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Milý čtenáři zpravodaje.
Co jsme pro vás tentokrát připravili?
Na úvod Tradiční slovo starosty.
Dále následuje seznámení s Z jednání
zastupitelstva městyse Hvězdlice.
Nechybí oblíbená rubrika Události
v kultuře a sportu.
Následuje Společenská rubrika.
Aktualizovali jsme pro vás Letošní kulturní kalendář, kde se dozvíte, na co se
ještě můžete těšit a předkládáme Kulturní kalendář na rok 2017.
Před závěrem vás zve pan knihovník do knihovny a můžete se seznámit s Informacemi úřadu městyse Hvězdlice.
A na samý závěr Návod na klidné Vánoční svátky.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
většina z vás už delší dobu slyší klepání na dveře. Není to soused,
ale jak je patrné z kalendáře, za dveřmi jsou Vánoce. Jsou to nejhezčí svátky v roce, i když pro mnohé z vás je to nesourodá směsice
práce, shonu, ale i těšení se na dárky a setkání s blízkými.
S Vánocemi a koncem roku je spojeno i bilancování úspěchů a neúspěchů. Krátce si dovolím seznámit vás s oběma těmito aspekty
v životě obce za rok 2016.
Podařilo se dokončit ulici za kostelem. O průběhu této akce jsem se
zmiňoval v minulém čísle zpravodaje. Je dokončena rekonstrukce
veřejného osvětlení v obou částech obce i ve Zdravé Vodě. Během
zimního období chceme ještě zjistit případná místa, kde by bylo
dobré nějaký světelný bod přidat. Pokud to umožní dostatek finančních prostředků v roce 2017, vyměnilo by se ještě osvětlení silnice
mezi Starými a Novými Hvězdlicemi. Minulý týden se také zahájilo
připojení elektrického vedení na hřbitov, který by určitě zasloužil
osvětlení.
Pro letošní rok je ukončena výstavba splaškové kanalizace okolo
Domova Hvězda. V příštím roce se počítá s celkovou rekonstrukcí
3

chodníku, vozovky, zeleně a zajištění parkovacích míst až po most
ve Křébě. Projekt na tuto akci je před dokončením, takže obec do
konce roku podá žádost o dotaci na tuto stavbu.
Z dokončených věcí je to i budova technického zázemí na hřišti. Akci sice realizoval Sportovní klub Hvězdlice, obec se ale podílela na
dofinancování získané dotace.
V hasičské zbrojnici je provedena rekonstrukce topení a výměna poškozených podlah v garážích. Byla zvolena technologie, která
v budoucnu umožní snížit velkou vlhkost zdiva. V příštím roce by se
provedly vnitřní sanační omítky a pokračovalo by se sanací venkovních omítek, příjezdových cest a vyměnila by se vrata u obou garáží.
Podařilo se také vyřešit obměnu nevyhovující a zastaralé komunální
techniky. Obec zakoupila malotraktor se sklápěcím návěsem, sypač
a radlici na zimní údržbu chodníků a místních komunikací. Na jaře
by se ještě měl dokoupit mulčovač a štěpkovač.
Dále pokračují práce na mostě na místní komunikaci ve Zdravé Vodě. O jeho havarijním stavu jsem psal v minulém čísle zpravodaje.
Termín dokončení je březen 2017. Doufám, že počasí nám bude
přát, a stavbu, na kterou obec dostala také dotaci, zdárně dokončíme.
O úpravách ve Starých Hvězdlicích jsem psal v minulých číslech,
v listopadu se podařilo u cesty na Pavlovice nainstalovat turistický
přístřešek. Stejný u poldru pod Luhem nechaly zbudovat Lesy České
republiky.
Ve výsadbě stromů v okolí obce jsme se i přes nepříznivé počasí posunuli k číslu 180 vysázených ovocných stromů.
Práce na obnově sochy sv. Augustina se na nějakou dobu přerušili.
Přes zimní období by měla proběhnout oprava sochy a na jaře se
bude pokračovat v restaurování podstavce sochy.
A co se letos nepodařilo? Jako největší problém vidím nevyřešené
vlastnické vztahy k pozemkům pod komunikacemi, chodníky, hřištěm, koupalištěm apod. Pro zkvalitnění prostředí v obci a přípravu
projektů k tomu směřujících, je to někdy neřešitelná brzda (viz projekt na rekonstrukci chodníků, vozovek a zeleně v Hliníku). Nepo-
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sunul se dopředu ani soudní spor, který vede obec s Opatstvím na
Starém Brně.
Obec nezískala dotaci na rekonstrukci kuchyňky a sociálního zařízení u školní tělocvičny, stav kterého je kritický. Nerealizovala se také rekonstrukce vytápění kulturního domu a úřadu městyse. Také
zde je životnost zařízení zralá na neodkladný zásah.
Nenastal zatím posun v řešení využití budovy bývalé školy, která nezadržitelně chátrá.
Je tedy zřejmé, že na příští rok je před námi spousta práce. Smyslem je zlepšení prostředí v obci, ve které žijeme. Bude to kromě financí chtít i určitou toleranci vůči dočasným problémům a někdy i nepohodlí při
stavbách. A samozřejmě i vaši podporu úsilí
o změny k lepšímu.
Přeji vám všem klidné prožití vánočních
svátků, hodně pohody a zdraví v roce 2017
a také vzájemnou toleranci a dobré sousedské vztahy.

