zatím nám byli přiděleny dvě místa na VPP a ty byly ihned obsazeny
ve výběrovém řízení.
Kultura v městečku drží se stále na dobré úrovni. Když vyjmenuji akce, které od posledního hodnocení se provedli, každý má
možnost si udělat svůj vlastní názor. Koncem prosince SK zorganizovali turnaj v nohejbale, v malé kopané a pořádali ples. SDH Nové
Hvězdlice zabezpečili Ostatkovou zábavu a průvod masek po městečku s rekordním počtem 55 masek. Dále uspořádali výroční schůzi, kde proběhlo zhodnocení minulého roku. OS Staré Hvězdlice
uspořádalo turnaj v kuželkách spojený s ochutnávkou vepřových
dobrot a silvestrovské posezení, dětský turnaj v kuželkách. Kulturní
komise provedla vyhodnocení soutěže „Kvetoucí Hvězdlice“
a vyhodnotila deset nejlepších účastníků této vyhlášené soutěže,
které obdaruje cenami. Dále uspořádala Dětský karneval.
Vážení spoluobčané, touto cestou děkuji všem pořadatelům,
kteří se na výše jmenovaných akcích podíleli a přeji, ať se jim další

akce zdaří a Vám občané, děkuji za Vaši návštěvnost na dalších akcích.
Přeji Vám všem, krásné prožití svátků velikonočních a dětem
bohatou pomlázku.
Alois Kadlec
starosta

Z jednání zastupitelstva městyse Hvězdlice
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 6. 2. 2008 a projednalo
mimo jiné:
- smlouvu o výpůjčce majetku od JMK Brno zabezpečujícího
provoz vysokorychlostního internetu
- žádost SK Hvězdlice o poskytnutí příspěvku na pořádání plesu
- dopis MěÚ Vyškov stavebního o kolaudačním řízení – chata
Horáček
- rozhodnutí Okresního soudu ve Vyškově o ustanovení opatrovníka pro nesvéprávné obyvatele Domova Hvězda Hvězdlice
- žádost RALLYE klubu Vyškov o souhlas s pořádáním závodů
ve dnech 18 - 19. 4. 2008
- další jednání s Domovem Hvězda o poskytování obědů
pro občany městyse Hvězdlice
- žádost ZŠ Brankovice o příspěvek na pořádání školního plesu
- informaci o zcizení 14 ks ovocných stromků - majetku městyse
Hvězdlice
- informaci o rozmístění krmítek pro ptactvo na pozemcích
městyse Hvězdlice
- informaci o umístění květinových truhlíků na sloupech VO
- vyhodnocení soutěže o nejlepší předzahrádku, návrh odměny
pro soutěžící
- informaci o umístění kontejnerů na velkoobjemový odpad
ve dnech 14. - 16. 3. 2008
- žádost SHD Nové Hvězdlice o povolení průvodu masek po obci
dne 9. 2. 2008
- informaci o rozeslaných dopisech majitelům pozemků
pod plánovanými poldry ve SH
- žádost Martina Skácela, SH čp. 19 o povolení skácení stromůořechů
- informaci o tiskové konferenci MK Praha o restitucích církevního majetku

- informaci o vstupu městyse Hvězdlice do Sdružení místních
samospráv
- výsledky inventarizací majetku městyse Hvězdlice k 31. 12.
2007

