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červen 2011

Milý čtenáři zpravodaje,
Je tu léto. Tedy alespoň toto úterý první letní den. Počasí se nám
v letošním roce ustálilo na typickém středoevropském. Horký až tropický červen se odstěhoval do Humpolce. Tam ne, ale na Jadran,
kam normálně patří. Ale o počasí jsem dnes nechtěl psát.
Období konce června a začátku prázdnin ve mně vyvolává pocit
jakéhosi očekávání a naděje. A když se zamyslíte tak možná i ve
Vás.
Nejvíce patrné je to na dětech. Ty už toužebně očekávají prázdniny a s nadějí doufají, že učitelé budou milosrdní a při psaní známek
na vysvědčení budou mít obě oči zavřené.
V očekávání jsou i rodiče. Těší se, že po dobu prázdnin nebudou
muset každý den dohlížet na přípravu svých dítek do školy a utěšují
se, že čísla na vysvědčení jejich ratolestí budou nízká, a že po
prázdninách nenastoupí do stejného ročníku.
Všichni dospělí, zapojení do pracovního procesu očekávají dovolenou, protože jsou unaveni nejen oni, ale i jejich protivný šéf. Žijí
v naději, že letošní dovolená bude méně „vypráskaná“ než ta loňská.
Senioři očekávají prázdninovou invazi svých vnoučat s nadějí, že
během prázdnin jim dům nelehne popelem nebo neskončí na psychiatrii.
Zemědělci očekávají slušnou úrodu a žijí v naději, že současné
ceny zemědělských produktů se udrží.
Tak vidíte. Nazvat toto roční období obdobím očekávání a naděje
má racionální jádro. A na co se těšíte Vy? Za některé z Vás si dovolím odpovědět sám. No přece na toto číslo zpravodaje.

Co ještě obsahuje toto číslo Zpravodaje?
Tentokrát na úvod něco z historie.
Tradiční slovo starosty vynechat nelze.
Rovněž tak Informace z jednání zastupitelstva městyse Hvězdlice.
Dále je tu oblíbená rubrika o společenském životě v obci aneb Události v kultuře a sportu.
Společenskou rubriku si určitě přečte každý.
Aktuální kulturní kalendář na rok 2011 Vám dá typy: Co to bude,
kdy to bude, kde to bude a kdo to pořádá.
Také je zde rubrika Úřad městyse Hvězdlice informuje.
A na závěr ze zápisníku paní Olgy Sedlářové.
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Vrchnostenská a obecní správa ve Hvězdlicích do roku 1918
Jak jsme již ve zpravodaji, v jeho kapitolách z historie Hvězdlic
psali, majitelem městečka a přilehlého okolí byl augustiniánský
klášter Sv. Tomáše na Starém Brně. K tomu, aby panství fungovalo
a ekonomicky svého majitele zajistilo, byla třeba spousta lidí, kteří
řídili jeho chod. O vykonávání robotních a jiných poddanských povinnosti vůči vrchnosti se mimo jiné úředníky starali i pudmistr a
rychtář. Máme pro Vás několik poznámek z této oblasti.
Nejstarší údaj o pudmistrovi a rychtáři je z roku 1652. V kronice
z roku 1929 je uvedeno, že rekvizici hvězdlických kostelních zvonů
v období I. světové války přežil umíráček a zvon na kterém byl nápis
s uvedenými jmény: purkmistr Martin Haczura a rychtář Ondřej
Ondruška. O pravdivosti tohoto zápisu v kronice se již nemůžeme
přesvědčit, protože tento zvon byl poškozený a na začátku 20. století
byl přelitý na jiný.
Více jmen najdeme pak v pamětní knize psané švabachem. Zápis
z roku 1773 v souvislosti se svěcením kostela sv. Jakuba v Nových
Hvězdlicích, uvádí mimo jiné, že pudmistrem zde byl Jiří Opluštil,
rychtářem Jan Zubík. Ve Starých Hvězdlicích Martin Zubík pudmistrem a Jan Povolný rychtářem. Se jmény novohvězdlických funkcionářů se v kronice setkáváme i v zápisu z roku 1777. V tomto roce se
poddaní na panství Starobrněnského kláštera dostali do sporu
s vrchností o „honový oves.“ To byla naturální kompenzace ve výši ¾
míry ovsa za povinnost chodit jako honci na hony po celém augustiniánském panství. Poddaní nechtěli, dostali se do želez, k soudu a
ten jim vyměřil tělesné tresty. U hvězdlických to bylo od 14 do 16
ran holí. Kronikář si povzdechl, že za všechno jejich příkoří může
právě pudmistr Jiří Opluštil.
Rok 1791 je spojen s těmito jmény Ignác Vojtek pudmistr,
Franc Díška rychtář a Martin Hanák, mladší pudmistr.
V roce 1792 museli hvězdličtí odevzdat na krajském úřadě „sirotčí kasu“ a složit účty spojené se správou tohoto majetku. Jako
pudmistr je zde jmenován Řehoř Opluštil, rychtář Tomáš Habrda.
S rokem 1793 je spojeno jméno pudmistra France Díška.
S rokem 1795 jsou v souvislosti s odprodejem obecního pozemku
zmiňována následující jména. Pudmistr Jakub Duda, rychtář Karel
Hanák a přísežní Jakub Handlíř, Cyril Šípek a Jan Plavina. Prodeje
či směny obecního majetku, většinou se jednalo o role, louky či zahrady, jsou zaznamenány i se jmény představených obce. V roce
1797 byl pudmistrem Franc Habrda a rychtářem Václav Závodný.
Tato jména jsou ještě zmiňována v souvislosti s nalezením pohoze3

