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Milý čtenáři zpravodaje,
o čem se v tomto čísle dočtete?
Začínáme Slovem starosty.
Následují Informacemi z jednání zastupitelstva městyse Hvězdlice.
Dále si přečtete příspěvky Události
v kultuře a sportu, kde najdete i Pozvánku na hody do Starých Hvězdlic.
Dále jsou zde také informace o farnosti
spolu s Pozváním na hodovou mši do
Starých Hvězdlic.
Pokračujeme Společenskou rubrikou.
Aktualizovali jsme pro vás Letošní kulturní kalendář.
Dále si můžete přečíst Informace úřadu městyse Hvězdlice.
Před závěrem nám paní ředitelka MŠ napsala článek o Školním roce ve hvězdlické školce.
A na samý závěr jsou tu pro vás Prázdninové inspirace.

Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
rád bych vás na tomto místě seznámil s akcemi, které v současné
době probíhají ve Hvězdlicích. Mnozí z vás jste si jistě všimli a všímáte věcí kolem sebe, ale i vy snad oceníte tyto informace.
Nejvýznamnější a nejvíc viditelná je rekonstrukce ulice za kostelem.
I když zpočátku bylo vidět spíš destrukci a chaos, teď už se začíná
ukazovat, jak bude vypadat konečný vzhled této části obce. Termín
dokončení včetně terénních úprav by měl být do hvězdlických hodů.
V podzimních měsících pak bude prostor doplněn výsadbou stromů
a keřů. Souběžně s rekonstrukcí vozovky, chodníků a vybudováním
odstavných ploch pro osobní auta provádí hvězdlická farnost prostřednictvím firmy Reška Bučovice sanaci zdiva kostela proti vlhkosti. Náklady na tuto akci si hradí farnost ze svých prostředků.
Další větší akcí, jejímž investorem je firma E-ON, je přemístění
transformátoru, který mnoho let hyzdil
pohled na sochu
sv.Augustýna. Trafostanice je přemístěna na jiné místo a současně
je vedení elektřiny umístěno pod zem. Šlo o komplikovanou akci,
městys musel rekonstruovat část kanalizace v tomto prostoru a
znovu na některých sloupech umístit svítidla veřejného osvětlení a
rozhlas.
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Konečná úprava prostoru bude provedena až po ukončení letos největší akce, kterou v průběhu měsíce srpna až října bude kanalizace
okolo Domova Hvězda, od domu manželů Strnkových, až po napojení na kanalizaci vedoucí do ČOV v Domově Hvězda. Na kanalizaci
byla poskytnuta dotace ve výši necelých tří milionů Kč. V současné
době se provádí výběr dodavatelské firmy.
Z menších akcí je to úprava prostranství kolem „brodňáku“ ve Starých Hvězdlicích, spolu s vybudováním parkovacích míst a terénními úpravami. Současně se dokončuje rekonstrukce zpevněného posezení u buněk ve Starých Hvězdlicích. Drobné úpravy prostranství
probíhají i u kulturního domu. Jedná se o okapový chodník a přístup k šatnám. Výsledkem by po osázení mělo být oživení zeleně
v okolí kulturního domu.
Kromě již probíhajících akcí se připravují projekty na úpravy v Hliníku, chodník a parkování na hlavní ulici, řeší se prostor pod
kaštanem a „školkovská ulice“ a po vybudování části kanalizace i
chodník okolo Domova Hvězda.
Projekt na využití školní budovy zatím musel být odložen, kvůli
soudnímu sporu o pozemek pod ní, který s městysem Hvězdlice vede
Augustiniánský klášter sv. Tomáše na Starém Brně.
Intenzivní růst trávy je proti tomu drobný problém. Vzhledem k problémům s obsazováním míst lidmi evidovanými na ÚP, vás žádám o
trpělivost a ty, kterým není vzhled obce lhostejný, i o pomoc. Těm,
kteří si své okolí udržují v pořádku bych chtěl za vaši snahu moc
poděkovat.
Když už jsem nakousl problém s pořádkem a čistotou v obci, tak se
zaměřím i na další problém. Tím je volné pobíhání psů po Hvězdlicích. Apeluji na majitele psů, aby je nenechali volně pobíhat – jsou
sice hodní, v životě by nikomu nic neudělali, ale … a také si zkuste někdy
šlápnout do zbytku, který po vašem
„Alíkovi“ zůstal.
Protože se dětem blíží prázdniny a nám
dospělým dovolená, přeji dětem, aby
byly prázdniny plné nezapomenutelných zážitků, aby byly nekonečné
a dospělým, aby to vydrželi se zdravými nervy a aby si v pohodě užili dovolenou. Přeji všem kouzelné letní dny!
ing. Zdeněk Tejkal
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Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 25. 4. 2016 a 16. 5. 2016
a projednalo mimo jiné:
° změnu dodavatele elektřiny a plynu pro městys Hvězdlice