Události v kultuře a sportu
Z činnosti kulturní komise
Stalo se již tradicí, že začátek roku je ve Hvězdlicích spojen
s koncertem vážné hudby. Letošní novoroční koncert se uskutečnil
v sobotu 19. ledna. Posluchačům se již popáté přestavil Kyjovský
komorní orchestr, jehož uměleckým vedoucím je Ing. Jan Sáraz. Letos předvedl ukázky z děl J. Felda, J. A. Bendy a J. D. Zelenky.
O tom, že si toto hudební těleso získalo ve Hvězdlicích své příznivce,
svědčí i poměrně vysoká návštěvnost. S posledními tóny koncertu
si všichni domů odnášeli hezký pocit z hodnotného kulturního zážitku.
Také další akce, dětský maškarní karneval, kterou uspořádala kulturní komise v sobotu 1. března, má ve Hvězdlicích dlouholetou tradici. Ten letošní se uskutečnil v sobotu 1. března v sále kulturního domu. A sál opět doslova praskal ve švech. Tak hojná byla
účast dětí a jejich blízkých. Moderátory odpoledne byli opět Lenka
Moravčíková a Lenka Židlíková se svými přáteli. Pro děti si připravili
spoustu her a soutěží. Kulturní komise pak přichystala pro všechny
zúčastněné bohatou dětskou tombolu a jak je již dobrým zvykem i
malé občerstvení. A které masky byly vyhodnoceny jako nejlepší? No
přece všechny, které se zúčastnili. Letos již totiž bylo neuvěřitelných
sedmdesát.
Vyhodnocení soutěže „Kvetoucí Hvězdlice“
Vyhodnoceno bylo deset předzahrádek a kvetoucích oken. Pořadí těchto deseti vyhodnocených nebylo určeno, neboť ze všech vyzařuje pečlivost a láska, se kterou byly tvořeny a ošetřovány.
Tady jsou jména vyhodnocených v abecedním pořadí:
manželé Věra a Vladimír Bártovi, paní Anastázie Handlířová,
slečna Miroslava Kadlecová, manželé Ivanka a Ladislav Kubovi,
paní Anna Mendlíková, rodina Mlčoučkova a Němečkova, man-

želé Marie a Květoslav Němcovi, Milada a Alena Ochotných, paní Zdenka Spáčilová, paní Marie Vaickornová.
Rada městyse Hvězdlice schválila ocenit tyto občany věcným
darem ve výši 300 Kč. Věcný dar bude záviset na volbě každého individuelně, tj. zahradnický substrát, hnojivo, konifer, květináče,
truhlíky apod.
Ing. Zdeněk Tejkal
předseda kulturní komise
Ze sportovního života obce
X. ročník Vánočního turnaje v nohejbale
Dne 25. prosince se uskutečnil v pořadí desátý, dá se říci jubilejní ročník turnaje v nohejbalu. Zúčastnilo se ho tentokrát deset
tříčlenných družstev, většinou složených ze členů našeho sportovního klubu, ale i ostatních neregistrovaných sportovců.
Hlavní pořadatel Ing. A. Přerovský pro vysokou účast musel
zvolit systém dvou skupin tak, aby mužstva vůbec došla do večera
domů. Diváci viděli hodně zajímavých utkání. O prvenství v turnaji
a s ním spojeném zisku putovního poháru, se podle předpokladu
utkala mužstva, která o tuto trofej bojují již od začátku existence
turnaje.
Na prvním místě se umístilo již tradičně družstvo ve složení:
Zdeněk Bárta, Vladimír Bárta ml., Petr „Etien“ Handlíř.
Na druhém, tak jako v loňském ročníku, mužstvo ve složení:
Ivoš Lukša, Aleš P. Spáčil a Ivan Drbal, třetí skončila trojka
ve složení David Gamba, Rada Pištělák a Pavel Habrda. Na čtvrtém
místě pak Luboš Stenchlák st., Hubert V. Zubík a Jarek Vala.
Na pěkném pátém místě skončil tým rodiny Hanákovy - Miloš, Miloš
a Filda. Další pořadí: Beťas, Pavel Tarabáš a Peťa Kotouč.
Jara Pavlík, Bóďa, Laďa Vítek ml.
Filípek, Kulíšek, Novotný
Tom Přerovský, Lukáš Podzimek, Luba Stenchlák ml.
Vašek Suchý, Michal Juhaňák a Marek Doležel
VII. ročník zimního turnaje v malé kopané „Sněhulacup“
Jak už nadpis napovídá, léta nám neubývají a ročníků zimního
turnaje přibývá. Letos s tato akce dočkala již sedmé reprízy.
Pro příznivce kopané je to loučení s uplynulým rokem, pro nás za-

