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Milý čtenáři zpravodaje.
Co jsme pro vás tentokrát připravili?
Na úvod O letošních hvězdlických hodech.
Pokračujeme Tradičním slovem starosty.
Seznámení s Informacemi z jednání zastupitelstva městyse
Hvězdlice.
Nesmí chybět ani oblíbená rubrika Události v kultuře a sportu
aneb není důležité akci udělat, ale dobře ji prezentovat.
Dále následuje Společenská rubrika.
Aktualizovali jsme pro vás Letošní kulturní kalendář, kde se dozvíte, co ještě můžete letos zažít
Před závěrem si můžete přečíst Pozvánku na kozí farmu do Starých Hvězdlic.
A vše uzavírá rubrika Úřad městyse Hvězdlice informuje.

O letošních hvězdlických hodech
Červenec je v kalendáři každého občana Hvězdlic spojen s hodovými oslavami. Termín hodů je dán svátkem patrona hvězdlického
kostela, kterým je Jakub. Hodové oslavy se každoročně vyznačují
pestrou směsicí zábav a sportu, ze které si mohou vybrat všechny
generace občanů. Nejinak tomu bude i v letošním roce. Co tyto oslavy dělá letos mimořádnými je skutečnost, že v jejich rámci proběhne
setkání rodáků u příležitosti 750 let první písemné zmínky o obci.
Při příležitosti této významné události bude vydána pamětní kniha o
Hvězdlicích. V předchozích číslech zpravodajů jsme se snažili zmapovat pestrou historii obce.
O Hvězdlicích bylo rámcově pojednáváno v průběhu uplynulých let
v různých publikacích. Ale i přes význam Hvězdlic jako kulturního a
správního centra, dosud nikdo uceleně o těchto věcech nenapsal.
Odstranit tento nedostatek by měla připravovaná publikace, která
na svých stránkách shrne bohatou minulost a neméně pestrou současnost života ve Hvězdlicích.
Na přípravě knihy se kromě historiků podílelo svými vzpomínkami i
noho z vás. I proto věříme, že si nenecháte ujít příležitost se s touto
publikací seznámit.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
V jarních měsících jsme již započali s opravami budov po obci. Ze
začátku se jednalo o vnitřní opravy omítek a potom ,až přešly mrazy
,jsme začali s opravami venku. První proběhla oprava márnice na
hřbitově ve Starých Hvězdlicích a oprava omítek v hasičské zbrojnici
v Nových Hvězdlicích. Taktéž se započalo i s dokončením oprav ve
Starých Hvězdlicích na Hasičském domu. Nátěr fasády a vrat a plechové střechy, úpravy terénu kolem hasičky, dosyp kamenivem před
okny, dodláždění a další podobné dokončovací práce. Pak následovala oprava kapličky sv. Jána, oprava kapličky na Kalvárii, oprava
dlažby na hřbitově, nátěry křížů a nátěry laviček v obou částech obcí, výroba laviček, které byly vyrobeny z rozpůlených kmenů jasanů
a ořechů a byly osazeny na místa určená. Dále následovala oprava
stěny Starého Dvora a další opravy po obci. Mezi ty větší opravy
jsme zařadili výměnu výloh a dveří na čp. 170 a byla provedena fasáda. Dále jsme provedli opravu staré hasičky v Nových Hvězdlicích
a nový nátěr fasády nátěry vrat, dveří a oken.