Ing. Zdeněk Tejkal

Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 24. 10. 2016 a projednalo
mimo jiné:
°Rozpočtové opatření č. 8/2016 a 9/2016
° „Smlouvu č. 041217/16/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje“, ve výši 500.000 Kč na opravu mostu pod komunikací v místní části Zdravá Voda.
°„Smlouvu o dílo č. 072016/Va“, uzavřenou s firmou EDMA,s.r.o,
Drnovice 708, IČ 25558391 jako zhotovitelem,na generální opravu
propustku na komunikaci Nové Hvězdlice-Zdravá Voda.
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°„Smlouvu o dílo“ uzavřenou s Michalem Slezáčkem, vodo-topoplyn-prodej, Bohdalice 134, IČ 01071076 jako zhotovitelem na akci
„Hasičská zbrojnice Nové Hvězdlice-úprava vytápění“
°„Smlouvu o dílo“ uzavřenou s Karlem Drbalem, Nové Hvězdlice 219,
IČ 65843533 jako zhotovitelem akci „Generální rekonstrukce veřejného osvětlení Hvězdlice“
°„Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 037200/16/OKH“, který mění původní účel dotace
na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Nových Hvězdlicích z investiční
na neinvestiční.
°„Přílohu č. 1 ke Smlouvě č. 70 o nakládání s biologicky rozložitelným odpadem“, uzavřenou s Responem,a.s. Vyškov, Cukrovarská
486/16, IČ 49435612, zastoupenou ing. Pavlem Horáčkem, ředitelem a.s. jako oprávněnou právnickou osobou, která upravuje svoz
biologicky rozložitelného odpadu od 25. 10. 2016.
°„Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 24/2016 ze dne 24. 8. 2016“
uzavřený s AGROMELI, spol.s.r.o, Olomoucká 1177/178, Brno, IČ
46980989 jako zhotovitelem jako, který upravuje původně dohodnutou cenu díla- kanalizace kolem Domova Hvězda- na 3.697.081,94
Kč-snížení o 805.186,49 Kč.
°Provedení opravy havarijního stavu kanalizace u sousoší sv. Augustýna v Nových Hvězdlicích za nabídkovou cenu 214.000 Kč a pověřuje starostu městyse Hvězdlice k podepsání smlouvy s firmou Agromeli, spol. s.r.o, Brno.
°Směnnou a kupní smlouvu uzavřenou s Františkem Křístelem ml.
a st., bytem Nové Hvězdlice 4
°Výběrovou komisi pro výběrová řízení na zadávání zakázek malého
rozsahu: ing. Zdeněk Tejkal, starosta, Miloslav Jeřábek, místostarosta, třetím členem bude vždy ten člen zastupitelstva, který se profesně zabývá konkrétní zakázkou.
°„Plán inventur majetku městyse Hvězdlice k 31. 12. 2016, který vydal starosta městyse Hvězdlice dne 24. 10. 2016.
°Návrh akcí na rok 2017:
- rekonstrukce topení v kulturním domě
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- oprava chodníku po kanalizaci u Domova Hvězda
- projekt na opravu chodníků v dalších částech obce cca 200 tis. Kč
- pokračování rekonstrukce hasičky
- rekonstrukce zázemí u tělocvičny
Provedení těchto akcí závisí na úspěšnosti přiznání dotací
°Pokračování pozemkové úpravy v obou částech obce. Byl jmenován
výbor z pracovníků Pozemkového a Katastrálního úřadu, který bude
upřesňovat hranice jednotlivých pozemků.
°Nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad za budovou kulturního domu v Nových Hvězdlicích-instalování fotopasti