od 1. 1. 2017
° uzavření „Smlouvy o dílo“ na zhotovitele akce: „Opravy veřejných
ploch Hvězdlice MK –lokalita U kostela“ s firmou STRABAG, a.s.
odštěpný závod Brno, Příluky 386, 760 01 Zlín, IČO 60838744
° vyvěšení záměru na prodej některých obecních pozemků
° přemístění opatrovance Aloise Procházky do jiného sociálního
zařízení z důvodu nedostatku finančních prostředků
° možnosti zřízení služby Pošta – partner v obci, její výhody a
nevýhody
° obecní pozemky dotčené církevními restitucemi, které jsou
předmětem soudních sporů
° přípravy oslav 130. výročí založení SDH Nové Hvězdlice
° smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje:
- 150 tis. na vybavení SDH Nové Hvězdlice
- 300 tis. na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Nov. Hvězdlicích
- 2.816 tis. na vybudování části kanalizace kolem Domova
Hvězda
- 200 tis. na výměnu svítidel veřejného osvětlení
- 13,2 tis, na vybudování odpočivadla u poldru ve St. Hvězdlicích
- 64 tis. na opravu sousoší sv. Augustina
° dofinancování rekonstrukce skladu a technického zázemí na
hřišti SK Hvězdlice, na kterou spolek obdržel dotaci 100 tis. Kč
° pochvalu všem, kteří se podíleli na organizaci oslavy 130. výročí
založení SDH Hvězdlice
° zpracování projektové dokumentace na zřízení parkovacích stání
a opravy přilehlých komunikací
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Události v kultuře a sportu
Z činnosti kulturní komise
Slet čarodějnic
Jako každoročně uvítaly čarodějnice v Nových Hvězdlicích
probouzející se jaro tradičním sletem čarodějnic v sobotu 30.dubna
2016 na hřišti v Nových Hvězdlicích. Letošní slet byl přesto jiný než
všechny předešlé.
Vošatka Netopýrů, která svolává vždy tento čarodějný sabat si
poškodila pařáty tak moc, že nebyla schopna letu, ani přistání na
hřišti, proto vše řídila jen zpovzdálí.
Jiný byl i v tom, že naše čarodějné družky ze Starých Hvězdlic se
letos poprvé nemohly zúčastnit našeho sletu, a tím byla i účast
čarodějného potěru menší.
Čarodějný roj se slétl na dvoře za poštou a za mohutného kvílení a
pištění přeletěl náves a přistál na hřišti. Starosta předal
čarodějnicím právo nad městysem platné až do prvního ranního
kohoutího zakokrhání.
Nyní už mohlo nastat soutěžení mladých čarodějů a čarodějnic. Ten,
kdo prokázal, že zvládá všechny strašidelné disciplíny, dostal
sladkou odměnu.
Všechny bosorky, skřeti, ježibaby a jiné příšery dostaly na
posilněnou ohnivý nápoj a žabí stehýnka, aby zvládly tanec kolem
pekelné vatry. Upálena byla velmi zdařilá kopie nejhroznější známé
čarodějnice, proto mohly ostatní dále tančit a
křepčit až do vysílení.
Čarodějnice připravily pro všechny diváky
pekelnou tombolu, jejíž hlavní cenou byl
„pečený hejkal“.
Slunečné odpoledne se protáhlo do 21 hodin,
kdy byl ohnivým flusem zapálen připravený