Rovněž se prováděla údržba zeleně po obci, ale jen v omezeném
množství a to proto, že nebyli pracovníci na tyto práce. Úřad práce
v letošním roce nepřidělil tolik pracovníků kolik bylo námi požadováno. Navíc ještě tito tři přidělení pracovníci mohli odpracovat každý
pouze 20 hodin za celý měsíc. Práce po obci vázli a proto nám vypomohli naší občané, kteří se podíleli na přípravě a výrobě nástěnek, opravě budov, nátěrech laviček a křížů, při kosení zelených
ploch a úklidu v sadech, na hřbitově, okopávání květin apod. Děkuji
těmto občanům za jejich odvedenou práci.
V měsíci květnu nám byli přiděleni 2 pracovnici místo požadovaných tří pracovníků na VPP. Tito dva pracovníci budou provádět
údržbu zelených ploch. Znovu požádáme o další pracovníky na
údržbu po obci.
Již za měsíc budeme slavit 750. výročí od nalezení první písemné
zmínky o Hvězdlicích a proto Vás opětovně žádám, abyste provedli
úklid před svými domy a ve vašem okolí. Již v měsíci březnu jsem
některé občany vyzval k úklidu materiálu, dřeva a podobně
z veřejných ploch, ale doposud se tak nestalo. Jen někteří si provedli úklid za což jim již teď děkuji. Ve škole pokračuje příprava na výstavu fotografií Historie Hvězdlic. Děkuji všem za zapůjčení fotografií
a tím obohacení sbírky fotografií obce Hvězdlice.
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Kulturní dění v městečku probíhá dle kulturního kalendáře. Koncem měsíce dubna uspořádali hasiči SH a ČSŽ NH pálení čarodějnic, Kulturní komise, SK a SDH NH připravili Dětský den a zbývající
organizace se na Dětském dni podílely finančními příspěvky. Ve Starých Hvězdlicích Dětský den připravilo Občanské sdružení SH. SK
Hvězdlice v měsíci červnu pořádali tradiční turnaj již 12 ročník
Vepřcupu. Dále SK Hvězdlice pořádali letní noc.
Všem organizacím a organizátorům děkuji za jejich ochotu a podporu kulturního dění ve Hvězdlicích.
Připravuje se na hodovou neděli historický zápas v malé kopané
Staré Hvězdlice - Nové Hvězdlice o pohár starosty městečka Hvězdlic.
Ve dnech 13.7 a 14.7. 2012 budou přistaveny kontejnery v obou
částech obce na domovní odpad. Jedná se o mimořádnou akci před
hody.
Vážení spoluobčané,
Blížící se Sjezd rodáků a Starohvězdlické a novohvězdlické hody jsou
nejen prezentací Hvězdlic, ale také hovoří čeho bylo dosaženo nejen
za posledních sto let, ale po celá léta od vzniku Hvězdlic. Výstava fotografií ve škole, která je nazvána Historie Hvězdlic, Vás o tom všem
jistě přesvědčí. Věřím, že tato výstava bude hojně navštívena.
K tomuto výročí bude vydána kniha Historie Hvězdlic - Městys
Hvězdlice, 750 let. Věřím společně s celým Zastupitelstvem městyse
Hvězdlice, že tato kniha nebude chybět v žádné rodině našich občanů a ani rodáků městyse Hvězdlice ať jste roztroušeni kdekoliv po
celém světě.
Děkuji Všem těm, kteří přispěli do této knihy svými materiály nebo
jen vzpomínkami pamětníků a tím pomohli zachytit co nejobjektivnější po staletí plynoucí život v našem městečku.

