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Vážení přátele, ano. Prázdniny skončily. Vím, že většina z Vás
školou povinných se jen velmi neochotně této skutečnosti
přizpůsobuje. Skončila doba volnosti a sladkého lenošení, doba, kdy
dozor nad některými z nás měli pouze prarodiče, u kterých jsme
prázdniny trávili. A ruku na srdce: Že Vás nehlídali tak přísně jako
rodiče. Naštěstí počasí je zatím ještě prázdninové, a proto můžete
hned po škole vyrazit ven za dobrodružstvím. Vždyť školní vyučování
začíná až zítra ráno. Do té doby se toho přece dá tolik stihnout.
Ve Hvězdlicích začal školní rok jen v Mateřské škole. Ostatní
školní zařízení, kterými se obec pyšnila v minulosti, již svoji činnost
před lety ukončila. Jsme rádi, že hvězdlická Mateřská škola funguje
a redakce zpravodaje požádala její ředitelku, paní Evu Šťastnou, aby
nás s činností tohoto předškolního zařízení seznámila.
Mateřská škola Hvězdlice je od 1. 1. 2003 příspěvkovou
organizací. Jejím zřizovatelem je městys Hvězdlice. Pro školní rok
2007/08 bylo zapsáno do MŠ celkem 24 dětí. I na tento školní rok
2008/09 je kapacita MŠ plně využita počtem 25 dětí ve věku od tří
do šesti let. Z tohoto počtu je 12 děvčat a 13 chlapců. Čtyři děti
dojíždí z Chvalkovic.
Věkové složení dětí ve školním roce 2008/09:
3-4 leté : 10 dětí
4-5 leté : 5 dětí
5-6 leté : 10 dětí
Součástí mateřské školy je školní kuchyně, kde se vaří nejen
pro děti, ale i pro cizí strávníky, kterých je k dnešnímu dni
zapsaných 21. Vaření pro cizí strávníky je doplňkovou činností MŠ.
Mateřská škola je od tohoto školního roku po 12 letech
přestěhována z budovy bývalé základní školy zpět do původní
budovy mateřské školy č.51, kde proběhla rozsáhlá rekonstrukce a
byla přistavěna nová kuchyně se sklady. Stavební práce prováděla
firma Wagner. Práce započaly na podzim roku 2007 a v měsíci
červnu již probíhalo průběžné stěhování mateřské školy.
Slavnostní kolaudace, na kterou byli pozváni poslanec Mgr.
Bohuslav Sobotka, senátor ing. Ivo Bárek, náměstek hejtmana
Jihomoravského kraje ing. Václav Horák a starostové z okolních
obcí, se uskutečnila 9. června letošního roku.
18. června následovala prohlídka MŠ členy zastupitelstva a v
sobotu 21. června se uskutečnil den otevřených dveří. Mateřskou
školu navštívilo 110 Hvězdlických občanů.
Stručný popis pro ty, kteří MŠ nenavštívili: Budova MŠ č.51 je
přízemní, s dostatečně velkou dvojtřídou, šatnou, umývárnou a WC