ohňostroj.
Čarodějnice děkují všem, kteří pomohli
s přípravou a organizací této akce a těší se na
příští slet.
Bludimíra Čarovná
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Z činnosti Občanského sdružení Staré Hvězdlice
Fantastické jarní čarodějnické řádění ve Starých Hvězdlicích
Jako obvykle a již tradičně se na konci dubna sešli čarodějové a
čarodějnice ze Starých Hvězdlic včetně mladého čarodějnického
potěru, přičemž hlavní čarodějky měly za úkol prozkoušet mladou
generaci, zda se za rok přiučila něčemu novému a pro čarodějnické
řemeslo užitečnému. Předtím, než se naplno rozběhlo fantastické
čarodějnické řádění, starší generace čarodějů na výroční schůzi
plánovala další akce. Hlavnímu rozpočtovému mágovi se nepodařilo
natrvalo začarovat plán akcí do dob minulých, protože bystrý
předseda sdružení všechny čáry prohlédl, a podařilo se tedy sestavit
plány dob současných a blízkých budoucích. Zároveň náš milý
předseda občanského sdružení předal svoje žezlo Heleně Kinčové a
zůstal řadovým členem Občanského sdružení Staré Hvězdlice.
Všichni členové OS děkují dnes již emeritnímu předsedovi panu
Vaculovi za jeho práci a aktivitu, díky kterým byl společenský život
Starých Hvězdlic v minulých letech bohatý. Zároveň věříme, že bude
bohatý na zážitky i nadále. Poté, co bylo náležitostem formálním
učiněno za dost, se rozběhlo nenápadné přezkušování dovedností
mladých a nejmenších mágů a čarodějek. Děti prokazovaly
dovednosti z oblasti kreativní – výroba čarodějnic na koštěti, které
ozdobí každý pěkný kout domácnosti, dále výroba tematických
přívěšků a amuletů (netopýři, kočičky, čarodějnice). Mezi kreativní
činnosti se samozřejmě vešly oblíbené hry – házení kouzelných
míčků do tlamy obludy, motání šišky nebo kočiček na ruličky,
skákání v pytli, které prověřily zvyšující se motorickou šikovnost
čarodějů a čarodějek. Další ověření zdatnosti spočívalo ve věšení
prádla a stavění cestiček pro mravence, kde se prokázala i
schopnost malých mágů spolupracovat v týmech. Šikovnost
prokázaly děti i při slalomu s koštětem nebo při pantomimě, kdy jak
předvádějící, tak hádající velmi rychle zvládly předvést a uhodnout
různá povolání a zvířátka. Odměnou byly samozřejmě různé
laskominky a hlavně kouzelné sušenky, které chutnaly nejen
malým. Aby nedošly úhony čarodějky organizátorky (nakonec, čeká
nás ještě řada akcí), spálila se pro jistotu čarodějnice falešná (i když
fešanda). Až řádně dohořela, mohlo proběhnout opékání špekáčků.
Aktivity střídaly jedna druhou a než jsme si toho vůbec všimli,
setmělo se a odměnou všem byl závěrečný ohňostroj, který byl
krásnou barevnou zářící tečkou za vydařeným odpolednem.
Eva Lukášková (zapisovatelka OS SH)
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Sbor dobrovolných hasičů Staré Hvězdlice
vás zve na