Alois Kadlec
starosta
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Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 11. 4. a 19. 4. 2012 a projednalo mimo jiné:
° žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o

prošetření stavu pozemků kolem Pizzerie v Nových Hvězdlicích
° souhlas MěÚ Vyškov, SÚ se zateplením budovy pavilonu
v Domově Hvězda
° nahlášení stanovišť včelstev na pozemcích ZEMO, Bohaté
Málkovice
°žádost manželů Polesových o navrácení částky za převedený
pozemek p.č. 48/11 o výměře 87 m2 , který byl veden
duplicitně i jako pozemek p.č.l 1518/27
° žádost Jany a Martina Skácelových, Staré Hvězdlice čp. 19 o
vyjádření ke stavbě bazénu na zahradě
° oznámení KÚ Vyškov o schválení hranice mezi k.ú. Milonice a
Nové Hvězdlice
° oznámení o provedení kontroly z FÚ Vyškov na dotaci UPGADE
CZECHPOINT – vybavení pracoviště v roce 2009
° informaci MěÚ Vyškov , sociálního odboru o poskytování služeb
sociálně potřebným- vyvěšeno na úřední desce
° vyhlášení konkurzu na místo ředitelky Mateřské školy
Hvězdlice, podmínky přijetí a data přijetí přihlášek i nástupu
° nabídku Zdeňka Víta na prodej vlastních pozemků pod
rybníkem a silnicí do Zdravé Vody
°dodávku kompostérů pro občany městyse Hvězdlice
° pamětní knihu na Sjezd rodáků , nutno doplnit některá
historická fakta
° pokračující drobné opravy staveb – márnice, kříže
° přípravu výstavy fotografií v bývalé škole
° informaci o stavu rybníka v Nových Hvězdlicích- nepořádek a
černé skládky. Povolení nakládání s vodami skončilo nájemci
31. 12. 2011
° možnost získání dotací na výstavbu bytů v bývalé budově ZŠ
° zhotovení obecního praporu
° neúčast městyse Hvězdlice na dražbě posilovny
° oznámení stanoviště včelstev – Trávníček zdravá Voda
° přípravu dokumentů do báně kostela ve Starých Hvězdlicích
° závěrečný účet městyse Hvězdlice za rok 2011
°zprávu o přezkumu hospodaření městyse Hvězdlice za rok 2011
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Události v kultuře a sportu
Český svaz žen
Slet čarodějnic 2012
Na slet čarodějnic jsme si letos objednali hezké počasí. Odpoledne
kolem půl páté, se na dvoře za poštou začali slétávat čarodějnice,
bosorky, ježibaby, kouzelníci a jiné pohádkové bytosti. Za hlasitého
řevu, po mezipřistání v domově Hvězda jsme zdárně přilétli na malé
hřiště.
Po krátkém představení všech masek, vydýchání se a doplnění
tekutin jsme obdrželi právo z ruky starostovy. A začal podvečerní
program. Děti soutěžily o stošest, mj. malovaly křídou, navlékaly korálky, přebíraly fazole, vyráběly příšerky a provětraly svá košťata. Do
pojídání koláčů se zapojili i „ odrostlejší " přihlížející. V tombole bylo
60 hodnotných cen a všechny našly svého majitele. Na vatře - tradičně zapálené ohnivým flusem - byla upálena Čarodějnice podivná.
Každá maska dostala malé občerstvení, za což díky SK Hvězdlice,
stejně jako za technické zázemí a morální podporu. Po oficiální části
programu nastala volná zábava, kterou všichni přežili ve zdraví.
Snad se v hojném počtu sejdeme i v příštím roce.
Z útržků své chabé paměti zapsala drápem Vošatka Netopýrů
Yveta Tomášková
Z činnosti kulturní komise
Dětský den na hřišti
V neděli 27.května 2012 od 14.hodin proběhl na malém hřišti
dětský den. Program vznikl za přispění agentury ,,Černoch" z Mořkova, BESIPu a s pomocí kulturní komise , SK , hasičů a ČSŽ . Zábavným odpolednem provázel klaun Kuk. Děti mohly soutěžit v tanci , hádání písniček aj. Naučily se nové taneční kroky, některé,
vlastně téměř všechny vyhrály v tombole . Klaun Kuk jim předvedl
několik kouzel a pobavil je svými vtipy .
Hasiči připravili pro děti i dospělé soutěž ve střelbě ze vzduchovky. První tři ze všech kategorií potěšily věcné odměny. Každé dítě
dostalo malé občerstvení. A po celé odpoledne si mohli malí i velcí
návštěvníci prohlédnout motorky a nakonec se na nich i svézt.
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Všechny děti si jistě odnesly spoustu pěkných zážitků, mnoho kol
v obci je ozdobeno reflexními nálepkami od Besipu . Ale stejně největší úspěch opět mělo závěrečné stříkání hřiště hasičskou stříkačkou, které v horkém odpoledni příjemně osvěžilo .

Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice
Hodnocení sezony 2011-2012 okresního přeboru v malé kopané
V pátek 15.června skončila jarní část okresního přeboru v malé
kopané. Naše mužstvo nesplnilo cíl, umístit se ve středu tabulky a
po velmi rozdílných výkonech v jednotlivých zápasech, skončilo na
15.místě. Za uplynutý ročník si připsalo pouze sedm výher a velmi
pasivní gólovou bilanci. Na tomto výsledku se podílel jednak úzký
kádr hráčů, nezkušenost a nesehranost některých hráčů mladší generace a dalším problémem našeho mužstva je sobotní pracovní vytíženost některých hráčů a dlouhodobá absence dobrého brankaře.
Je otázkou, a výkonný výbor bude s vedením mužstva tyto problémy
řešit, zda vůbec nadále v okresní soutěži pokračovat. Doufáme, že
k tomuto kroku nebudeme muset přistoupit, že dojde ke konsolidaci
mužstva a že mladí fotbalisté se postupně do mužstva zapracují a že
snaha všech hráčů se projeví na podstatně lepším umístění.
12.ročník turnaje malé kopané Vepřcup
V sobotu 23.června jsme se společně se všemi příznivci sportu
sešli v našem sportovním areálu, abychom odehráli další ročník našeho nejoblíbenějšího a pořadatelsky nejnáročnějšího turnaje. O jeho oblibě mezi zúčastněnými mužstvy, kterých i letos bylo sedm,
svědčí to, že se zde setkáváme se stejnými tvářemi již několik sezon.
Obliba turnaje je dána nejen dobrou organizací samotného turnaje,
ale hlavně velmi dobře zajištěným občerstvením. Proto ani letos nechyběla kromě klobásy ani tradiční vepřová pečínka, hojnost nápojů
a hlavně příjemné počasí. Po celý den mohli diváci shlédnout hodně
napínavých zápasů. A jak turnaj skončil? Bohužel domácí mužstvo
neobhájilo loňské prvenství. To si s putovním pohárem odváží Méďovci z Vyškova. Na druhém místě po velmi pěkném výkonu skončilo Dynamo Bučovice, na třetím pak dobře hrající Lokomotiva
Vyškov. Na naše borce zbyl tedy pouze bramborový stupínek. Pátí
skončili Nemochováci, které od lepšího výsledku dělil pouze úzký
kádr hráčů. Šesté skončilo mužstvo Račic a na sedmém místě se
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umístil Cobrateam, kteří i přes mohutné povzbuzování svých fanoušků nepotvrdili loňský vzestup formy. Sportovní část turnaje
proběhla ke spokojenosti pořadatelů a tak nic nebránilo zahájit také
již tradiční letní noc. Letos hrál k poslechu a tanci Radek Verner
z Brankovic. Jeho hudební produkce přitáhla víc jak sto platících
návštěvníků. A jak už bývá zvykem při této akci, letní noc končila
nad ránem a všichni se spokojeně rozešli domů.
ing. Zdeněk Tejkal
předseda SK

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice
23. března v 19:32 byl sirénou vyhlášen poplach. Požár výškové budovy v Bučovicích na Slavkovské ulici.Hustý černý kouř z oken, lidé
uvnitř. Třípatrová budova. Výjezd cisterny i Avie, celkem sedm členů
zásahové jednotky vyjelo k požáru. V Bučovicích se sjelo 5. sborů,
jak profesionálové, tak dobrovolní hasiči. Po příjezdu jsme byli informováni, že k požáru nedošlo. Vrátili jsme se na základnu ve dvacet hodin.
25. března v 17:06 hod vyhlášen poplach. V Moravských Málkovicích hoří stodola 5 metrů vysoká, uvnitř seno a dřevo. Šest členů
vyrazilo k požáru. Po uhašení jsme se zúčastnili odklizení zbytku
krovů ze střechy a dohašení požáru. Na základnu jsme se vrátili ve
20:15 hodin.
11. dubna ve 21:21 hod siréna . Ve Chvalkovicích na Hané se ztratila paní z domova důchodců. 9. členů bylo připraveno k odjezdu.
Těsně před výjezdem jsme dostali zprávu, že nás odvolávají. Takže
jsme mohli domů.
13. dubna jsme prováděli sběr železného šrotu v obou částech obce.
14. dubna naši mladí hasiči soutěžili v Pístovicích na 35. ročníku
branného závodu. Mladší se umístili na 33. místě a starší obsadili
21. místo ze čtyřiceti přítomných družstev.
27. dubna siréna ohlásila požár lesa ve 13:15 hodin. Členové naší
zásahové jednotky vyjeli k požáru lesa v katastru Staré Hvězdlice.
Požár byl viděn ze silnice, ale když jsme vjeli do lesa, tak jsme se
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velmi těžko dostávali k místu požáru. Nakonec jsme museli natáhnout od kraje lesa přes sto metrů hadic, abychom mohli hasit. Vystřídali se všichni členové zásahové jednotky. Hořelo na sto metrech
čtverečních porostů. Dohašovali jsme dlouho do noci. Nejdéle hořely
staré pařezy. Vítr nám dělal potíže, protože se točil každou chvíli jinam.
28. dubna se konalo v Tučapech celookresní zasedání starostů SDH
i náš starosta se tohoto jednání zúčastnil.
10. května se dožil náš čestný člen Alois Procházka 50. let. Členové
sboru mu byli popřát k jeho životnímu jubileu a přivezli mu dárky.
Starostka Okresního sdružení mu předala vyznamenání za mimořádné zásluhy.
26. května se uskutečnila Okrsková soutěž našeho okrsku v Milonicích. Na prvním místě se umístil SDH Uhřice 35.5 sec. 2. Nové
Hvězdlice 40,5 sec. 3. Milonice 42,5 sec,. 4. Nevojice 48 sec. 5. Nesovice 53 sec. a 6. Staré Hvězdlice 80 sec.
27. května se v Lulči uskutečnilo okresní kolo hry „PLAMEN“
2011/12. Naši starší hasiči obsadili pěkné 9. místo a mladší 13.
místo.
27. května uspořádala kulturní komise pro děti dětské odpoledne. I
my jsme jako spolupořadatelé měli na starosti střelby ze vzduchovky
a nepostradatelné osvěžení dětí z naší cisterny.
1. června jsme byli popřát pevné zdraví našemu dlouholetému členovi k jeho jubileu 55.let bratru Vladimíru Zubíkovi a přinesli dárek.
Jan Kolofík
Nejdéle žijící obyvatel domova „HVĚZDA“
5. června v roce 1972 se přistěhoval do domova důchodců pan Zdeněk Maršálek. A 5. června 2012 zde strávil již krásných 40. let. Přeji
mu hodně zdraví a ještě mnoho let spokojeného života.
Jan Kolofík, kronikář
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Společenská rubrika
Vítáme do života :
Libora Malafu