Události v kultuře a sportu
Z činnosti kulturní komise
Setkání seniorů
V pátek 4.listopadu se uskutečnilo tradiční setkání seniorů. Je již
tradicí, že se v tomto termínu scházejí spoluobčané seniorského věku v kulturním sále, aby se potkali a v pohodové atmosféře si řekli,
co je nového, a co se změnilo za uplynulý rok. U této příležitosti
shlédli vystoupení dětí z mateřské školy se svým pásmem „barvičky“. Dále si vyslechli pana starostu, který je jako vždy seznámil se
záležitostmi, které se povedli uskutečnit za uplynulé období, ale také je informoval o věcech plánovaných. Se svými pár větami se přihlásil i pan Dulanský, zástupce Domova Hvězda.
Ještě před slavnostním přípitkem s panem starostou přednesla báseň obyvatelka Domova Hvězda paní Olga Sedlářová.
Poté již následovala ta uvolněnější část setkání a to hudební vystoupení kapely „Veselí chlapci z Lanžhota“. Toto hudební seskupení
hrálo k tanci i poslechu a přispělo k příjemnému průběhu tohoto setkání. Samozřejmě nechyběly fotografie, které zdokumentovali celý
uplynulý rok, a na kterých je vidět, co se v našem městysu za rok
2016 povedlo uskutečnit.
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Byly zde i fotografie z různých akcí našich spolků. Za to patří dík
p.Studýnkovi, který vše sladil a nachystal k projekci.
Děkuji i členům kulturní komise, kteří se postarali o obsluhu našich
seniorů. A také samozřejmě Honzovi Kolofíkovi za fotografie, které
pořídil.
Rozsvícení vánočního stromku
První adventní neděli 27.listopadu, jak velí kalendář, jsme pořádali
slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Při této příležitosti probíhalo, jako již několik let nazpátek, vypouštění balónků opatřené přáníčky těch nejmenších, ale i dospělých. Sešli jsme se před úřadem
městyse. Zde si každý, kdo chtěl, obdržel balónky opatřené dopisy
pro Ježíška, kde mohl napsat své přání. Balónky nám nachystali
hasiči, za což jim děkujeme.
Po odeslání přání, jsme se přemístili do kulturního sálu, kde probíhal prodej různého sortimentu, od bylinných čajů počínaje přes
oříšky až po polštářky či svícny.
Děti si mohly ozdobit stromek, který byl na sále a i zahrát společenské hry. V průběhu došlo k rozsvícení ozdobeného stromku na sále,
jako zkouška toho, co nás čekalo v šest hodin venku. K poslechu
nám hrál DJ Mara a pro zahřátí či lepší náladu byl podáván zdarma
svářák a čaj. Na stole nás čekalo cukroví, takže vše probíhalo ve vánočním duchu.
Ke slavnostnímu rozsvícení velkého vánočního stromu nám z místního rozhlasu hrály koledy. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě, ale také těm, kteří mezi nás se svými dětmi došli a postarali se
tak zahájení adventu v našem městysu.
Bohuslav Bárta
předseda kulturní komise