pro děti, s kanceláři, sociálním zařízením pro zaměstnance a
skladovými prostorami. Kuchyně je nově přistavená a vybavená
podle současných hygienických požadavků a předpisů.
Na budovu bezprostředně navazuje velká zahrada s chatkou a
lesíkem, vybavená pískovištěm, skluzavkou, kyvadlovou houpačkou,
lavečkami a hopsadly od firmy FLORA BRNO. Zahrada umožňuje
dětem každodenní klidný a zdravý pobyt venku s možností
různorodých činností.
Ve výchovně vzdělávací práci vycházíme ze školního
vzdělávacího programu „Poznáváme svět“, který jsme vypracovali
v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání,
vydaným
MŠMT.
Školní
vzdělávací
program
realizujeme
prostřednictvím krátkodobých i dlouhodobých tématických celků,
zaměřených na celkový rozvoj dětské osobnosti. Rozvíjeny jsou
pohybové dovednosti dětí, smyslové vnímání, manipulační
dovednosti, rozumové schopnosti dětí, myšlení, řeč. Důraz je kladen
na výchovu ke zdravému životnímu stylu, posilován je kladný vztah
k živé i neživé přírodě, k lidem. Podporovány jsou kamarádské
vztahy mezi dětmi, vzájemná komunikace, pocit bezpečí a jistoty. Ve
spolupráci s rodinou rozvíjíme samostatnost dětí, sebeobsluhu,
hygienické dovednosti a zdvořilostní návyky.
Cílem výchovně vzdělávací práce v MŠ je poskytovat dětem dostatek
podnětů pro všestranný harmonický rozvoj jejich osobnosti,
podporovat jejich zájem o získávání nových poznatků a tak vytvořit
základy jejich celoživotního vzdělávání a umožnit jim úspěšný vstup
do 1. ročníku ZŠ.
Plánované kulturní akce v MŠ v tomto školním roce:
- Vystoupení dětí na besedě s důchodci.
- Mikulášská nadílka v MŠ.
- Vánoční besídka v MŠ.
- S okolními MŠ návštěva divadelních představení 3x - 4x ročně.
- Besídka v MŠ ke Dni matek.
- Den dětí v MŠ.
- Výlet na ukončení školního roku.
- Vystoupení na vítání občánků.
- Rozloučení s předškoláky.
Závěrem
děkuji
Zastupitelstvu
městyse
Hvězdlice
a
pracovníkům Úřadu městyse Hvězdlice, jmenovitě starostovi panu
Aloisovi Kadlecovi, za práci spojenou s rekonstrukcí mateřské školy.

Poděkování také patří rodičům, kteří ochotně vypomohli při
stěhování a úklidu v MŠ a dalších potřebných pracích a také
pracovníkům městyse Hvězdlice, kteří MŠ stěhovali.

Co v tomto čísle zpravodaje ještě najdete?
Ve vzpomínkách seniora se zastavíme u „Oračky“.
Tradiční slovo starosty.
Informace z jednání zastupitelstva Městyse Hvězdlice.
Společenský život v obci, aneb události v kultuře a sportu.
Společenskou rubriku.
Aktualizovaný kulturní kalendář na zbývající část roku 2008.
Oznámení úřadu Městyse Hvězdlice.
Na závěr opět příspěvek od Vojty J.

Vzpomínky seniora (jedenáctá část)
O r a č k a.
Toto slovo některým z Vás nic neříká, proto mi dovolte, abyc
Vám je přiblížil.
Hvězdlice byly od nepaměti zemědělskou obcí, i když se většina
domkařů živila tkalcovstvím. A tak, jakmile skončily žňové práce,
začala příprava na budoucí úrodu – orání. Po sklizni obilí hlavně
podmítky – nehluboká mělká orba, spočívající v obrácení strniska
„hlavou dolů“.
No a pro nás pomalu začínala zase škola. To nám však
nemohlo v žádném případě narušit každodenní klukovské starosti a
nezbytnou zábavu. A tak, zatímco se z mlatů ozývalo staccato cepů,
vytloukajících zrno z režných klasů a na polích obracely pluhy,
tažené kravkami a koňmi zem, my jsme měli jiné starosti.
Jednou z nich bylo nedočkavé očekávání příjezdu „oračky“, a
proto jsme byli neustále „ve střehu“. Jakmile se ozvalo známé, zatím
slabé zvonění – klepotání širokých kol po hrbolaté silnici, které
každou chvíli sílilo, to už vysunutá přední hlídka volala: „Kucí-í-í –
už jedé-é-é!!“
Kdo oračku vlastnil, nevím, pravděpodobně byla majetkem
statku v Komorově, kde také po ukončení orby „garážovala“ a
každoročně také sjížděla z kopce od kříža dolů do dědiny. Ale to už
jsme byli vždycky přichystaní „na koncu“ pod mostem a čekali, kdy