Hody ve Starých Hvězdlicích
5. ČERVENCE 2016
ÚTERÝ
VEČER ZAHÁJÍ DĚTI Z OS SLOVAN VE 20 HODIN
HODOVÁ ZÁBAVA VE 21 HODIN
HUDBA – REVAJV BAND, OBČERSTVENÍ A TOMBOLA ZAJIŠTĚNY
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ
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Z činnosti sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice
16. dubna se naši mladí hasiči účastnili závodu požární
všestrannosti v Pístovicích. Družstvo mladších obsadilo 22. místo.
Starší A 4. místo a starší B 11.místo.
16. dubna v 13:16 hod. siréna oznámila výjezd zásahové jednotce
k požáru v lese u Orlovic, hořela tam suchá tráva. Požár se podařilo
uhasit v dost nepřístupném terénu.
22. dubna - prováděli jsme sběr železného šrotu a vyřazených
elektrospotřebičů.
23. dubna-naši mladí hasiči se svými vedoucími se zapojili do akce
„Ukliďme Česko“, sbírání odpadků v záhumení a na kraji lesa okolo
Hvězdlic. Děti nasbíraly 12 velkých igelitových pytlů.
6.a 7.května Sbor dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice ve spolupráci
s městysem Hvězdlice oslavil 130. výročí založení. V pátek 6.května
se uskutečnila slavnostní schůze, kterou zahájil starosta sboru.
Mladí hasiči vystoupili s kulturní vložkou. Velitel Lubomír Stenchlák
přečetl slavnostní projev a seznámil přítomné s činností sboru za
130 let jeho trvání. Starosta městyse Hvězdlice Zdeněk Tejkal
věnoval hasičům pamětní stuhu. Následovalo předání vyznamenání
členům. V pozdravných projevech vystoupil mimo jiné i
místopředseda senátu Ivo Bárek, který poděkoval všem členům a
předal veliteli písemné poděkování 130 let SDH Nové Hvězdlice a
Grafický list Senátu Parlamentu České republiky. Přítomní hosté
popřáli našemu sboru hodně úspěchů.
V sobotu 7.května se sešli před hasičkou všichni členové a hosté
v uniformách a s hasičskými prapory. Za doprovodu dechové hudby
„Nedakoňanka“se vydali na slavnostní mši do kostela svatého
Jakuba, kterou celebroval duchovní správce naší farnosti otec
Miroslav Slavíček. Slavnostní mše se zúčastnil náměstek hejtmana
Jihomoravského kraje Roman Celý. Po skončení mše se všichni
v čele s praporečníky vydali na náměstí k soše svatého Floriána, kde
uctili jeho památku proslovem velitele a položením věnce. Další
věnec byl položen na hřbitově ve Starých Hvězdlicích.
Odpoledne byla slavnostně zahájena přehlídka staré a nové hasičské
techniky a v sále kulturního domu se konala výstava historických
uniforem, přileb a jiných předmětů. Velký zájem diváků vyvolalo
vyprošťování zraněného z osobního automobilu. Na náměstí
probíhaly požární útoky dětí, žen a mužů. Naši nejmladší “Plamínci“
obsadili 1. místo, mladší skončili na 3. místě a starší na 1. místě.
Naše ženy překvapivě vyhrály. Mužům se protentokrát nedařilo.
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Přítomní hosté si mohli prohlédnout vystavenou hasičskou
techniku.
Největším překvapením pro diváky byl požární útok našich celebrit.
Měli mimořádně velký úspěch a bouřlivý potlesk všech přítomných.
Na závěr byly rozděleny vítězům medaile a upomínkové předměty.
Počasí se opravdu vydařilo a diváci byli velmi spokojeni.
21. května jsme byli pozváni do Nesovic na slavnostní žehnání
nového hasičského praporu, sv. Floriána a nového zásahového
vozidla. Zúčastnili jsme se i s našim praporem v průvodu ke
kapličce, která oslavila 80. let.
22. května se mladí hasiči účastnili Okresního kola hry „Plamen“
v Radslavicích. V požárním útoku CTIF mladší obsadili 8. místo a
starší 9. místo. Štafeta CTIF mladší i starší shodně 9. místo. Štafetu
4x60 m mladší 13. místo a starší 9. místo.
25. května v 8:38 hod. siréna ohlásila výjezd členů jednotky do
Bučovic, kde jsme se zúčastnili hledání pohřešované osoby.
29. května SDH Hlubočany uspořádali soutěž o putovní sochu sv.
Floriána. Naši starší hasiči obsadili při požárním útoku 11. místo.
4. června se uskutečnilo ve Vysokém Mýtě setkání účastníků se
stříkačkami od firmy „Stratílek.“ I naši členové se tohoto setkání
zúčastnili s dvoukolovou stříkačkou rok 1936 a hasičským
praporem. Na náměstí byly vystaveny ruční stříkačky, motorové
stříkačky, stará hasičská auta. Dobrovolní hasiči předvedli, jak se
dříve hasilo koňmi taženou ruční stříkačkou. Celé odpoledne
probíhaly ukázky hasičské techniky. V 16:00 hodin byly
nastartovány všechny provozu schopné stříkačky. I naše stříkačka
byla nastartována. Uskutečnilo se defilé automobilů s karoseriemi
firmy „Sodomka,“ která zakončila toto sobotní setkání.
4.června jsme byli pozvání od hasičů z Lovčiček, na 130. výročí
založení sboru. Přivezli jsme si sebou na výstavu naši druhou
dvoukolovou stříkačku z roku 1961 od výrobce Karosa Vysoké Mýto
a Avii 31 z roku 1991.