Kulturní komise městyse Hvězdlice zve všechny občany
na novoroční ohňostroj, který se bude konat
1.ledna v 17 hodin před úřadem.
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Z činnosti OS Staré Hvězdlice
Letní a podzimní radosti ve Starých Hvězdlicích
V průběhu letního a dětmi milovaného prázdninového času se konaly tradiční Starohvězdlické hody. Ještě předtím se však v dopoledních hodinách 5. července 2016 konala Mše svatá. Tentokráte z důvodu rekonstrukce Starohvězdlického kostelíka pod širým nebem.
Účast však byla velmi hojná. Večerní hodový program pak navštívilo
140 platících hostů, k jejich pohodě hrála skupina Revajvl Band a
mnozí ze slavících odešli domů s hodnotnými výhrami bohaté tomboly. Náladě celého dne, večera i noci jistě přispělo i upravené posezení „u buněk“. Samozřejmě se „Starohvězdličáci“ scházeli zejména
víkendové večery v průběhu celých prázdnin na posezení u dobrého
moku, kdy se nejlépe povídá o starostech a radostech všedních dnů.
Aby děti nepřišly zkrátka, byla pro ně na konec prázdnin připravena
akce „Fáborkovaná“. Ze Starých Hvězdlic za doprovodu maminek a
babiček vyrazily plnit úkoly na daleké cestě k Myslivecké chatě u
Zdravé vody. Po „náročném“ lesním pochodu dorazily děti k chatě,
kde si za odměnu našly poklad a zahrály hry (her se účastnily
všechny tři přítomné generace, lze konstatovat, že zranění byla pouze drobná a nezkazila náladu krásného dne). Aby nešly zpět hladové, postaraly se maminky a babičky o občerstvení. Zúčastnilo se
celkem 31 malých i velkých lidiček, počty pomohly navýšit i Novohvězdlické děti a jejich maminky.
A protože u nás (stejně jako v NH) se nezahálí ani na podzim, pak
první podzimní akcí bylo 1. října vykrajování strašidelných dýní.
Aby 14 dětem a jejich dospělým pomocníkům při vykrajování dýní
nedošly síly, byly připraveni obzvláště vyvedení sušenkoví pavouci.
No, a protože dýně je možné nejen vykrajovat, ale i malovat, zdobila
několik týdnů okolí „buněk“ více než třicítka veselých dýňových obličejů. Protože říjen je opravdu dlouhý měsíc, stihla se uspořádat
ještě jedna akce pro děti – Lampionový průvod (29. října). Na lampionový průvod dorazilo přes 30 dětských a dospělých účastníků s
různorodými lampionky. Aby v průběhu pochodu nebyla účastníkům příliš zima, dostaly děti čaj a dospělí svařák.
Poslední akcí podzimu bylo dětmi dlouho očekávané rozsvícení vánočního stromku. Pár dní před samotnou akcí si děti nazdobily perníčky, které jim pak o to více chutnaly. Při rozsvěcování stromku
samozřejmě hrály koledy, abychom se ještě více těšili na nadcházejí9

cí krásné svátky. Děti (bylo jich 10) ještě chvilinku prskaly – nikoliv
zklamáním, ale prskavkami různých velikostí, popíjely vánoční punč
(samozřejmě bez alkoholu) a hrály si. Dospělí (bylo jich 27) rozprávěli o starostech i radostech všedních dnů a popíjeli vánoční punč
(samozřejmě s alkoholem). Nezbývá než poděkovat organizátorům a
organizátorkám výše popsaných akcí za jejich ochotu ke svým denním starostem přidávat si ještě další, aby mohli působit radost malým i velkým. Zároveň si dovoluji popřát všem krásné a pohodové
vánoční svátky a vše dobré do blížícího se roku 2017.
Eva Lukášková