pod tíhou oračky spadne. To se každým rokem opakovalo, most
však nikdy k našemu velkému zklamání nespadl.
Tady by snad bylo vhodné říci – pokud to bude někoho zajímat
- z pohledu laika pár slov k oračce. Oračka, to byla vlastně také
„ohnivka“ - tedy parní lokomobila, přizpůsobená ovšem svému
poslání. Zatímco ohnivku od mlátičky přetahovali z místa na místo
koně, oračka byla samojízdná. Také tady se topilo uhlím a vzniklá
pára v kotli uváděla do pohybu nejen její obrovská, široká a různě
zvrásněná ocelová kola (aby na poli nezapadala do měkké půdy), ale
uváděla do otáčivého pohybu velký, široký buben (takovou velkou
cívku), umístěnou pod kotlem. Na ní bylo navinuté dlouhé ocelové
lano, které se po příjezdu na určené pole připevnilo k velkému
mnohoradličnému pluhu. K orání velkého lánu byly zapotřebí
oračky dvě. Každá z nich se postavila na jeden konec pole a začaly
se o pluh „přetahovat“. Když si přitáhla pluh jedna, popojela o šířku
vyoraných brázd a předala štafetu „své kolegyni“ na druhé straně
lánu. Pluh byl dvoustranný a vždy se před návratem stáhla dolů
jeho druhá strana. Po tomto úkonu a znamení píšťalou se dal pluh
do pohybu na druhou stranu.
Bylo to rychlé, ekonomické a hlavně – „nedusala“ se ornice až
do nepropustnosti, jak to mnohde dokázaly o mnoho roků později
pásové traktory JZD.
Moudří byli naši předkové!

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Dovolená je za námi, prázdniny dětem skončily a opět přichází
podzim. Školní rok již začal a tři naši prvňáčci usedli do lavic
v Základní škole v Brankovicích a jeden ve Vyškově. S podzimem
nepřichází jen konec léta, nastává čas barev, o kterých se nám
v jiném ročním období ani nesní. Deštivé a sychravé období budou
střídat chvilky, kdy slunce bude dolaďovat barvu listů stromů do
zlatova a chladnější počasí nás dnes již nutí myslet na zimu.
Práce po obci se provádějí dále, jen s omezeným počtem
pracovníků na VPP. Úřad práce Vyškov nám přislíbil, že další dotace
budou vyřízeny na pracovníky do konce srpna. Pracovníci ukončili
dle smlouvy pracovní poměr a čekají co bude dál. Na úřadu práce
máme již podané nové žádosti na čtyři pracovníky na VPP. Běžná
údržba po obci se provádí průběžně.