ného dítěte na mlatě France Díška. Tato událost se stala 16. května
1799 v 11 hodin dopoledne.
S novým stoletím a roky 1800 až 1802 jsou spojena následující
jména: Jakub Handlíř pudmistr, Jiří Díška rychtář, Cyril Šípek
mladší pudmistr a Matěj Zubík, Franc Díška, Matouš Vrbacký přísežní. V roce 1805 je pudmistrem Josef Jelen a rychtářem Franc
Díška. Tato jména jsou uváděna i v roce následujícím. Tehdejší kronikář, místní farář I. A. Lihn. Tehdy byl pudmistr organizátorem
pomoci obyvatelům litenčického a hoštického panství, kterým dne
28. června 1806 zničilo úrodu krupobití. Pomohli všichni až na dva,
jak kronikář píše „zatvrzelé“.
Pod zápisem z roku 1811, který opět souvisí s prodejem obecní
roli a to v trati na Sobánku jsou uvedena jména Andres Kuchařík
pudmistr, Franc Díška rychtář.
V roce 1815 za pudmistra Jana Hanáka byla tuhá zima a 8. Prosince shodil silný vítr kostelní kříž i s bání. Oprava za téhož pudmistra a rychtáře Tomáše Díšky proběhla v říjnu následujícího roku.
V roce 1818 byl pudmistrem Jan Hanák, rychtářem Tomáš Díška,
mladším pudmistrem Vencl Vojtek. Josef Jelen byl pudmistrem
v roce 1823. V letech 1830 až 1832 Václav Díška, rychtářem Tomáš
Díška. S rokem 1834 a1835 jsou spojena jména pudmistra Prokopa
Mičku, rychtáře Jiříka Zubíka, mladšího pudmistra Kašpara Dudy a
přísežních France Pavlovského, Jakuba Handlíře a Cyrila Opluštila.
V roce 1836, kdy v obci propukla epidemie cholery, která si vyžádala 69 obětí, byl pudmistrem Jan Nedorostek a rychtáře Jiřík
Zubík
V roce 1843 byl pudmistrem Anton Handlíř z čísla 36, rychtářem
Josef Jelen.
Posledním pudmistrem byl v roce 1848 Jakub Handlíř a rychtářem Jiřík Zubík.
Prvním starostou obce byl v roce 1850 Jakub Dvořáček, radními
Josef Kuchařík a Ondřej Novotný. Obecním hospodářem pak Josef
Jelen. Jakub Dvořáček funkci starosty vykonával ještě v letech 1851
až 1854. Další starostové jsou uváděni v pamětní knize obce z roku
1929.
1859 Jan Kubáček, 1861-1862 Jan Palčík. V roce 1866, tedy za
prusko-rakouské války hostinský František Muller. Po něm následoval František Přímal, Ignác Palčík a Jakub Vojtek. V letech 1885 1898 Bedřich Kuchařík. A po něm František Kopřiva a Jan Konečný.
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V letech 1914-1918 rolník František Cimbálek. To už je ale období konce Rakousko- Uherské monarchie a vzniku samostatného
Československa. O tom ale až příště.

Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
čas běží stále stejně dál, po zimě následuje pomalu již léto a jsme
v polovině roku 2011 a opět je mou povinností Vás informovat a podělit se s Vámi o dojmy a události, které společně prožíváme.
V měsíci březnu bylo započato s výměnou oken a dveří na
čp. 211. Začalo se zateplováním celé budovy. Po zateplení se provedla fasáda. V prvním týdnu měsíce května bylo odstraněno lešení kolem budovy. Pak se dokončily práce na soklu. Současně byly provedeny opravy na obchodě, který je připraven k předání do pronájmu.
V měsíci dubnu jsme ukončili výměnu oken a dveří v KD Hvězdlice a opravu sociálního zařízení. Rekonstruované prostory byly vymalovány a uvedeny do provozu. Úklid po obci byl dokončen a začalo se s osazováním záhonů a setím květin. Úklid po zimně byl proveden také na místním hřbitově. Započalo se s nátěry ohrazení pomníků a s oplocením u školy.
V měsíci květnu se započalo s opravou pomníků, jak z první, tak
druhé světové války. Na tyto pomníky nebyly vypsány dotace. Oprava pomníků spočívala hlavně v očištění a obroušení včetně konzervace materiálů a zvýraznění písma. V půli měsíce dubna byly přistavěny kontejnery pro domovní odpad. Celkem bylo odvezeno 33 t
odpadu. Taktéž byl zajištěn odvoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu. Hasiči z Nových Hvězdlic provedli sběr starého železa. Tímto byl proveden jarní úklid v obci. Opraveno a natřeno bylo také zábradlí okolo požární nádrže v Nových Hvězdlicích dále všechny lavečky, jak na malém, tak na dětském hřišti, po obci u čekáren a ve
Starých Hvězdlicích celý areál u buněk.
Teplé a deštivé počasí nás opět přimělo ke kosení trávy a údržbě
zelených ploch. Po zimě byly zastřiženy okrasné keře, které jsou po
zimě dosti proschlé a málo odrážejí.
Pro dokončení projektu přestavba ZŠ na nájemní byty je ještě
zapotřebí dořešit napojení splaškových vod na ČOV do Domova
Hvězda. Krajský úřad napojení schválil a toto je projektově nutno
zpracovat.
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Dotace na výstavbu nájemních bytů ze Státního fondu rozvoje
bydlení na rok 2011 vládou nebyly schváleny a ani žádosti SFRB
nepřijímá. Pro příští rok nejsou dotace ještě navrženy a projednány.
Kulturní dění v městečku je pořád na dobré úrovni. SK Hvězdlice
pořádal turnaj ve stolním tenise a podílel se na dalších akcích. Svaz
žen pořádal Slet čarodějnic v Nových Hvězdlicích a ve Starých
Hvězdlicích o den dříve pořádalo Slet čarodějnic a stavění máje OS
SH a SDH SH.
SDH Nové Hvězdlice oslavil již 125. výročí založení sboru. Rada a
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice vyslovuje veřejné poděkování za
přípravu oslav a průběh celé slavnostní akce 125. výročí založení
SDH Nové Hvězdlice a to všem členům sboru a ostatním, kteří se na
této akci podíleli.
Další akcí a to většiny společenských organizací v obci bylo
uspořádání dětského dne, který se opět vydařil. Všem pořadatelům
děkuji za jejich ochotu a obětavost.
Vážení spoluobčané,
letní období je časem prázdnin pro děti a také časem dovolených pro
dospělé a proto Všem dětem přeji krásné prázdniny a dospělým
krásnou dovolenou.