Z činnosti sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice
16.-17. září – SDH Nesovice 120. výročí založení. V pátek jsme se
zúčastnili slavnostní schůze. V sobotu nás přivítalo deštivé počasí.
Po poledni se umoudřilo a vykouklo i sluníčko. Soutěže v požárním
útoku mohly pokračovat. Mladší hasiči obsadili první místo, starší
skončili na třetím místě. Muži skončili na druhém místě a ženy také
obsadily druhé místo. Naše stará garda zvítězila.
15. října – Plamen Kozlany- v závodu požární všestrannosti mladší
hasiči obsadili 6. místo a starší 12. místo. Ve štafetě požárních dvojic družstvo A 8. místo a družstvo B 4. místo.
20. října – ve čtvrtek večer bylo provedeno v hasičce školení první
pomoci pro členy zásahové jednotky. Tohoto školení se zúčastnilo
třináct členů. Mimo jiné byli seznámení jak používat přístroj „Defibrátor“ pokud je člověk v bezvědomí.
3. listopadu – na zámku v Přibyslavi se konalo slavnostní jmenování
nových Zasloužilých hasičů. Dva dny plnily sál desítky lidí v hasič10

ských uniformách. Na tvářích oceněných i jejich blízkých bylo vidět
dojetí a radost. Důstojnou atmosféru podtrhly i výkony mladých
umělců ze základní umělecké školy krásnými skladbami perfektně
zahranými na akordeon. Z rukou starosty SH ČMS ing. Karla Richtra, starosty KSH Kraje Vysočina Jana Slámečky a čestného starosty
Josefa Netíka převzalo ve čtvrtek a v pátek titul Zasloužilý hasič padesát jedna nových členů. A mezi jmenovanými byl i náš člen bývalý
starosta SDH bratr Josef Habrda. Blahopřejeme mu k tomuto vysokému vyznamenání.
5. listopadu – v Tučapech hotel Zlatá Rybka proběhlo shromáždění
starostů SDH Vyškov. Tohoto shromáždění se zúčastnil i starosta
SDH Nové Hvězdlice. Na programu bylo mimo jiné, výhled plánu
práce na rok 2017, zaměření činnosti, dotace a návrh rozpočtu.
Křest publikace „Historie dobrovolných hasičů okresu Vyškov do
roku 2015.
5. listopadu – SDH Nové Hvězdlice a MŠ Nové Hvězdlice uspořádali
„Uspávání broučků“. Sraz všech zúčastněných se uskutečnil na
hřišti za garážemi, kde proběhly soutěže dětí. Po setmění se všichni
s lampióny přemístili k Mateřské škole, kde si děti vyzvedly malé
broučky a prošly městysem až do hasičky. V garáži byla připravena
chaloupka, kde uspávaly broučky. Po té každý obdržel občerstvení a
v kulturní místnosti si děti malovaly. Také si všichni opékali špekáčky.
11. listopadu výbor SDH uspořádal v přísálí kulturního domu sousedské posezení. K tanci a poslechu zahrál Blahoš Frank s manželkou.
15. až 27. listopadu – hasiči se účastnili brigády v hasičce, jak na
okopávání staré omítky, tak odvoz zámkové dlažby. Děkuji všem,
kteří se zúčastnili.
3. prosince - v hasičce se sešlo asi dvacet dětí s rodiči a vyráběly pro
své potěšení vánoční věnce, přáníčka a různé ozdoby.
10. prosince – 1. ročník Nesovická uzlovačka. SDH Nové Hvězdlice
zastupovala dvě družstva starších a jedno družstvo mladších. Starších bylo 10 družstev, mladších 6 družstev. V kategorii starší žáci
obsadili 3. a 4. místo, a mladší obsadili 6. místo. Dále se konala
soutěž v oblékání zásahového obleku s přilbou a rukavicemi jako
jednotlivci. Celkem se zúčastnilo 30 soutěžících.
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Naším se perfektně dařilo. 1. místo obsadila naše Denisa Mihoková
a 2. místo Terezka Filipková. Každé družstvo obdrželo mimo jiné i
pamětní plaketu. Gratulujeme.
Vážení spoluobčané, blíží se konec úspěšného roku 2016. Chtěl
bych Vám poděkovat, že jste si své obydlí chránili a nezavdali jste
červenému kohoutovi, aby vlétl na vaše stavení. Vyjížděli jsme mimo
městys Hvězdlice.
Přeji vám všem pohodové svátky Vánoční a hodně štěstí, zdraví a
spokojenost v Novém roce 2017.
Jan Kolofík
starosta SDH Nové Hvězdlice

Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice
Pochod na Hradisko a na větrný mlýn
Na neděli 23. října 2016 jsme nachystali pro přátele pěší turistiky
pochod Na Hradisko a okolí. Opět s námi šli turisté z Bohatých Málkovic a díky tomu jsme vytvořili skupinku, která skýtala cca 50
účastníků. Sraz byl na hřišti, odkud jsme se auty vyvezli na „Stanoviska“ a odtud pokračovali již po svých. Po cestě nás čekali občerstvovací zastávky, které tentokráte zajištovala teta Vlasta s tetou
Yvetou. Ty vždy nachystaly na těchto stanovištích i úkoly a odměny
pro naše děti, aby ten pochod nebyl jen tak, že jdeme odněkud někam. Lesem jsme došli až nad Chválkovice a poté se vydali k místnímu mlýnu, kde byla domluvená prohlídka s p.Sigmundem. Nakonec byl mlýn i rozpohybován a my měli přednášku se vším všudy.
Odtud jsme se již přemístili zpět do Hvězdlic na hřiště, kde bylo nachystané větší občerstvení a pro děti i soutěže s cenami. Děti měly
možnost povozit se na koních. Tuto možnost využili převážně jejich
rodiče. Počasí nám tentokráte vyšlo, a myslím, že jsme si to všichni
12

pěkně užili. Chtěl bych poděkovat Vlastě Novákové a Yvetě Tomáškové za skvělou přípravu a ještě všem cukrářkám, které nám na
cestu upekli výborné pochutiny. Jsem rád, že i v dnešní době je
skupinka lidí ochotná se sejít, a strávit společně pěknou neděli v
přírodě, a udělat radost nejen dětem, ale myslím, že i sami sobě.
Meziuliční turnaj
Tentokráte výjimečně na státní svátek 28. 10. 2016 jsme naplánovali „Meziuliční turnaj v malé kopané“. Tak jako poslední dobou často,
jsme týden před turnajem měli slíbenou velkou účast a snad i čtyři
týmy. A skutečnost? Do tepláků musel každý, kdo došel a kdo měl
zdravé tělo. I pan starosta šel chytat (doufám, že jsem teď u něho
doma nic neprozradil, když měl ten zákaz sportovat), taková je bohužel skutečnost. Vytvořili jsme dva týmy věkovém složení 11-50+
let. Fotbálek jsme si zahráli slušný a udělali něco pro naše těla, což
si myslím, že je hlavním cílem těchto setkání a turnajů. Mezi úseky
jsme pokecali i něco málo popili a strávili pohodové sváteční odpoledne.
Bohuslav Bárta, předseda SK