8. června se zúčastnil zástupce velitele taktického cvičení
v Ivanovicích na Hané, kde policisté, hasiči, vojáci, členové Českého
červeného kříže i vodní záchranáři se pokusili najít víc než rok
ztraceného obyvatele města. Tehdy sedmadvacetiletý Vladimír Jura
šel na procházku se psy, domů se pak vrátili bez něj. Hledání trvalo
do půl třetí odpoledne. Tohoto muže se bohužel nepodařilo najít.
11. června se v Milešovicích uskutečnila soutěž o putovní sochu sv.
Floriána. Naši starší hasiči obsadili v požárním útoku 11. místo.
Jan Kolofík
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Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice
Velikonoční turnaj ve stolním tenisu
9.dubna jsme pořádali Velikonoční turnaj ve stolním tenisu opět na
sále našeho kulturního domu. Zvolili jsme odpolední čas a když
jsme viděli jaké je venku deštivé počasí, zajásali a věřili, že jsme
zvolili ideální termín pro velkou účast. Bohužel jsme byli opět
zklamáni malým počtem hráčů v jakékoliv kategorii. Ale na druhou
stranu kdo chtěl tak došel a myslím, že jsme strávili příjemné
odpoledne.
V kategorii děvčat se z vítězství radovala Marie Holíčková před
Soňou Křistelovou a na třetím stupínku skončila Nikola Bártová.
Děvčat celkem hrálo šest na rozdíl od chlapců, kteří se sešli čtyři.
Zde byl nejlepším Tomáš Holíček před Davidem Bártou a třetím
Adamem Bártou. Všechny děti obdrželi nějakou tu sladkost a ti
nejlepší i medaile. Nejpočetněji byla zastoupena kategorie mužů,
která obsahovala 7 jmen. Zde kraloval Zdeněk Křistel. Na druhém
místě skončil Petr Handlíř alias Etien před třetím Vratislavem
Šťastným. Zápasy byly vyrovnané tu více tu méně, ale stále se bylo
na co dívat. Chtěl bych všem poděkovat za účast a věřím, že příští
rok se sejdeme opět a třeba ve větším počtu.
Pochod do Černčína
Na 1.máje jsme naplánovali pochod pro všechny, kteří se rádi
prochází přírodou v našem okolí. Opět jsme se domluvili s partou
z Bohatých
Málkovic
a
tentokráte
vycházeli
z koupaliště
v Málkovicích. Putovali jsme do Černčína na farmu domácích zvířat.
Počasí nám tentokráte přálo po celou dobu. Po příchodu na místo se
„odvážlivci“ svezli na koních a ti méně odvážní si hráli a krmili
ostatní zvířátka na zdejší farmě. Proběhlo i bohaté občerstvení
různých domácích pochutin. Po návratu do Málkovic byl připraven
vynikající gulášek a cigára v udírně. Pro děti byly nachystány
soutěže a za jejich absolvování byli odměněni cenami. Unavení
rodiče seděli u místního kiosku a očima hlídali děti, na kterých
únava nebyla vůbec patrná. Je jen velká škoda, že nás Hvězdličáků
bylo tak málo, na rozdíl od Málkováků.
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Dětský den
Kulturní komise ve spolupráci s SK Hvězdlice a s SDH Nové
Hvězdlice pořádala v sobotu 28.5.2016 pro naše nejmenší Dětské
odpoledne u příležitosti Dětského dne. Tato povedená akce se opět
konala na hřišti za garážemi. Hlavní atrakcí byl jako tradičně
program agentury pana Černocha. Ale nejen klaun dokázal děti
pobavit. Opět probíhala střelba ze vzduchovky a je třeba říci, že
výkony jsou rok od roku lepší. Nechyběli motorkáři se svými silnými
stroji, na kterých svezli naše ratolesti. Jako zpestření byla
připravena projížďka na koni, kterou bylo možno nabídnout díky
p.Mlčouškovi. Na závěr byli děti pokropeni vodou a věřím, že si
odnášeli příjemné zážitky a opět nějaké ty sladkosti. Tímto bych
chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na poklidném průběhu akce.
Bohuslav Bárta
za SK Hvězdlice
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Z činnosti farnosti Hvězdlice
28.května se někteří farníci zúčastnili společné poutě farností do
Žarošic. Ti více zdatní šli pěšky z Maref polními cestami a lesem až
do Žarošic. Ti méně zdatní dojeli do Žarošic autobusem. Žarošice
jsou známé poutní místo a je zde v letošním roce otevřena „Svatá
brána“, ke které poutníci putovali. Počasí se nám vydařilo a všichni
zúčastnění byli spokojeni.
Určitě jste si všimli, že se kolem kostela v Nových Hvězdlicích něco
děje. Souběžně s rekonstrukcí prostoru „Zákostelí“ se farnost
rozhodla vyřešit i sanaci venkovního zdiva, kterou provádí firma
Reška z Bučovic. Opravuje se pravá polovina, tedy část, která se
přímo dotýká nově budované silnice Zbývající část by firma Reška
provedla v letošním roce dle svých možností. Náklady na akci si
hradí farnost z výnosů z pronajatých pozemků.
Také v kostele ve Starých Hvězdlicích pokračují práce na celkové
rekonstrukci. V letošním roce si farníci vybourali dlažbu uvnitř
kostela a firma Reška vyvezla přebytečnou zeminu, provedla
omítnutí a sanaci vnitřního zdiva. Na tuto akci obdržela farnost
dotace.
Dále bychom vás všechny rádi pozvali na