svěcené pak vlastně „zimní Vepřcup.“ A to z jednoho prostého důvodu, a tím je pašík v kotli. Výkonný výbor zajistil sníh tak, aby měl
turnaj alespoň trošku zimní atmosféru. Mužstva sehrála turnaj tradičním systémem „každý s každým“. Diváci, kteří se i přes svařákovo – grogově - slivovicové počasí sešli, mohli vidět velmi kvalitní a
napínavá utkání.
Tento turnaj patří k těm, které bývají snadnou kořistí našeho
A mužstva. Bohužel tomu letos bylo trochu jinak.
Vítězi turnaje se stalo mužstvo Fenstaru Hodějice. Na druhém
místě skončilo Dynamo Bučovice. Třetí příčku obsadily Brněnské
veletrhy (v podstatě bývalí Chvalkováci, různě posbíraní ve světě).
Naše A mužstvo se tentokrát nepochlapilo a skončilo až čtvrté. Také
Amor Vyškov hluboce zaostal za svými možnostmi. No a Béčko nezklamalo, i když někdy prodalo svoji kůži velmi lacino.
Mužstva si za předvedenou hru na poměrně těžkém terénu zasloužila potlesk na otevřené scéně. Největší pochvalu však zaslouží,
tak jako každý rok, vrchní kotelník Olin Janalík. Tentokrát mu
neméně dobře sekundoval Staňa Nedoma. Po vařeném mase se jen
zaprášilo. Poctivě také pracovala svařovna teplých nápojů, kde se
k velké lítosti vinařů, ale velké radosti konzumentů svařoval Veltlínkův pozdní sběr a kabinetní Vavřinec.
Hlavní myšlenka turnaje byla bezezbytku splněna. Již
po několikáté se na konec roku setkali fotbaloví přátelé, aby
si zahráli a mohli si popřát do toho roku příštího, aby byl alespoň
tak dobrý, jako ten, se kterým se sportem přišli rozloučit.
V. Společenský večer
Druhého února letošního roku jsme uspořádali páté pokračování společenského večera. S potěšením musím konstatovat, že návštěva byla velmi dobrá, výrazně lepší než v loňském roce. Podařilo
se zajistit i hodnotné ceny, jejichž počet se v posledních letech ustálil na optimálním počtu 170. Hlavní cenou byl kuchyňský robot, ale
i ostatní výhry stály za to. K tanci hrála tentokrát skupina Revajvlbend. Oproti předchozím letům šlo o výraznou změnu stylu hudby.
Podle reakcí tanečníků o změnu pozitivní.
Pořadatelé
děkují
všem
sponzorům,
organizátorům
a spolupracovníkům.
Doufám, že i šestý společenský večer, na který se již všichni
určitě těšíte, bude neméně zdařilý.
Ing. Zdeněk Tejkal
předseda SK Hvězdlice

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice.
12.ledna
– v přísálí kulturního domu místní hasiči Výroční valnou hromadou
zahájili letošní rok. Velitel SDH bilancoval uplynulé období. Jeho
zpráva byla velmi výstižná. Byl schválen plán činnosti našeho sboru.
Mimo jiné delegát Okresního sdružení předal členům zásahové jednotky osvědčení o úspěšném absolvování odbornosti SH ČMS
v oblasti represe s právem nosit odznak odbornosti HASIČ III.
22.ledna
– náš starosta SDH Josef Habrda oslavil krásných 65. let, proto
jsme mu přišli popřát pevné zdraví a přinesli dárek.
9.února
– jsme uspořádali jako již každoročně ostatkové vodění medvěda. Letos jsme zaznamenali nejvíce masek za poslední období a to 55. Můžeme se pochlubit, že u nás chodí jedny z nejkrásnějších masek,
protože je šije naše členka pani Marie Plhalová a máme jich každým
rokem čím dál víc. Je pravdou, že se některým maskám nepodaří
projít všechny ulice, ale večer na zábavě se většina zúčastní.
Od rána až do rána hrála dechová hudba „chlapci z Podboranky“.
Na to že tu byla zábava i minulou sobotu, musím konstatovat, že sál
kulturního domu byl plně zaplněn a přítomní se velmi dobře bavili.
Děkujeme všem sponzorům, kteří nám přispěli do tomboly.
15. 2. – 22. a 23. 2.
– hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje územní odbor
Vyškov uspořádal odbornou přípravu strojníků a velitelů sborů dobrovolných hasičů, kterého se zúčastnili z našeho sboru čtyři strojníci a dva velitelé.
Občanské sdružení Staré Hvězdlice
Občanské sdružení Staré Hvězdlice vzniklo koncem roku 2006
s cílem oživení, rozvoje a podpory kulturního a společenského dění
v obci včetně zachování kulturních tradic a úzké spolupráce
s vedením obce při obnově místních kulturních památek a krajiny.
Již v prvním roce svého působení se podařilo uskutečnit řadu společenských a kulturních akcí, z nichž některé se zcela jistě setkaly
s velkých ohlasem všech obyvatel obce.