V půli měsíce června byla přestěhována mateřská školka do
rekonstruovaných prostor a 21. června byl Den otevřených dveří a
účast našich občanů byla veliká. Přišli se podívat nejen ti nejmenší,
ti co MŠ navštěvovali jako malé děti nedávno, ale i občané
v důchodovém věku. MŠ na čp. 51. byla otevřena již v roce 1962 a
fungovala zde ažd do roku 1995, kdy byla přestěhována do budovy
ZŠ.
Po odstěhování MŠ ze ZŠ se přistoupilo k přemístění knihovny
do bývalých šaten ZŠ. V budoucnu bude knihovna, tělocvična a
sociální zařízení tvořit jeden samotný celek, je zde ještě zapotřebí
udělat topení a přípoj vody. Do knihovny se dostanete hlavním
vchodem do tělocvičny.
Na příští rok připravujeme dokončit dětské hřiště v Nových
Hvězdlicích, kde máme nyní urovnám terén a navezenu zeminu na
konečné úpravy po provedení chodníku. Požádáme o dotace na
vybavení dětského hřiště. Další připravený projekt je na opravu
Obecního domu ve Starých Hvězdlicích. Zde zatím nemůžeme
provést zařazení do daných dotačních titulů, protože jsou dosavadní
dotace vyhlašovány pro neziskové organizace. Naše neziskové
organizace převzaly podklady pro získání dotací dle svého zaměření.
Nepřetržitě se pracuje na Poldrech ve Starých Hvězdlicích. Poldry
Pod Borovicí a Kopanina jsou již ve stádiu přípravy pro směnu
pozemků nachystány. Jedná se o papírování, které není navenek
vidět. Pokud nebudou provedeny veškeré výkupy a směny pozemků
nemůžeme požádat Ministerstvo zemědělství ČR o dotaci na
provedení poldrů.
Kulturní dění se v našem městečku drží na dobré úrovni. Za
minulé období proběhly následující kulturní akce. Na konci června
proběhl již tradiční Vepř cup – turnaj v malé kopané a Letní noc,
kterou uspořádal SK Hvězdlice. Dále následovali Starohvězdlické
hody, které uspořádalo OS Staré Hvězdlice. Po nich následovali
krojované hody v Nových Hvězdlicích včetně nedělního odpoledne,
které pořádalo OS Slovan a SK Hvězdlice. Začátkem září uspořádalo
Myslivecké sdružení Hvězdlice ukončení prázdnin na myslivecké
chatě u Zdravé Vody pro všechny děti.
Všem pořadatelům děkuji za jejich obětavost a přeji jim další
úspěchy při dalších pořádaných akcích.
Vážení spoluobčané,
V poslední době dochází k volnému pobíhání psů po obci a tím
ohrožování zdraví občanů a dětí. Tyto případy byly hlášeny Policii
ČR a jsou v jednání.

Závěrem chci upozornit všechny majitele psů, aby nenechávali volně
pobíhat své psy po veřejných prostranstvích v obci, protože ani Vám
by se nelíbilo, kdyby si Vaše děti nebo vnoučata hrála na
znečištěných veřejných plochách mezi psími výkaly. Dále bych chtěl
upozornit občany, kteří ukládají odpad ze svých zahrádek a dvorků
na obecní zelené plochy, že tím nedělají obci dobrou vizitku. Odpad
ze své zahrady můžete kompostovat a využít na vlastním pozemku,
nebo odvést do sběrného dvora. Toto platí i pro jiné druhy odpadu.
Kromě jiného kontejnery na domovní odpad jsou přistavovány v obci
dvakrát ročně. Na podzim budou přistaveny ve dnech 25. a 26.
října. Další problém nastává s nedodržováním rychlosti při průjezdu
obcí. Někteří, a to hlavně mladí řidiči, si pletou průjezd obcí se
závodní dráhou. Již bylo navrženo několik řešení, ale stále platí
dodržování bezpečné předepsané nebo vyznačené rychlosti jízdy
v obci.
Alois Kadlec
starosta

Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 3. 9. 2008 a projednalo
mimo jiné:
- postup při výkupu a směně pozemků pod poldry ve Starých
Hvězdlicích
- žádost Mysliveckého sdružení Hvězdlice o poskytnutí příspěvku
na akci „Ukončení prázdnin“ na myslivecké chatě
- žádost Občanského sdružení Staré Hvězdlice o poskytnutí
příspěvku na zájezd pro děti za koníčky aj.
- žádost o povolení demolice domu čp.177
- pronájem nebo odkup pozemku kolem studny ve ZV od
Pozemkového fondu ČR
- sdělení HZS JMK o neposkytnutí dotace na místní rozhlas
- žádosti politických stran o umístění propagačních materiálů
k volbám do Zastupitelstva JMK a senátu ČR
- dopis z KORDISu, a.s. k připomínkám občanů k jízdním
řádům IDS JMK
- připomínky občanů k nefungujícím zvonům na kostele sv.
Jakuba v Nových Hvězdlicích
- stěhování místní knihovny do nových prostor v budově
základní školy

- oznámení Stavebního úřadu Vyškov o zahájení stavebního
řízení při rekonstrukci domu čp. 164 pro potřeby Mysliveckého
sdružení
- problémy se získáním dotací z Úřadu práce Vyškov na veřejně
prospěšná místa
- vyhlášení dotačního titulu z JMK Brno na dětská hřiště
- problémy s pobíháním psů po obci. Psi jsou ve špatném
zdravotním stavu a ohrožují všechny občany v Nových i ve
Starých Hvězdlicích. Konkrétní případy se řeší podle možností.