Z činnosti farnosti
Přednáška
Bylinky, zdravé stravování, alergie v dětském a
dospělém věku a charitní služby
V sobotu 22.10.2016 v 16:30 proběhla v přísálí přednáška
zdravotní sestry Bc. Aničky Netopilové na výše uvedené téma. Téma
bylo rozsáhlé, ale velice zajímavé a pěkně a poutavě podané i
s promítáním. Nejprve jsme se dověděli o nejznámějších bylinkách,
jak vypadají, jak je sbírat, sušit a používat. Další část byla o
potravinách obecně, o těch zdravých a nezdravých. Dále následovaly
informace o alergiích, které jsou v dnešní době stále častější. Na
závěr jsme si poslechli, jak funguje charitní služba.
Během přestávek bylo malé občerstvení a přednášející měřila
zájemcům tlak a cukr.
Přednáška byla plná zajímavých informací, kdo přišel, ten určitě
nelitoval a odnesl si hodně praktických rad a doporučení.
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Mikuláš v kostele v Nových Hvězdlicích
Jako už tradičně, jak řekl v přivítání jáhen Drahomír Čermák,
přišel do kostela v Nových Hvězdlicích už potřetí Mikuláš s andělem.
Pan jáhen ve své úvodní řeči Mikuláše s andělem přivítal a dětem
krátce povyprávěl odkud Mikuláš přišel. Dále už si zval Mikuláš
k sobě postupně všechny děti, které mu zazpívaly nebo řekly
básničku a dostaly malý balíček se sladkostmi. Děti si také mohly
poslat Ježíškovi svá přání pod stromeček.
Dětí přišlo méně jak loni a s nimi přišli rodiče či prarodiče. Byli jsme
moc rádi za všechny, kdo dopřál dětem zase jiný zážitek
z mikulášské nadílky. Vždyť dětství je to nejkrásnější období života a
zážitky, které prožijeme, nás ovlivňují a přenášíme je dál do svých
rodin.
Za nás farníky přejeme všem krásné a požehnané Vánoce a vše
dobré v novém roce. Připojujeme výstižné a vtipné novoroční přání
faráře Zbigniewa Czendlika.
„Abych nikoho neurazil, nepřeji lidem, ale postavičkám z
Betléma:
Přeji volům, aby neřvali z plna hrdla na všechny kolem sebe,
oslům, aby nebyli paličatí a tupí,
ovečkám, aby nešly slepě za prvním lepším pastýřem,
pastýřům, aby si nemysleli, že ty ovečky jsou tak tupé, jako
vypadají,
andělům, aby méně lítali a víc chodili po zemi mezi lidmi,
králům, aby nezůstali nazí jen s korunou na hlavě
a Svaté rodině, aby našla teplé místo v srdcích lidí.“
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Společenská rubrika
Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané
Paní
Pan
Pan
Pan
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní

Věra Klvačová
Miloslav Jeřábek
Zdeněk Halamíček
Jan Mareš
Elena Nečasová
Oldřiška Nováková
Jarmila Chmelaříková
Pavel Sedlák
Anděla Vinklárková

92 let
60 let
65 let
80 let
65 let
65 let
85 let
60 let
90 let

Paní
Paní
Paní
Pan
Pan
Paní

Anastázie Procházková
Marie Bárová
Marie Kachlíková
Josef Kalousek
Zdeněk Maršálek
Jiřina Šikulová

91 let
93 let
90 let
85 let
85 let
92 let

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.

Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany :
Panem

Janem Dopitou

Paní
Paní
Paní
Panem
Paní

Annou Kollmanovou
Věrou Macháňovu
Martou Sedlářovou
Josefem Bečkou
Rudolfou Tesařovou
Čest jejich památce.
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Kulturní a sportovní kalendář městyse Hvězdlice
na rok 2016
25. 12. 2016

Turnaj v nohejbale / tělocvična/

Sportovní klub

31. 12. 2016

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

OS SH

31. 12. 2016

Sportovní klub

Kulturní a sportovní kalendář městyse Hvězdlice
na rok 2017
Datum

Název akce

leden

Koncert Kyjovského komorního orchestru Kulturní komise
/Domov Hvězda/
Sportovní ples / sál KD/
Sportovní klub

14. 1. 2017
11. 2. 2017

Pořadatel

březen 2017

Ostatky,
/sál KD/
Dětský karneval / sál KD/

Duben 2017

Turnaj ve stolním tenise / sál KD/

30. 4. 2017
červen 2017

Pálení čarodějnic v Nových i ve
Starých Hvězdlicích
Dětský den s programem /hřiště SK/