Jednalo se zejména o jarní výsadbu ovocných stromů podél
polní cesty do Pavlovic, na kterou jsme získali dotaci z fondu Nadace
partnerství. Do vlastní realizace projektu e zapojilo téměř padesát
dobrovolníků z řad občanského sdružení, dalších neziskových organizací, starousedlíků i chalupářů od nejstarších občanů až
po pomocníky v dětském kočárku.
Dále občanské sdružení zajistilo vypracování studie
na rekonstrukci a využití objektu „Zlámalovo“. I když to na první
pohled nevypadá, jedná se o architektonický skvost jak vnějším
vzhledem, tak vnitřní dispozicí a provedením, a byla by věčná škoda
neuváženým zásahem při plánovaných opravách znehodnotit
do dnešní doby zachované vzácné prvky vesnické architektury. Proto
by občanské sdružení uvítalo těsnější spolupráci s vedením obce
při vlastní rekonstrukci objektu, jak v oblasti přípravy projektu, tak
v úsilí při shánění dotačních titulů na zajištění financování stavby.
K dalším zdařilým akcím určitě patřil společný zájezd
do vinného sklípku v Čejkovicích, uspořádání tradičních starohvězdlických hodů s následnou cimbálovou muzikou a ochutnávkou vín,
výlet pro děti spojený s plavbou po Baťově kanále a v neposlední řadě uspořádání obecní zabíjačky před koncem roku.
I pro letošní rok jsme připravili řadu pestrých akcí.
Se souhlasem vedení obce a s opětovnou dotací z fondu Nadace
partnerství plánujeme obnovu obecního sadu ve Starých Hvězdlicích.
Obecní sad je v současné době ve velmi špatném stavu, z toho
původního zbylo jen několik vzrostlých stromů. Podle pamětníků
býval na tomto místě odnepaměti, několikrát se obnovoval a byl jedním z nejnavštěvovanějších míst ve Starých Hvězdlicích. Obecní sad
patří do historie obce a občanské sdružení by ho chtělo obnovit a
zachovat i pro příští generace.
Z dalších plánovaných akcí si určitě zaslouží pozornost chystaná rekonstrukce sociálního zařízení bývalých prodejních buněk,
zájezd na jižní Moravu spojený s cyklistickým výletem a ubytováním
u vinného sklípku, uspořádání tradičních starohvězdlických hodů,
zájezd pro děti s jízdou na koníčkách a v neposlední řadě stále oblíbenější předsilvestrovská zabíjačka.
Jaroslav Vacula
předseda obč. sdružení

Občanské sdružení SLOVAN

V roce 2007 jsme přemýšleli o tom, jak to udělat, abychom
mohli krojované hody pořádat jako organizace. Jediné, co nás napadlo, bylo založit občanské sdružení. A tak jsme 23. 12. 2007 poslali stanovy na ministerstvo vnitra a dne 7. 1. 2008 byla provedena
registrace. Náš oficiální název zní : Občanské sdružení Slovan.
Naší náplní práce je, mimo jiné: pořádání kulturních akcí, obnova a udržování lidových tradic, práce s dětmi, podpora rozvoje
dalších občanských aktivit, navrhování, vytváření a řízení projektů
a získávání zdrojů pro jejich realizaci, volnočasové aktivity dětí
a mládeže a spolupráce s jinými zájmovými sdruženími.
Členem může být každý občan ČR, který souhlasí s naší náplní
práce, podepíše přihlášku a zaplatí roční příspěvek ve výši 10,- Kč.
Pro letošní rok jsme navrhli a schválili tyto akce:
Květen – zajedeme si zahrát paintball do Vyškova, přesnější datum
bude stanoveno.
Červen – pohádkový les pro děti, ve spolupráci s ČSŽ, SK Hvězdlice
a kulturní komisí.
Červenec – krojované hody.
Říjen – maškarní ples pro dospělé dne 25 .10. od 20:00 – 03:00,
hraje skupina Classic Kroměříž.
Jana Vojtková