Alois Kadlec
starosta

Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice projednalo za uplynulé čtvrtletí
mimo jiné:
- vybudování zpomalovacího prahu na místní komunikaci směr
Zdravá Voda
- smlouvu o zajištění provozu nádrže „ Pod luhem“ ve SH
- souhlas JMK Brno o připojení kanalizace z budovy čp. 168 –
bývalá škola- na ČOV v Domově Hvězda Hvězdlice
- smlouvu z Respona, a.s. o poskytnutí finančního daru městysi
Hvězdlice
- informaci o možnostech získání dotací na přestavbu budovy
bývalé ZŠ, buď na nájemní byty nebo na sociální byty
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- seznam přihlášených dětí v MŠ Hvězdlice na školní rok
2011 - 2012, přihlášeno 22 dětí
- možnosti získání grantů na zakoupení kontejnerů na bioodpad
- smlouvu s Farností Hvězdlice o spolufinancování oprav kostela
ve SH- městys uhradil projekt, farnost podala žádost o dotaci
na JMK Brno
- zpracovanou studii na zástavbu RD v lokalitě „Dvorská“navrženo prozatím 6 stavebních míst, problém s církevním
pozemkem doposud není vyřešen
- udělení „Čestného uznání“ městysu Hvězdlice od Sdružení
hasičů ČMS
- informaci o konkurzním řízení kolem posilovny- je nařízena
dražba na 7. 7. 2011 i když soud ještě nerozhodl o dovolání a
je již stanovena odhadní cena, městys Hvězdlice se odvolal
proti dražbě
- oznámení o snižování příspěvku na dopravu všem krajům ČR
- informaci o možnosti přepočtu nájemného v obecních bytech
- dění kolem slavností 125. výročí vzniku SDH Nové Hvězdlice –
udělit veřejnou pochvalu organizátorům
- seznam staveb, které tvoří ve Hvězdlicích kulturní dědictví
- uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova z rozpočtu JMK Brno mezi městysem Hvězdlice a
JMK Brno. Neinvestiční dotace bude poskytnuta ve výši
150.000 Kč na opravy v kulturním domě ve Hvězdlicích.
- prodej a nákup pozemků
- smlouvu s OS Slovan o poskytnutí prostor k uložení krojů
- žádosti o příspěvky místním organizacím
- podání žádosti o poskytnutí dotace na opravu kulturních památek na JMK Brno
- termín odevzdání podkladů
k založení městyse Hvězdlice

pro

připravovanou

knihu

- poděkování všem organizátorům Dětského dne, konaného
4.6. 2011
- rozpočtová opatření č. 2, 3, 4 /2011
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Události v kultuře a sportu
Z činnosti kulturní komise
V sobotu 4. června 2011 proběhl na hřišti Dětský den. Kulturní
komise připravila program pro malé i ty větší děti. Mohly soutěžit v
rybolovu, házení kroužků na cíl, házení míčků, dobývání sladkostí
poslepu, lovení jablek, skákání v pytlích, běhu v gumácích a lyžování po šotolině.
Zpestřením programu byla jistě i soutěž hudební a taneční, kterou nachystaly mladé mažoretky. Hasiči připravili jako každý rok
soutěž ve střelbě ze vzduchovky o věcné ceny.
Po celé odpoledne mohli děti zařádit ve skákacím hradě, který zakoupil městys Hvězdlice. Děti dostaly občerstvení zdarma a i dospělí
si mohli zakoupit jak uzeninu z udírny, tak něco chladného z výčepu. Počasí nám velmi přálo a bylo pořádné horko.
V doprovodném programu si mohli všichni zájemci nechat
sejmout otisky a prohlédnout si výstroj a výzbroj Policie České republiky. Dokonce se i svézt v policejním autě, na motorce, či v
hasičském autě.
Největší radost ale dětem, jako každý rok, působilo kropení hřiště z hasičské cisterny. Myslím, že mnohé maminky potom své ratolesti obalené blátem a šotolinou ani nemohly poznat.
Chtěla bych podotknout, že i když tuto akci pořádala kulturní
komise, nešlo by všechno zvládnout bez spoluúčasti ostatních společenských organizací v obci, ať už fotbalistů, hasičů, členek svazu
žen a všech dalších ochotných pomocníků, kterým bych chtěla za
jejich pomoc poděkovat.
Yveta Tomášková