Události v kultuře a sportu
Z činnosti občanského sdružení SLOVAN
Již třetím rokem proběhly v našem městečku krojované hody.
Stejně jako předchozí roky, počasí nám přálo, a tak jsme se v 10
hodin sešli pod májkou, která byla postavena za čekárnou, a
průvodem se vydali vyzvedávat stárky.
Nemá smysl zde psát celý program, ale zmíním se jen o pár
drobných novinek, které byly letos součástí našich hodových
slavností.
Jako první je návštěva hejtmana pana Stanislava Juránka,
který se zúčastnil požehnání v našem kostele. Pod májkou se potom
přivítal s mnoha přihlížejícími a poděkoval, že si mohl zatancovat i
se stárky. I já jsem, jménem našeho sdružení, poděkovala panu
hejtmanovi, že si našel chvilku a zavítal mezi nás.
Další poděkování patří souboru Koštéř z Manerova, jeho
členové zatančili pod májkou pásmo tanců v hanáckých krojích.
Pod májkou tancovali i naši nejmenší a maminky s dětmi
předvedly, že Moravskou besedu si můžou zatančit opravdu všichni,
bez rozdílu věku. Celý den i večer nám hrála dechová hudba
Vlkošáci a jim také patří poděkování.
Večer na sále tančili Moravskou besedu nejen dospělí, ale i
naše mládež a myslím si, že to byl opravdu výkon a za ty měsíce
dřiny a nacvičování si zaslouží velkou pochvalu. A to nejen oni, ale i
všichni krojovaní, kterých letos bylo úctyhodných 37.
Jistě všichni oceníte naši snahu udělat tyto hody co nejhezčí.
Mohly se objevit i chyby, které doufejme budete tolerovat. Pokud
byste měli nějaké připomínky, můžete je napsat na naše stránky:
slovanhvezdlice.blog.cz. Vítáme jakékoliv podněty i kritiku.

Naše sdružení letos ještě připravuje maškarní ples pro dospělé,
který se uskuteční 25. října ve 20.00 hodin na sále kulturního
domu. Hrát bude skupina Classic z Kroměříže.
Ještě bych ráda upozornila všechny rodiče, že v říjnu bude
založen kroužek rukodělných prací pro děti, tak kdo budete mít
zájem, aby se vaše dítě netoulalo jen tak po Hvězdlicích a něčemu se
přiučilo, kontaktujte mě, buď osobně nebo telefonicky na čísle 602
472 379. Ze všech prací plánujeme ke konci tohoto roku výstavu.
Další akcí by byl zájezd do Mahenova divadla v Brně na dětské
představení. Podrobnější informace bychom vyvěsili, záleží, zda nám
budete poskytnuta dotace z Jihomoravského kraje.
Jana Vojtková
předsedkyně o.s. Slovan
Z činnosti SK Hvězdlice
Nedílnou součástí hodových oslav je i páteční předhodová
diskotéka, kterou již tradičně pořádají naši mladší členové. Nejinak
tomu bylo i letos. Loňskou novinku - vstup zdarma jsme mohli díky
Standovi Zhejbalovi uplatnit i letos. Patří mu za to náš velký dík. A
co nám až do rána pouštěl? No přece to, co máme všichni, bez
ohledu na věk, rádi.
Hodové oslavy jsme završili také tradičně. Zápasem svobodní
versus ženatí. A opět se ukázalo, jaká kvalita v nás starších,
manželstvím zocelených, hráčích je. Konečný výsledek 13:5 ve
prospěch ženatých jasně hovoří o tom, kdo byl celý zápas pánem na
hřišti. Slabou náplastí pro svobodné bylo vítězné proměňování
pokutových kopů. To ale jen díky slabšímu zraku nás ženatých. Celý
zápas hezky doplnil na kytaru Pepa Čáp s partnerem.
O tom, že u nás sportovců s věkem neubývá sportovního umu,
se diváci mohli přesvědčit 23. srpna. Součástí hodových oslav a
oslav založení kopané ve Chvalkovicích bylo i utkání starých pánu.
O předvedené hře svědčí i konečný výsledek. Naši borci po velmi
pěkném a bojovném výkonu zvítězili 5:2.
Ing. Zdeněk Tejkal
předseda SK Hvězdlice