Společenská

kronika

Vítáme do života :
Davida Gambu 5. 2. 2008
Přejeme hodně zdraví a šťastný život.
Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané :
Pan
Pan
Pan
Paní
Paní

Jan Mikulášek
Leopold Závodný
Jan Machala
Emilie Halamičková
Dagmar Dopitová

70
70
60
85
60

let
let
let
let
let

Paní
Pan
Pan
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní

Zdenka Doležalová
Jaroslav Špíchal
Karel Závodný
Anna Fialová
Marie Kašíková
Anastázie Pazderová
Marie Šebelová
Anna Šubrtová

70
70
60
94
98
93
91
92

let
let
let
let
let
let
let
let

Přejeme hodně zdraví , štěstí a spokojenosti do dalších let.

Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany :
Paní
Marií Procházkovou
Panem Ladislavem Janským
Paní
Marií Lábrovou
Panem Oldřichem Kopalem
Paní
Marií Maškovou
Paní
Elenou Cagalovou
Paní
Marií Chalupovou
Paní
Marií Cikánkovou
Panem Karlem Heidlerem
Paní
Růženou Šmerdovou
Panem Vladimírem Otrubou
Paní
Ludmilou Šimonů
Paní
Marií Ungvariovou
Čest jejich památce

Aktuální Hvězdlický kulturní kalendář na rok 2008
Datum

Název akce

22.3.2008 Turnaj ve stolním tenise / tělocvična/

Pořadatel
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.

Občanské sdruž. SH

Zájezd do vinného sklepa jižní Moravy

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

25.12.

Nohejbal / tělocvična NH/-turnaj

27.12.

Sněhulacup-turnaj v malé kopané/hřiště/ Sportovní klub

Sportovní klub

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

Oznámení úřadu Městyse Hvězdlice.
Informace k zápisu dítěte do cestovního pasu rodiče.
Novela zákona o cestovních dokladech č. 106/2007 Sb. umožňuje od 1. března 2008 zápis občanů mladších 10 let do cestovního
pasu rodiče.
V návaznosti na tuto novelu upozorňujeme rodiče, kteří budou
žádat o zapsání dítěte do svého cestovního pasu, že žádost o zapsání
dětí se podává na stanoveném tiskopise, který je k dispozici
na odboru správním a vnitřních věcí, úseku cestovních dokladů.
Do cestovního pasu rodiče se strojově čitelnou zónou a s nosičem
dat s biometrickými údaji (e-pas), je možné zapsat maximálně 3 děti,
do cestovních pasů staršího typu, které obsahují rubriku pro zápis
dítěte, lze zapsat nejvýše 4 děti.
Nelze-li z důvodu nedostatku místa ve vymezené části cestovního dokladu zapsat všechny požadované nepovinné údaje, určí občan, které z nich se zapíší.
Omezení je dáno stanovenou technikou pro provádění zápisů
do cestovních pasů.