Z činnosti Českého svazu žen
Slet čarodějnic.
Letošní slet čarodějnic byl poněkud netradiční. Netradiční v tom,
že jsme se sešly až 1. května. Netradiční v tom, že jsme jej věnovali
hlavně dětem. A nakonec netradiční v tom, že se nás, čarodějnic sešlo velmi málo.
Slétly jsme se samozřejmě na dvoře za poštou a hladce přistály
na malém hřišti. Odpoledne proběhly soutěže pro děti, které pobavi-
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ly i přihlížející. Někteří účastníci měli štěstí a vyhráli věcné ceny v
tombole. Po zapálení vatry ohnivým flusem následovala volná zábava.
Skalní příznivci odcházeli v pozdních nočních hodinách do svých
domovů.
Děkuji všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu za jejich čas
a ochotu. A příští rok? Uvidíme.
zapsala Vošatka Netopýrů vlastní nohou

Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice
Tento týden skončil další ročník okresního přeboru v malé kopané. Naše mužstvo obsadilo 15. místo. Získali jsme pouze 28 bodů,
což je v novodobé historii jeden z nejhorších výsledků. Umístění po
podzimní části nebylo nejhorší, ale jarní část soutěže se nám moc
nepodařila. V některých zápasech jsme sice dokázali potrápit daleko
zkušenější mužstva, ale v mnoha zápasech jsme doslova vyhořeli.
Jako pozitivní lze hodnotit, že se nám do kádru daří zabudovávat
hráče z Hvězdlic. Pro příští ročník tedy máme co zlepšovat. Těm co
pravidelně nastupují na zápasy, chci touto cestou poděkovat.
Petr Handlíř
člen výboru SK Hvězdlice