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice.
20. června – Sbor dobrovolných hasičů Černín uspořádal oslavy
k 100. let založení. I naši členové zásahové jednotky byli pozváni
k ukázce hašení naší cisternou.
27. června – Ve 13:30 siréna ohlásila poplach. V Domově důchodců
byl vyhlášen poplach, s tím, že vznikl požár v budově Pavilon. Byla
provedena evakuace obyvatel z prvního a druhého podlaží a
součastně zahájeno hašení požáru. Tentokrát se jednalo o
prověrkové cvičení. Ukončení této akce bylo ve 14:30.
27. června – V 16 hodin byl vyhlášen poplach pro zásahovou
jednotku. Jednotka byla povolána k autohavárii u mlýna na začátku
Nových Hvězdlic, kde řidič neuřídil automobil a převrátil se na
střechu. Neštěstí se obešlo bez zranění.
27. června – V 17:30 byl vyhlášen poplach velitelem Okrsku. Tohoto
cvičení se zúčastnili jednotky: domácí Nové Hvězdlice, Uhřice, Staré
Hvězdlice a Nevojice. Úkolem bylo rozvinutí dopravního vedení od
vodní nádrže a předávání vody z mašiny do mašiny až na Kalvárii.
Toto cvičení splnilo stanovený úkol a voda byla dotažena na
stanovené místo.
31. července – Mladí hasiči odjeli na letní tábor do Klobouček.
8. srpna – Členové zásahové jednotky jako již tradičně přijeli do
letního tábora do Klobouček na „Jitřenku“, kde všem dětem
předvedli ukázky hašení. Všichni, kteří měli zájem si zastříkali a
také se vykoupali v pěně, kterou jim pomocí Šimona vyrobili.
Myslím, že to bylo krásné a velmi poučné odpoledne.
15. srpna – Účastníci letního tábora se všichni vrátili v pohodě.
28. srpna – V 21:13 hodin večer vyhlásila siréna požár v nedalekých
Kozlanech. Šest členů zásahové jednotky během sedmi minut vyjelo
s naší cisternou. Na místě zásahu hasili balíky slámy, které někdo
pravděpodobně zapálil. Po uhašení se vrátili zpět kolem 23 hodiny.
Jan Kolofík
SDH Nové Hvězdlice

Zprávy z Domova Hvězda
Jak žijí naši spoluobčané v Domově Hvězda
Hvězdlické hody
Klienti se na hody velice těšili. I když letos neproběhla velká
příprava a velkolepé uvítání stárků panem ředitelem a vrchní
sestrou v dobových kostýmech jako v předloňském roce, byli klienti
velmi spokojeni.
Tanec stárků a dechová kapela „ Vlkošáci“ vrátila naše klienty
do mladých let, kdy také tančívali a v očích jim zářila světélka štěstí.
Posezení pod ořechem
Z prázdninových akcí za zmínku stojí posezení 1. 8. 2008 pod
košatým ořechem v našem parku. Počasí se vydařilo, nebylo velké
horko a slunce jen občas prosvítalo zpod mraků, proto bylo
dopoledne jako stvořené k posezení. Klienti si popovídali a poškádlili
své chuťové buňky zmrzlinou, šlehačkou a malým přídavkem
vaječného likéru. Dopoledne uteklo jako voda a kdyby nebyl čas
oběda, vydrželi bychom tam sedět do večera.
Den sociálních služeb
Dne 2. 9. 2008 proběhl ve Vyškově v Knihovně Karla Dvořáčka
Den sociálních služeb. Domov Hvězda prezentoval své služby nejen
obecnými informacemi, ale i praktickou ukázkou výrobků našich
klientů.
Akce byla organizována pro širší veřejnost, ale účast těch, pro
koho byla určena, mohla být díky velkému množství zajímavých
informací větší.
Není jen mojí zkušeností to, že nejen senioři by mohli mít větší
přehled v oblasti možností sociálních služeb. Mohli by je začít
využívat nejen pro sebe, ale třeba i pro své blízké dříve, než je
k tomu situace donutí.
Zazpívej Slavíčku
„Hlas, právě jako ruce, sbližuje. Lidé se nacházejí.“ (R. Rolland)
Dne 25. 9. 2008 ve 14 hodin se koná soutěž ve zpěvu
Zazpívej slavíčku.
Všichni jste srdečně zváni!
Petra Kousalová
nutriční terapeut Domova Hvězda