Hodovou mši svatou do Starých Hvězdlic, která se
bude konat v úterý 5.července 2016 v 11 hodin.
Mše se bude konat z důvodu opravy
Kostela před buňkami.

Hvězdličtí farníci
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Společenská rubrika
Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané
Pan
Paní
Pan
Pan
Pan
Pan
Pan
Paní
Paní
Paní

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

80 let
65 let
65 let
65 let
65 let
75 let
91 let
75 let
65 let
91 let

Paní
Pan
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan

Věra Šebelová
Antonín Straka
Alenka Kolaříková
Marie Pánková
Ludmila Dunová
Ludmila Wőlfelová
Karla Wőlfelová
Františka Vránková
Josef Bečka

85 let
70 let
90 let
97 let
85 let
70 let
70 let
92 let
91 let

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

Marií Kyprovou

Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Panem

Vlastou Hanischovou
Marií Hůlkovou
Jenovéfou Špánkovou
Františkou Kolářovou
Markétou Kleiblovou
Josefou Vránovou
Julií Habartovou
Marií Nevidovou
Jiřím Kadlecem
Čest jejich památce.
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Kulturní a sportovní kalendář městyse Hvězdlice
na rok 2016
25. červen 2016

VEPŘCUP-turnaj v malé kopané

Sportovní klub

5. 7. 2016

Starohvězdlické hody /náves SH/

Hasiči SH, OS SH

22. – 24. 7.
2016
srpen 2016

Hodové slavnosti v Nových Hvězdlicích

OS Slovan, SK

Tábor pro děti a mladé hasiče

Hasiči NH

srpen 2016

Ukončení prázdnin /myslivecká chata/

Myslivecké sdružení

září 2016

OS SH

září 2016

Loučení s létem / Staré Hvězdlice u
buněk/
Turnaj v nohejbale – hřiště

říjen 2016

Meziuliční turnaj v malé kopané /hřiště/ Sportovní klub

říjen 2016

Dušičkové svícení / hasička NH/

Hasiči NH

Říjen 2016

Maškarní bál pro dospělé /sál KD/

OS Slovan

listopad 2016

Dušičková světélka / SH u buněk/

OS SH

listopad 2016

Tradiční setkání seniorů /sál KD/

Kulturní komise

Listopad 2016

Podzimní setkání dětí, pouštění draků

OS Slovan

listopad 2016

Sousedské posezení v přísálí KD

Hasiči NH

listopad 2016

Rozsvěcení vánočního stromu
/náves NH/
Výroba vánočních ozdob a
rozsvícení vánočního stromu ve SH
Předvánoční dětská diskotéka

Kulturní komise,
hasiči NH
OS SH

SNĚHULACUP-turnaj v malé kopané
/hřiště SK/
Turnaj v nohejbale / tělocvična/

Sportovní klub

Rozloučení s rokem 2016
/hasička ve SH/
Silvestrovské posezení /sál KD/

OS SH

listopad 2016
prosinec 2016
17. 12. 2016
25. 12. 2016
31. 12. 2016
31. 12. 2016
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Sportovní klub

OS Slovan

Sportovní klub

Sportovní klub

Úřad městyse Hvězdlice informuje
Ve dnech 30. 6. a 1. 7. 2016 budou provedeny odpočty vodoměrů
u odběratelů pitné vody z obecního vodovodu.
Žádáme občany, aby připravili svoje vodovodní šachty pro odečty /
zkontrolovali stav žebříků a ventilů/, popř. pokud mají svůj vodoměr nepřístupný, nahlásili jeho stav na Úřad městyse Hvězdlice nejpozději do 8. 7. 2016.
Za spotřebu vody a také stočné bude možno zaplatit v hotovosti ve
dnech 18. – 20. 7. 2016 v kanceláři městyse Hvězdlice.
Občané, kteří neuhradí tyto poplatky nejpozději do 31. 7. 2016,
obdrží poštovní poukázku, a mohou poplatky uhradit na účet
městyse Hvězdlice.
Ceny poplatků:
Vodné :
Stočné:

25 Kč / m3
100 Kč za trvale žijící osobu ročné
100 Kč za objekt k rekreaci ročně

Obecní knihovna
Vážení spoluobčané čtenáři,
jako každoročně touto dobou se pomalu, ale jistě blíží doba
odpočinku, tedy dovolená. K nabrání nových sil je také jedna
z možností a to je kniha. V naší knihovně si určitě každý vybere. A
kdyby tomu náhodou tak nebylo, je možné nakouknout do
výměnného fondu, to jsou knihy zapůjčené z vyškovské knihovny a
těch tady máme také pěknou řádku. Co nové zastupitelstvo
schválilo vyšší limit na zakoupení nových knih, tak se rozrostly o
pětinásobek než dříve.
Kdo by měl zájem se něčemu zajímavému naučit, jako třeba výrobu
dekorací ze starých vyřazených knih, tak se přijďte podívat do
knihovny. Začátkem června jsem byl na zkušené v knihovně Karla
Dvořáčka ve Vyškově a tam nás tyto dekorace z knih naučili. Není to
těžké, zvládne to každý.
Na stránkách městyse Hvězdlice – v sekci knihovna je seznam
nových knih, které jsme prostřednictvím vyškovské knihovny
zakoupili.
Provozní doba je ve čtvrtek od 17:00 hod. do 20:00 hod.
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Knihovna je bezbariérová a kdo ještě neví, kde se nachází, tak je to
v prostorách bývalých šaten školy. Vstup je společný s tělocvičnou.
Knihovna bude naposledy otevřena před prázdninami ve čtvrtek 30.
června 2016.
Provoz v knihovně po prázdninách začne ve čtvrtek 1. září 2016.
V 17:00 hodin.
Jan Kolofík, knihovník - těším se na Vás.