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice
9. dubna – vyhlášen poplach v 16:38 hodin. Požár skládky 25 kubíků dřeva v Kučerově. Tři členové zásahové jednotky museli do sedmi
minut vyjet k požáru. Prováděli jsme dopravu vody do cisteren hasičů Vyškov a také odstraňování hořících hranolů a pneumatik
z hořící skládky. Po ukončení zásahu v 18:46 hodin jsme se vrátili
domů a navštívili ještě divadelní představení.
9. dubna – ve spolupráci s ochotníky z Mouřínova jsme pořádali
představení „ historku zcela neuvěřitelnou o třech dějstvích „ŽENITBA“ od N. V. Gogola. Divadelní představení bylo vynikající, ale zúčastnilo se málo diváků.
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15. dubna – jsme prováděli v odpoledních hodinách sběr železného
šrotu ve všech částech obce, Zdravá Voda, Nové a Staré Hvězdlice.
Také nám den předem pomohli se sběrem naši černí občané.
16. dubna – jsme byli popřát všechno nejlepší a hodně zdraví naší
sestře Božence Židlíkové k jejímu životnímu jubileu šedesáti let.
Přinesli také dárek za její práci pro sbor. Děkujeme.
23. dubna – mladí členové s velitelem uspořádali sběr kamene pod
Bořím.
23. dubna – členové zásahové jednotky prováděli v rámci spolupráce
s táborem v Kloboučkách čištění koupaliště, příprava na sezonu.
6. května – slavnostní schůzí v 18:00 hodin začali oslavy našeho
sboru ke 125. výročí založení. Starosta městyse pan Alois Kadlec
předal starostovi a veliteli SDH slavnostní prapor. Po té velitel Lubomír Stenchlák přednesl slavnostní projev. Byla předána vyznamenání našim členům, jak velitelem a starostou, tak i starostkou
Okresního sdružení paní Jitkou Fabiánovou i náměstkem krajského
sdružení panem Ivanem Musilem. Senátor ing. Ivo Bárek předal starostovi SDH Josefu Habrdovi knihu Valdštejnský palác v Praze
s věnováním.
7. května – slavnosti k 125. výročí pokračovaly. Ráno v deset hodin
se uskutečnila slavnostní mše svatá v kostele sv. Jakuba
s požehnáním nového praporu. V kostele i při odpolední slavnosti
hrála dechová hudba „Voděnka“. Po skončení mše byl průvod k soše
sv. Floriána s položením věnce.
Odpoledne byla k vidění na sále kulturního domu výstavka historických uniforem, přileb a hasičských předmětů.
Za krásného počasí na náměstí byly zahájeny ukázky staré a nové
techniky. Starší členové předvedli požární útok s našim Stratílkem
z roku 1936, který je stále provozu schopný.
Pokračovala soutěž mládeže, mužů a žen. Největší úspěch měl útok
našich žen v nestandardním oblečení. Na závěr bylo vyhodnocení
všech účastníků.
Večer na taneční zábavě hrála skupina „CLASSIC“ z Kroměříže a
také velký dík patřil skupině Honky – Tonky z Brna za předvedení
country ukázek. Poslední hosté ze zábavy odcházeli nad ránem.
Oslavy se vydařily a všem zúčastněným se líbily.
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10. května – jsme navštívili v Kroměříži našeho člena Aloise Procházku a předali mu čestné uznání a dárek k narozeninám.
13. května – v pátek jsme uspořádali v hasičce posezení pro účinkující s promítáním a fotografiemi z oslavy.
18. května – ve 20:05 hodin byl vyhlášen sirénou poplach. Osm našich členů zásahové jednotky odjelo v Avii do Brankovic. Požár vznikl od zapálené popelnice, od které se vznítilo okno a část střešní
konstrukce.
4. června – kulturní komise městyse Hvězdlice ve spolupráci se
všemi složkami uspořádala „Dětské odpoledne“. Jako každoročně se
zapojili i hasiči. Na starost si vzali střelby ze vzduchovek, které měl
na starosti Jan Vítek. Vyhodnocení střelci obdrželi ceny a odměny.
Protože bylo krásné slunečné počasí, tak jsme museli použít ke
chlazení naši cisternu. Děti vodní sprchu řádně využily a někteří si
zařádily. Myslím, že nejvíce se jim líbilo povožení v policejním autě a
v cisterně. Odpoledne se velmi vydařilo, podle dětí to bylo super.
8. června – ve středu na večer od 18:15 hod. se přehnala nad Hvězdlicemi velká bouře se silným deštěm.(spadlo za dvě hodiny 28 litrů
na metr čtvereční.)Na pokyn starosty městyse vyjeli naši členové zásahové jednotky pomoci do Starých Hvězdlic, kde do rodinného domu zatekla voda rozdělanou střechou.
11. června – v sobotu osm členů zásahové jednotky odjelo do Brna
Líšně. Většina nových členů si poprvé vyzkoušela na cvičebním polygonu nástrahy při průzkumu v domech a jiných objektech krizové
situace.
Jan Kolofik

Hasiči Staré Hvězdlice
Na výroční členské schůzi (1/2011) si dobrovolní hasiči St.
Hvězdlice stanovili základní cíl pro letošní rok: Opravit vzhled našeho hasičského domu.
Většinu prací si provedou hasiči sami, ale bez odborné pomoci a
finanční podpory Úřadu městyse Hvězdlice se neobejdou.
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K dnešnímu dni byla provedena výměna oken a dveří. Hasiči provedli sanaci vnější a částečně i vnitřní omítky a přípravu pro instalaci nové elektrické sítě. Ty náročnější práce, jako izolace vnějších
stěn, nebyly ještě započaty.
Dobrovolní hasiči St. Hvězdlice se účastnili 6. a 7. května 2011
oslav 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Nových
Hvězdlicích. V hasičské soutěži jsme čestně obstáli, kdy přední příčky tradičné přenecháváme oslavencům.