6.6.2012

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

Milada Ochotná
Jarmila Černohorská
Olga Habrdová
Eva Šťastná
Hynek Handlíř
Anežka Marešová
Ladislav Přikryl
Ludmila Kadlecová

80 let
70 let
75 let
60 let
80 let
65 let
65 let
60 let

Paní
Pan
Paní
Pan
Paní

Jaromíra Lazorová
Jan Lakota
Marie Pánková
Františka Harásková
Ludmila Marková

85 let
98 let
93 let
98 let
70 let

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.

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

Františkou Hlaváčovou
Antonínem Honzákem
Emilií Halamíčkovou
Marií Svobodovou
Antonií Kudličkovou
Olgou Sochorovou
Marií Kočičkovou
Boženou Zabilovou
Marií Holáskovou
Emilií Kristkovou
Alexandrem Rázem
Čest jejich památce.
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Kulturní kalendář městyse Hvězdlice na rok 2012

Datum

Název akce

Pořadatel

5. a 6. 7.
Starohvězdlické hody / náves SH/
2012
červenec
Turnaj veteránů v malé kopané
/hřiště SK/
20.7-22.7. Krojované hody v Nových Hvězdlicích
2012 1. sjezd rodáků, hodová diskotéka
24.-26.8.
„Vyschlé kopák IV“.sjezd motorkářů
2012
/koupališti v Nových Hvězdlicích
Srpen
Ukončení prázdnin /myslivecká chata/