Při podání žádosti o zápis dítěte do cestovního pasu občan předloží:
1. žádost o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním dokladu
2. rodný list dítěte
3. platný cestovní pas, do kterého mají být údaje zapsány
4. doklad o státním občanství dítěte,pokud ho rodiče vlastní
(osvědčení o státním občanství dítěte) nebo rodné listy obou
rodičů
5. správní poplatek za zápis občana mladšího 10 let do vydaného
cestovního dokladu rodiče je stanoven v položce 115 písmeno e) sazebníku správních poplatků, a to 50 Kč za každý zápis.
Vzhledem k technice provádění zápisů do cestovních pasů
se strojově čitelnou zónou a s nosičem dat s biometrickými údaji
(e-pas), není možné vydat žadateli cestovní pas s doplněnými údaji
na počkání, ale 3. den po vlepení štítku.
Pasy již nelze vyřídit na Úřadu městyse Hvězdlice, žádost je nutno
podat na Městském úřadě ve Vyškově.
Odvoz komunálního odpadu
Jako každoročně v tuto dobu budou přistaveny kontejnery
na velkoobjemový odpad. Znovu připomínáme, že to těchto kontejnerů patří jen velkoobjemový odpad z domácností, nikoliv nebezpečný odpad a elektroodpad jako jsou lednice, mrazáky, televizory,
barvy, ředidla, autobaterie apod.
Odpad do kontejnerů můžete odložit bezplatně od pátku
14. března 2008 do neděle 16. března 2008.
Co si můžete vyřídit na Úřadě městyse Hvězdlice
Od 1. 1. 2008 je možno požádat na Úřadu městyse Hvězdlice o tyto
listiny:
- výpis z Rejstříku trestů
- výpis z katastru nemovitostí
- výpis z Živnostenského rejstříku
Dále zůstává možnost požádat o vydání občanského průkazu.
Upozornění: Nikdy nezapomeňte doma veškeré osobní doklady.
Úřad městyse Hvězdlice žádá

- všechny občany, kteří dosud neuhradili veškeré poplatky, aby
se dostavily na Úřad městyse Hvězdlice nejpozději do 20. 3. 2008.
Po tomto termínu již bude přikročeno k exekučnímu řízení.
Proč se v Domově Hvězda vaří pro bývalé zaměstnance, dnešní
důchodce!
Tuto problematiku upravuje vyhláška č. 84 z roku 2005 sb.
o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových
organizacích zřízených územními samosprávnými celky.
V § 3 odst. 6 je uvedeno: Organizace může důchodcům, kteří
u ní pracovali při odchodu do důchodu, poskytnout za sníženou
úhradu jedno hlavní jídlo denně v případě, že je to umožněno kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem.
V kolektivní smlouvě je dále tato skutečnost uvedena v článku
VI. Sociální podmínky zaměstnanců bod c: Stravování poskytujeme
kromě současných zaměstnanců i bývalým zaměstnancům, důchodcům, kteří u naší organizace pracovali před odchodem do důchodu,
a zaměstnancům činným u naší příspěvkové organizace na základě
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr dle výše uvedené
vyhlášky. Stravování se také poskytuje zaměstnancům jiných zaměstnavatelů, kteří jsou u nás na pracovní cestě nebo pro naši organizaci pracují.
MVDr. Jiří Žák
ředitel Domova Hvězda

Důležitá telefonní čísla
Policie……………………………………………………………………158
Městská policie……………………………………………………….156
Hasiči…………………………………………………………………….150
Záchranka………………………………………………………………155
Tísňová linka………………………………………………………….112
Info o telefonních číslech………………………………………..1180
Poruchy elektřiny………………………………………..800 225 577
Poruchy plynu……………………………………………………….1239
Havárie na silnici……………………………………………………1120
Info vlak……………………………………………………..972 625 002
VYSTŘIHNĚTE a uložte na viditelné místo

Závěrečný příspěvek Vojty J.

Každé číslo zpravodaje je zpravidla ukončeno článkem našeho
externího spolupracovníka Vojty J. Vždy Vám dobře radí. Tentokrát
pro Vás má dvojí pohled na stejnou věc. Jde o zemědělství, které
Vojta ještě velmi dobře pamatuje a ke kterému má, díky kamarádům, pořád vřelý vztah.
Zemědělcem na jeden den
Představme si, jak probíhá den klienta zážitkové agentury, který má okusit opravdový život na statku. A co si o tom myslí místní.

Čeledín Jára
5:00 Dneska asi zas nepůjdu spát. Před půl hodinou jsem ještě stál
ve stodole a pomáhal veterinářovi telit. V osm má dorazit další
mastňák z města hrát si na zemědělce.

7:00 Pořád jsem se ještě nedostal do koupelny. Bejk Ferda utekl z
ohrady a než jsme ho zahnali zpátky, měli jsme všichni pokopaný
nohy.

8:00 Předseda mě seřval, kde prý jsem. Ten trouba z města evidentně nemoh dospat a přijel o půl hodiny dřív. Doufám, že nebude
vyžadovat mlíko z plecháče. Ten hnus fakticky nesnáším, zvlášť
když je nahoněnej práškama na dojivost.