Ohlédnutí za školním rokem 2015/2016
v mateřské škole
Hravá dopravní výchova bylo jedním z hlavních témat měsíce září
2015. Děti se v průběhu dvou týdnů pomocí projektu „Na silnici
bezpečně“ dozvěděly: „Čím můžeme cestovat?, Jak jezdíme na kole?,
Silnice a křižovatky, Jedeme autem na výlet, Co neděláme na silnici
a na chodníku?, Na silnici pozor dej!, Dopravní značky.“ Důležité informace o dopravní výchově byly doplněny různými pracovními listy,
situačnímu obrázky, hrami, hádankami, výtvarnými pracemi a v
neposlední řadě praktickými zkušenostmi na dopravním hřišti, jehož návštěva byla vrcholem projektu. Akce byla realizována ve spolupráci s Dopravním hřištěm EU Doloplazy, Městysem Nové Hvězdlice a rodiči.
Jelikož nás loňský podzim skutečně překvapil dlouhým babím
létem, a protože nám počasí přálo, povedlo se pro děti uskutečnit
mnoho dalších akcí. Podzim nás lákal k procházkám a výletům lesem. Každý den při pobytu venku pozorovaly děti změny v přírodě.
Vycházky do přírody byly zaměřeny na sledování charakteristických
znaků – listí se barví do nádherných odstínů žluté, červené, hnědé a
dalších barev. Na stromech a keřích mohly děti již od září pozorovat
množství zralých plodů. Barevnost podzimní přírody se přenesla z
lesa do šatny i třídy, kde vznikla celá řada výtvarných prací. Na
podzim roku 2015 byla poprvé uskutečněna akce „Podzimní strašidla“, kde měli rodiče a přátelé MŠ možnost shlédnout prezentaci výtvarných činností dětí z mateřské školy. Součástí výstavy byly i výrobky strašidel, které si děti vyrobily spolu s rodiči. Po výstavě byla
pro děti nachystaná strašidelná cesta, na které musely plnit úkoly a
na jejímž konci na ně čekala sladká odměna za odvahu a statečnost.
V rámci úzké spolupráce s obecním úřadem v Nových Hvězdlicích
nacvičily paní učitelky s dětmi k besedě pro důchodce taneční vystoupení, které doufáme, potěšilo nejedno srdíčko babiček a dědeč17

ků z ústavu a obce. Paní učitelky vytvořily pásmo zaměřené na zvířátka z exotických zemí a děti se poté předvedly jako hrošíci, papoušci a slonici ve stejnojmenných tanečních a básničkách.
Podzim nám v mateřské škole utekl jako voda a nastal první adventní víkend, ve kterém Městys Nové Hvězdlice ve spolupráci se
SDH a MŠ pořádal „Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu“. Akce
byla doprovázena krátkým mikulášským pásmem dětí z MŠ, Mikulášskou nadílkou a v neposlední řadě vánočním jarmarkem, jehož
výtěžek se odevzdal na charitativní účely.
Hned na to v pátek 4. 12. 2015 navštívil naši mateřskou školu Mikuláš, anděl a čert. Děti jim společně zazpívaly písničky a zarecitovaly básničky. Když Mikuláš zjistil, že byli všichni celý rok hodní,
byl každý odměněn malým balíčkem dobrot. Za několik dnů se naše
školička v odpoledních hodinách změnila v malé peklíčko, ve kterém
děti, oblečené do čertíků rodičům předvedly svoji Mikulášskou besídku. Po vystoupení už všichni netrpělivě čekali, jestli přijde i do
naší školičky Ježíšek. Nakonec našel i naši mateřskou školu a děti
obdaroval krásnými hračkami a vzdělávacími pomůckami. Venku
bylo bílo a mrzlo, až praštělo a tak i počasí nám pomohlo doladit tu
správnou vánoční atmosféru.
Na začátku ledna je hlavním úkolem připravit děti na vstup do první
tříd základní školy a zabezpečit jim úspěšný přechod z mateřské
školy do základní školy. Veškeré úsilí mateřské školy v této oblasti
by mělo vést k tomu, aby dětem pomohlo dobře se na tento důležitý
úsek jejich života přichystat, aby nedocházelo ke zklamání v důsledku malé připravenosti nebo úzkosti z nového prostředí. Děti by
si měly odnášet příznivý postoj k učení i ke škole. Předškolní vzdělávání usnadňuje dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Kolektiv
naší mateřské školy má podrobně vypracovaný plán, kde jsou popsány formy spolupráce se základní školou a který je v průběhu
školního roku naplňován. Při společných akcích se děti navzájem více poznávají, jsou v jiném prostředí, než na které jsou zvyklé, seznamují se s novými kamarády. Má to i tu výhodu, že učitelky z MŠ
se s učitelkami ze ZŠ lépe poznají a mohou si mezi sebou předávat
svoje zkušenosti, poznatky a plánovat další společné aktivity. Učitelky MŠ také získávají i poznatky o požadavcích na dítě v 1. třídě a
mohou tak přizpůsobit svůj výchovně-vzdělávací program. V mateřské škole Nové Hvězdlice mají děti možnost pracovat ve skupinách i
individuálně, podle svého zájmu, schopností a možností. Vybírají si
z připravené nabídky her, činností a úkolů k danému tématu. „Školáci“ - Vladimír Bárta, Ivana Křístelová, Viktorie Bui, Viktorie Zema18