Domov Hvězda
V letošním prvním čísle zpravodaje jsme neuveřejnili příspěvek
z Domova Hvězda. Činíme tak nyní, a věříme, že si rádi následující
řádky přečtete.
Rok 2010 v Domově Hvězda
Tento rok začal od prvních měsíců naplno, přihlášením se do
operačního programu Úspora energie, zateplení budovy Pavilon. Po
dodání všech požadovaných dokumentů, bylo naší žádosti vyhověno,
a samotná akce v letních měsících započala. Další významnou akcí
byla generální oprava nevyhovujícího sociálního zařízení na přízemí
budovy Pavilon. Stará a nevyhovující koupelna byla vyměněna za
nové, prostorné a především účelné prostory, které určitě zlepší poskytování našich nabízených služeb. Souběžně s touto akcí probíhaly v celém areálu drobné opravy a úpravy stávajícího zařízení tak
aby dál sloužilo svému účelu.
V jarních měsících se zakoupilo nové auto, Ford Tranzit aby nahradilo dosluhující 19 let staré vozidlo. Jeho získáním, se rozšířila
možnost přepravy většího množství materiálu ale také personálu, a
také uživatelů služby.
Byla opravena střecha na budově vrátnice. Touto akcí získala
vrátnice vzhled, který je vhodný k rázu našeho zařízení, a zároveň
vyřešila problémy se zatékáním vody do budovy.
V tomto roce se po dohodě z vedení městyse Nové Hvězdlice, podařilo začít s doplňkovou činností-vařením obědů pro seniory
městyse Nové Hvězdlice. Pokračovala spolupráce s občanským sdružením Slovan, kteří každoročně organizují obecní hody, a jejich ná-
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vštěva v našem zařízení je vždy zpestřením života našich uživatelů
služby.
Dále probíhá aktivní spolupráce s organizací GOS,která v našem
zařízení provedla několik seminářů, školení a námětových akcí, ke
zkvalitnění poskytovaných služeb.
Naši zástupci se zúčastnily „Dne sociálních služeb“ v okresním
městě Vyškov, kde úspěšně reprezentovaly naše zařízení.
Organizace pracovala s vyrovnaným rozpočtem a hospodářský
výsledek byl kladný.
V příštím období bude potřeba dokončit realizaci výměny oken
na budově Zámek, aby se tak ukončila poslední III.etapa této akce.
Dále budeme pokračovat v opravách sociálních zařízení na budově
Pavilon, 1 a 2 nadzemní patro.
V příštím období nás všechny, bez rozdílu pracovního zařazení a
pracovní pozice čeká nemálo práce tak, abychom i nadále naplňovaly poslání a cíle naší organizace, spokojenost našich uživatelů služby.
Bc.Petr Dulanský

13

Společenská rubrika
Vítáme do života :
Matyáše Svobodu

23. 04. 2011

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

Jaromír Hrubý
Vlasta Kolofíková
Josef Studýnka
Luděk Nebojsa
František Křístel
Jan Marek
Jitka Handlířová
Jana Tvrďochová

75
60
60
60
60
70
70
60

let
let
let
let
let
let
let
let

Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní
Paní

Marie Čamková
Alenka Kolaříková
Ludmila Netopilová
Marie Pánková
Antonín Straka
Karla Wölfelová
Ludmila Wölfelová

85
85
85
92
65
65
65

let
let
let
let
let
let
let

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

Zdenkou Sedlákovou
Karlem Hálou
Viktorií Doleželovou
Marií Maděrovou
Marií Juraňovou
Elenou Kučerovou
Marií Petrášovou
Františkem Godálem
Boženou Kopeckou
Štěpánkou Holcnerovou
Františkou Šemorovou
Čest jejich památce
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Kulturní kalendář městyse Hvězdlice na rok 2011

Datum
25. 6. 2011
2.-6.7. 2011
červenec 2011
22.7-24.7. 2011
19.8.-21.8. 2011
Srpen 2011
Září 2011
Říjen 2011
Říjen 2011
Listopad
25. 12. 2011
31. 12. 2011
31. 12. 2011

Název akce

Pořadatel

Vepřcup-turnaj v malé kopané
/hřiště SK/
Starohvězdlické hody
/náves SH/
Turnaj veteránů v malé kopané
/hřiště SK/