Společenská

kronika

Vítáme do života :
Tadeáše Studýnku
Amélii Vaculíkovou

06. 07. 2008
09. 07. 2008
Přejeme hodně zdraví, lásky a rodinné pohody.

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

Rudolf Handlíř
Vlasta Gambová
Antonín Kopřiva
Alena Polláková
Marie Pilátová
Bohuslava Fojtíková
Zdenka Skalická

75
80
65
60
99
80
80

let
let
let
let
let
let
let

Paní
Pan
Paní
Paní
Paní
Pan
Pan

Danuše Čtvrtníčková
František Dias
Františka Dvořáková
Ludmila Masaříková
Hana Saxová
Milan Šváb
Václav Válek

60
65
92
91
85
65
75

let
let
let
let
let
let
let

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

Juditou Piňosovou
Annou Hanákovou
Marií Turečkovou
Annou Balážovou
Čest jejich památce.

Aktuální Hvězdlický kulturní kalendář na rok 2008
Datum

Název akce

Pořadatel

20.9.

Loučení s létem-turnaj v kuželkách SH

Občanské sdružení SH

25.10.

Maškarní ples pro dospělé

28.10.

Uliční turnaj v malé kopané

7. 11.

Tradiční setkání seniorů

/sál KD/ OS Slovan
/hřiště SK/ Sportovní klub
/sál KD/ Kulturní komise

25.12.

Vánoční turnaj v nohejbale/tělocvična ZŠ/ Sportovní klub

27.12.

Sněhulacup-turnaj v malé kopané/hřiště/ Sportovní klub

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

Oznámení úřadu Městyse Hvězdlice.
Úřad městyse Hvězdlice informuje
Ve dnech 17.-18.října 2008 se uskuteční volby do krajských
zastupitelstev a 1/3 Senátu Parlamentu ČR.
Několik tisíc volebních místností se ve dnech 17.-18. října
2008 otevře pro volby do krajských samospráv a také do jedné
třetiny Senátu Parlamentu ČR. Volby do krajských zastupitelstev
proběhnou ve všech krajích s výjimkou hl. m. Prahy a volby do
senátu v 27 volebních obvodech.
Krajská zastupitelstva jsou volena jednou za 4 roky a
představují volený samosprávný orgán. Z členů krajských
zastupitelstev jsou následně voleni členové krajských rad –
výkonných orgánů samosprávy – a krajští hejtmani. Volby se
konají celkem ve 13 krajích s výjimkou Prahy, kde se volby do
zastupitelstva uskuteční společně s komunálními volbami v roce
2010. V minulých krajských volbách byla volební účast kolem 30%
voličů.
Senátní volby se konají jednou za dva roky a dochází při
nich k obměně třetiny mandátů. Senátoři jsou voleni na 6 let.