nová, Zdeněk Kaňa, Viktor Novotný, Nikolas Pantůček pracují v samostatné skupině, kde společně řeší úkoly náročnějšího charakteru
a upevňují si návyky potřebné pro budoucí život v ZŠ. Učí se samostatnosti, schopnosti vyhodnotit co nejlépe situaci a rozhodnout se,
přiměřené soustředěnosti a pozornosti, důslednosti v dokončení své
práce, nutnost reagovat na pokyn učitelky.
Mezi naše další zimní akce patřil Karneval, který se konal 16. 2.
2016 v prostorách MŠ. Pro děti byl připraven opravdu pestrý program, jelikož o zábavu se postarala „Klaunice Pepina“.
Naše holčičky ze školičky se nám proměnily v krásné princezny a víly a kluci v piráty, superhrdiny, policisty, klauny, měli jsme tu i jednoho myslivce a kostlivce a žirafu až z daleké Afriky a v neposlední
řadě i vodníčka Kubíčka. Paní učitelky také nezahálely a připravily
si masky. P. ředitelka se nám převlékla za orla bělohlavého a sl. učitelka Míša za netopýra. Jelikož akce byla velmi vydařená, už nyní se
těšíme na další karneval plný smíchu a zábavy.
Jarní období je tradičně spojeno s Velikonocemi, dodržováním lidových tradic či zvyků, barvením vajíček a prožívání změn v přírodě.
Při seznamování s přírodou se rádi necháme inspirovat programy
ZOO Vyškov, které pro nás připravuje skvělá Mgr. Hana Vymazalová
a to jak v MŠ, tak přímo v ZOO. Pro letošní jaro jsme zvolili dva pořady – „Příběhy z trávy“ a „Život v úlu“. Dozvěděli jsme se, co dělá
hmyz hmyzem, čím se odlišuje od jiných živočichů, seznámili jsme
se s různými zástupci této živočišné skupiny, se stavbou těla hmyzu
i způsobem života. V programu o včeličkách poznaly děti život a práci včel, jak to chodí v úlu, práci včelaře, včelí produkty. Zoologická
zahrada byla pro nás inspirací při besídce pro maminky ve veřejném
vystoupení s názvem „Mami, vem mě do ZOO“, ale také v plánování
celodenního výletu na konci školního roku.
Velmi vydařeným blokem, který je součástí našeho školního vzdělávacího programu, bylo téma „Naše vlast, region, historie naší země.“
Děti už ví, že Česká republika má hlavní město, vlajku, hymnu, prezidenta, významná města, hory, řeky, pohoří. Znají svou rodnou
vesnici, kde stávala na kopci tvrz, kde byl zámek, kostel, fara. Ze
současnosti znají významná místa a osobnosti, které přispívají ke
spokojenému dění v městysu Hvězdlice. Z historie ČR jsme věnovali
velkou pozornost Karlu IV.
Naše několikadenní snažení jsme završili návštěvou Muzea Vyškov,
kde probíhala vydařená výstava o jeho životě a významu.
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A už jen trocha statistiky na závěr. Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo MŠ Hvězdlice 24 dětí, ve věku od 2 – 7 let, které přicházely nejen z Nových a Starých Hvězdlic, ale i z Chválkovic, Uhřic,
Zdravé Vody a Bohatých Málkovic. O děti se vzorně stará kolektiv
pedagogů a provozních zaměstnanců, jmenovitě – učitelka – Michaela Hrubá, školnice – Jitka Mlčoušková, v kuchyni Eva Šťastná a
Pavlína Štecová. Navštívit nás můžete od pondělí do pátku v době od
6.45 – 15.30 hod., ale už jen do 15. 07., kdy ukončíme provoz a budeme užívat prázdnin, ke kterým hodně sluníčka, pohody a zábavy
přeje ředitelka Jana Hrubá.

Prázdninová inspirace
brzy skončí dětem škola
užívejte si volné dny
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