10:00 Jsem s bejlounem dvě hodiny a mám chuť ho shodit do jámy
s hnojem. Z jeho řečí jsem pochopil, že si myslí, že trávíme dny vyhlídkovejma jízdama na traktoru, čicháním k hlíně a pozorováním
krav v ohradě.
Práce mi stojí, musím ho učit řídit Zetor a jezdit s ním okolo rybníka, aby si nevšim, že není zoráno.

13:00 Nevím, co si s tím šaškem počít. Prej mu mám ukázat život
v zemědělství. Chacha. Při kydání hnoje si málem probodl nohu vidlema, ze sena dostal astmatickej záchvat a při dojení se pokoušel
nasadit dojičku Ferdovi.

15:00 Bože, Ty to vidíš! Pan manažer dokázal pobláznit tři nejklidnější koně, když se na ně marně sápal. Musel jsem vyvést starýho
Chcípáka. Je mu 22 let, je šedivej, slepej a neslyší. Ten trouba z něj
přesto dvakrát spadnul, než jsem ho přivázal k sedlu.

16:00 Konečně jsem se trochu pobavil. Odebíral jsem krávám krev
na testování a manažer mi je měl přidržovat za ocas. Nikdo mu neříkal, aby si stoupnul těsně za ně a ocas držel nahoře.
17:00 Na statku končím, tohle fakt nemám zapotřebí. Manažer
nejdřív zastřelil krůtu puškou na krtky. Pak jsem ho na chvíli pustil
z očí a on vlezl v tý svý pitomý červený košili k Fedovi do ohrady.
Mám naštíplý dvě žebra, Milan ukousnutý ucho a předseda schytal
kopanec víte kam. Nechám se najmout na výškový práce a budu
opravovat rozhledny.
Manažer Kamil
5:00 Budím se nedočkavostí. Dnes-ka mám volno a jdu si užít dá
rek od kolegů. Prožiju celý den jako pravý zemědělec, pochopím
kouzlo půdy a setkám se s rázovitým lidem.

7: 00 Pořád se nemůžu rozhodnout, jestli si mám vzít černou nebo
červenou košili. Nakonec si oblékám černou a červenou si beru
s sebou.

8: 00 Tvrdnu už třicet dva minut u nějaké stupidní smradlavé ohrady. Takhle jsem si to nepředstavoval. A to jsem si ani nedal ráno
snídani, protože se těším na čerstvé mléko přímo od krávy. Vždycky
jsem miloval bio a eko potraviny.

10:00 Mezi mnou a mým průvodcem Járou začíná vznikat pravé
venkovské přátelství. Určitě má radost, že místo věčného čichání
k hlíně a pozorováním krav může spolupracovat s někým znalým
velkého světa. Traktor už ovládám skoro dokonale a pomohl jsem
Járovi odvézt tři fůry sena kolem rybníka.

13:00 Našel jsem životní poslání! K šípku s kanceláří! Práce mi jde
od ruky a i zvířata mě mají ráda. Velká kráva, co jsem ji dojil, po
mně zálibně kouká ještě teď. Asi jí je smutno, když je chudák sama
v tak malé ohradě.

15:00 Jára na mě nejdřív zkoušel šprýmy s jankovitými kobylami,
ale já se nedal. Sotva se mě pokusily shodit, obratně jsem seskočil.

Nakonec jsem dostal statného bělouše. Jakmile mi Jára dal na sedlo
profesionální postroj, seděl jsem na něm jako přišitý.

16:00 Malá nehoda ve stodole, ale s tím musíme my, chlapi
od krav, počítat. Ještě že mám s sebou náhradní košili.

17:00 Na závěr trocha vzrušení. Poté, co jsem zastřelil dravce, který
se chystal zmasakrovat kuřata, si mě chlapi začali vážit. Možná i
trochu žárlili na mou šikovnost. Když jsem šel poplácat tu smutnou
krávu do ohrady, tak ji ode mě odháněli. Ale když jsem odjížděl, tak
Járu bolelo u srdce, jeho parťák Milan seděl s hlavou v dlaních a director se mi dokonce klaněl. Za měsíc mě čeká kurs výškových prací
na rozhlednách.