Ve volbách v roce 2006 byla volební účast v prvním kole kolem 40%
a v druhém kole průměrně pouze 20 % oprávněných voličů.
Ve Hvězdlicích proběhnou jak volby do Zastupitelstva
Jihomoravského kraje, tak volby senátní. Podrobné informace
k volbám obdrží každý volič v obálce spolu s hlasovacími lístky.
Podzimní svoz komunálního odpadu
Jak všichni občané jistě vědí, že každoročně probíhá 2 x svoz
velkoobjemového komunálního odpadu. Letos budou kontejnery
přistaveny na obvyklých místech ve dnech 24. až 26. října 2008,
tj. od pátku do neděle.
Odpad a elektroodpad, tj. televizory, lednice, pračky, barvy,
ředidla, apod. Na tento odpad slouží sběrné dvory v Kozlanech,
Vyškově a Bučovicích nebo mobilní svoz, který je vyhlášem
společností RESPONO, a.s. Vyškov 2 x ročně.
Na drobný elektroodpad (např. telefonní přístroje, kamery,
fotoaparáty, malá rádia, elektronické hračky, apod.) slouží e-box,
který je umístěn ve vestibulu Úřadu městyse a je přístupný ve
všední dny po dobu úředních hodin.

Závěrečný příspěvek Vojty J.
A jste u konce podzimního čísla Hvězdlického zpravodaje.
Podíváte-li se ven sluníčko krásně svítí, motýli ještě vesele poletují,
vlaštovky stále váhají s odletem do teplých krajin a nás zemědělce a
zahrádkáře čeká ještě sklidit značná část letošní úrody. Ale pozor
nenechte se ukolébat zdánlivě pěkným počasím. Co odpovíte zimě,
když se Vás za chvíli zeptá co jste dělali c létě a na podzim? Tak
honem šup.
Za prvé:Rychle začněte sbírat modré ovoce do bečky. Za druhé:
Proveďte kontrolu vykrmenosti pašíka ve chlívku. Za třetí: Pusťte se
do řezání dřeva, které jste si velmi prozřetelně připravili již
v předjaří. Proč Vám o tom píši. Může dojít tuhá zima. Pokud máte
splněny předchozí tři body předzimního programu nemůže Vás nic
zaskočit.
Ale znáte zimu, může si na Vás leccos připravit. Zde najdete, čím
zima může překvapit:

+18°C Obyvatelé Havaje si berou na noc dvě přikrývky.
+10°C Obyvatelé helsinských činžáků vypínají topení. Rusové
pěstují kytičky.
+2°C Italská auta nejdou nastartovat.
0°C Destilovaná voda zamrzá.
-1°C Dech se stává viditelným. Rusové jedí zmrzlinu a popíjejí
studené pivo.
-4°C Pes se ti snaží nacpat do postele.
-8°C Bezdomovci lezou na noc do krabic.
-10°C Francouzská auta přestávají startovat.
-12°C Politikové začínají mluvit o bezdomovcích.
-15°C Americká auta nejdou nastartovat.
-18°C Helsinští nájemníci zapínají topení. Obyvatelé Havaje už
zmrzli.
-21°C Pokud vůbec dostaneš psa na vyčůrání ven, musíš ho
potom ukopnout.
-22°C Bezdomovci si berou dvě krabice přes sebe.
-24°C Německá auta nejdou nastartovat.
-27°C Pes ti zkouší vlézt pod pyžamo.
-29°C Švédské automobily přestávají startovat.
-32°C Bezdomovci zmrzli a jsou v krabicích stohováni za městem.
-33°C Žádné normální, ani ruské auto už nejde nastartovat.
-38°C Rusové si zapínají vrchní knoflíky u košile.
-43°C Ruská auta nestartují už ani na vodku.

-60°C Obyvatelé Helsinek zmrzli. Tuleni opouštějí Grónsko a
stěhují se na jih.
-70°C Zamrzlo peklo. Univerzita v Kuzněcku organizuje přespolní
orientační závod na zahřátí.
-120°C Alkohol zmrzl. Rusové jsou naštvaní.
-268°C Hélium zkapalnělo.
-273,15°C Absolutní nula. Ustává pohyb elementárních částic.
Rus, žužlaje zmrzlou vodku, připouští, že je pořádná kosa.

Váš Vojta J.