Myslivecké sdružení NH

Říjen

Uliční turnaj v malé kopané /hřiště SK/

Sportovní klub

říjen

Maškarní ples pro dospělé /sál KD NH/

OS Slovan

listopad

Tradiční setkání seniorů /sál KD NH /

Kulturní komise

25.12.
2012

Turnaj v nohejbale /školní tělocvična /

Sportovní klub

Hasiči SH
Sportovní klub
OS Slovan,SK, městys
Sdružení motorkářů

Sněhulacup-turnaj v malé kopané/hřiště/ Sportovní klub
prosinec
31.12
2012

Silvestrovské sousedské posezení
/buňky ve SH/

Hasiči SH

Kulturní kalendář bude ve Hvězdlickém zpravodaji čtvrtletně aktualizován.
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Kozí farma Bažina
vás zve na návštěvu.
Už 2 roky se zabýváme chovem anglonubíjských koz. Rozhodujícím
faktorem při výběru tohoto plemene byla jeho naprosto vyjímečná
chuť a kvalita mléka, s vysokým obsahem bílkovin.. Přes počáteční
rozpaky místních starousedlíků, kolik že prasat hodláme vykrmit a
že snad to mléko nehodláme i pít, se nám na jaře stádo 6 kozích
mamin rozrostlo na 18 kusů. A to nepočítám našeho plemenného
kozla pana Žemličku. Anglonubijky jsou velmi klidné až flegmatické
plemeno a proto i náš bezrohý 2-letý kozel Žemlík, je velmi hodný a
přítulný. Sice k nám přišel se jménem Hamlet, ale na jaře byl záhy
přejmenován, neboť barvou opravdu připomíná připálenou žemli.
Účinky kozího mléka na zdraví jsou dokázány nejenom staletími
užívání, ale jsou podloženy mnoha vědeckými studiemi.
Je lehce stravitelné, pozitivně působí na imunitní systém, příznivé
účinky má také při kloubních onemocněních a je často doporučováno jako prevence nádorových chorob. Působí antistresově, reguluje
vlhkost pleti a zlepšuje onemocnění kůže.
Lepší stravitelnost, oproti mléku kravskému, je způsobena složením
tukových částic, které se podobají mateřskému mléku.
Naše "anglonubijské holky" jsou chovány volně na cca ha pastvině.
V žádném případě neucítíte obávanou "kozinku" .Jejich mléko je plné látek z bylin, které koza na pastvě sní. Kozy jsou totiž velmi vybíravé, a proto nepozřou vše, co jim takzvaně "naservírujete".
Ne nadarmo se říká "mlsný jako koza".
A jaké dobroty si můžete od nás odnést?
Čerstvé mléko
Měkké sýry přírodní,nebo ochucené.
Abyste měli jistotu, že si od nás něco odvezete, je nutné si výrobky
tel.objednat. Naše kozí linka : 731 429 906 / 907.
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Ale můžete se přijít jen podívat na pastvinu, kde Vás přivítá kupa
zvědavých holek. Pohled na skotačící kůzlata vás jistě dostane a výborně se u nich zrelaxujete.
Najdete nás v obci Staré Hvězdlice 27
Těšíme se na Vás – farma Bažina
A proč název Bažina?
Jméno farma dostala po naší první kobylce plemene Appaloosa, Very Lucky Beatrice. Narodila se na Blaženku a protože naše sousedka
se jmenovala také Blažena,bylo na místě trochu volání na kobylku
upravit..vzniklo tedy oslovení Baží...a když zlobí tak Bažina.
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Úřad městyse informuje
Odpočty vodoměrů: ve dnech 28.- 29. 6. 2012 budou prováděny
odpočty vodoměrů u odběratelů vody z obecního vodovodu, které
tímto žádáme, aby připravili svoje vodovodní šachty pro odpočty. /
žebřík, očištění šachty/.
Odběratelé, kteří mají vodoměry uvnitř domu, žádáme o nahlášení
stavu vodoměru na Úřad městyse Hvězdlice nejpozději do 2. 7.
2012.
Úhrada vodného a stočného: platby za odebranou vodu a stočné je
možno provést na Úřadě městyse Hvězdlice v pondělí dne
16. 7. 2012 a ve středu dne 18. 7. 2012 v době od 7,00 do
17,00 hodin. Cena za 1 m2 vody je 20 Kč, cena za nájem vodoměru
je 20 Kč.
Za stočné je cena 100 Kč za trvale přihlášenou osobu nebo
100 Kč za nemovitost určenou k rekreaci.
Žádáme občany, aby své poplatky přišli zaplatit v uvedených termínech, nejpozději však do 31. 7. 2012.
Hřbitovní poplatky: v letošním roce končí některé pronájmy hrobových míst a uren na místním hřbitově. K prodloužení nájmu hrobového místa na dalších 10 let je nutno uzavřít novou smlouvu a zaplatit nájemné z hrobového místa nebo urnového výklenku. Proto
budou zasílány během II.pololetí roku 2012 složenky všem, kterých
se ukončení nájmu hrobu týká.
Velkoobjemové kontejnery: ve dnech 13. – 15. 7. 2012 budou přistaveny na obvyklých místech v obou částech obce kontejnery na
domovní odpad větších rozměrů. Prosíme občany, aby tyto kontejnery využili při úklidu kolem svých domů před sjezdem rodáků, který bude probíhat ve dnech 20. – 22. 7. 2012.
Vypnutí elektřiny: dne 11. 7. 2012 bude přerušena dodávka elektrického proudu v době od 7,30 do 18,30. Vypnuté oblasti:
celé Nové Hvězdlice mimo Starý Hliník, za Jánem, Křéb a Paseka po
čp. 165. Dále bude vypnuta Zdravá Voda a chatová oblast.
Tento den se na Úřadě městyse Hvězdlice nebude úřadovat.
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