Sportovní klub
Hasiči SH
Sportovní klub

Krojované hody v Nových Hvězdlicích OS Slovan,SK
„Vyschlé kopák“.sjezd motorkářů
/koupaliště v Nových Hvězdlicích/
Ukončení prázdnin
/myslivecká chata/
Loučení s létem-turnaj v kuželkách
Uliční turnaj v malé kopané
/hřiště SK/
Maškarní ples pro dospělé
/sál KD NH/
Tradiční setkání seniorů
/sál KD NH /
Turnaj v nohejbale
/školní tělocvična /
Sněhulacup-turnaj v malé kopané
/hřiště/
Silvestrovské sousedské posezení
/buňky ve SH/
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Sdružení motorkářů
Myslivecké sdružení NH
Občanské sdružení SH
Sportovní klub
OS Slovan
Kulturní komise
Sportovní klub
Sportovní klub
Občanské sdružení SH,
Hasiči SH

Úřad městyse Hvězdlice informuje
Ve dnech 29. 6. a 1. 7. 2011 budou provedeny odpočty vodoměrů. Žádáme občany, aby připravili své vodovodní šachty
k odpočtům. Úhrada za vodné a také za stočné roku 2011 bude provedena do pokladny městyse Hvězdlice dne 11. 7. 2011.
Sazby za vodné i stočné zůstávají stejné jako v předchozím roce,tj.:
1 m3 vodného…………………………………………………. Kč 20
osoba s trvalým pobytem……………………………Kč 100/ročně
majitel rekreačního objektu……......Kč 100 za chalupu/ročně

Prosba o zapůjčení starších fotografií
Městys Hvězdlice bude v příštím roce vydávat k 750.výročí první
zmínky o Hvězdlicích knihu. Chtěli bychom Vás tímto požádat o zapůjčení starších fotografií Nových nebo Starých Hvězdlic i Zdravé
Vody. Na fotografií mohou být zachyceny staré budovy, kostely, obrázky, kapličky, křížky, hřbitov, náves, zemědělská činnost, řemesla
apod. všechny fotografie Vám budou vráceny.
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A na závěr, jak vidí život jedna ze seniorek v Domově
Hvězda.
Ze zápisníku Olgy Sedlářové, uživatelky Domova Hvězda
Hvězdlice
V roce 2010 se v našem Domově uskutečnilo celkem 27 akcí, které
všem zúčastněným navedly pohodu. Byla navázána také mnohá
přátelství s lidmi, vystupujícími na těchto akcích.
Jedna akce ale byla podle mého názoru vyjímečná. V září oslovili
náš ústav lektoři z nadace manželů Livie a Václava Klausových, kteří působí v projektu „ Senioři komunikují s počítači“. Tohoto projektu, trvajícího celý týden, se zúčastnilo 6 uživatelů Domova Hvězda a
4 občané městyse Hvězdlice.
V sobotu 22. ledna 2011 nás navštívil Kyjovský komorní orchestr,
který se skládal ze 14 houslistů a 2 violoncellistů.
Přivítala je vrchní sestra Posoldová a svou vlastní básní „ Housle“ je
pozdravila Olga Sedlářová.
Hudebníci hráli náročné skladby českých a německých skladatelů.
Jejich podání bylo pro přítomné malou přehlídkou vážné hudby.
Všichni do koncertu vložili veškerý svůj um, což ocenili přítomní
upřímným potleskem. Celý koncert slovem provázel vedoucí orchestru ing. Jan Sáraz.
Všem účinkujícím poděkovala za vystoupení paní Posoldová.
Ti, jenž se koncertu zúčastnili, odcházeli domů obohaceni uměním
mladých lidí, kteří se věnují vážné hudbě. I na nich jsme spatřili, že
jsou se svým výkonem spokojeni.
Ještě jednou dík od obyvatel Domova Hvězda Hvězdlice.
Od 2. května 2011 má Domov Hvězda nového pana ředitele
Mgr.Pavla Ševelu.
Léto roku 2011 mohou uživatelé Domova Hvězda trávit v zámecké
zahradě, vybavené novým zahradním nábytkem a krbem. Zde se
bude konat zase spousta akcí pro uživatele našeho Domova, ale o
tom něco zase příště.
A ještě moje motto na závěr: Kdo se stáří dožije, ať ho ve zdraví přežije.
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