červen 2017

Dětský den /Staré Hvězdlice u buněk/

ČSŽ,Sportovní klub
OS SH
Kultur.komise,SK,
Hasiči NH
OS SH

červen 2017

VEPŘCUP-turnaj v malé kopané

Sportovní klub

4.-6. 7. 2017

Starohvězdlické hody /náves SH/

Hasiči SH, OS SH

21. – 23. 7.
2017
srpen 2017

Hodové slavnosti v Nových Hvězdlicích

OS Slovan, SK

Ukončení prázdnin /myslivecká chata/

Myslivecké sdružení

září 2017

Loučení s létem / Staré Hvězdlice u
buněk/

OS SH
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Hasiči NH
Kulturní komise,
Slovan
Sportovní klub

září 2017

Turnaj v nohejbale – hřiště

Sportovní klub

říjen 2017

Meziuliční turnaj v malé kopané /hřiště/

Sportovní klub

28. říjen 2017

Maškarní bál pro dospělé /sál KD/

OS Slovan

listopad 2017

Dušičková světélka / SH u buněk/

OS SH

listopad 2017

Tradiční setkání seniorů /sál KD/

Kulturní komise

listopad 2017

Sousedské posezení v přísálí KD

Hasiči NH

listopad 2017

Rozsvěcení vánočního stromu
/náves NH/
Výroba vánočních ozdob a
rozsvícení vánočního stromu ve SH
SNĚHULACUP-turnaj v malé kopané
/hřiště SK/
Turnaj v nohejbale / tělocvična/

Kulturní komise,
hasiči NH
OS SH

Rozloučení s rokem 2017
/hasička ve SH/
Silvestrovské posezení /sál KD/

OS SH

listopad 2017
16. 12. 2017
25. 12. 2017
31. 12. 2017
31. 12. 2017

Zkratky: NH-Nové Hvězdlice
SH-Staré Hvězdlice
OS-občanské sdružení
SK.- sportovní klub
ČSŽ – český svaz žen
KD – kulturní dům
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Sportovní klub
Sportovní klub

Sportovní klub

Obecní knihovna
Vážení čtenáři, blíží se konec roku 2016, právě proto bych Vás chtěl
pozvat do obecní knihovny. V letošním roce bylo zakoupeno 75 knih
prostřednictvím knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově. Mimo jiné
jsem obdržel některé knihy darem a také využívám výměnný fond z
Vyškova, který každé tři měsíce obměňuji. Takže by si mohl svoji
knihu vybrat každý. Ti kdo z Vás používají internet a najdou si
stránky městyse Nové Hvězdlice v sekci knihovna najdete on-line
katalog. Jsou tam zaznamenány názvy knih, které si můžete
vypůjčit. Knihovna je otevřena každý čtvrtek od 17:00 hod do 20:00
hod. V letošním roce bude knihovna otevřena 29. prosince naposled.
Protože konec roku je už v dohlednu, přeji Vám a Vaším rodinám
hlavně pevné zdraví a ať se setkáme zase v Novém roce 2017.
Jan Kolofík, knihovník
Úřad městyse Hvězdlice informuje
Odpočty vodoměrů provedou pracovníci městyse Hvězdlice ve dnech
20. a 21. prosince 2016 (úterý, středa).
Prosíme všechny občany, kteří jsou napojeni na obecní vodovod, aby
připravili své vodovodní šachty k odpočtům ( vyčistili, popř. připravili žebřík) nebo nahlásili stav vodoměru na Úřad městyse Hvězdlice
emailem ouhvezdlice@infos.cz nebo tel. 517 358 616 nejpozději do
pátku 23. 12. 2016.
V lednu budou jako každoročně vybírány tyto poplatky:
- vodné za II. pololetí 2016 ( 25 Kč/m3)
- poplatek ze psa ( 120 Kč za prvního, 180 Kč za každého dalšího,
důchodci sleva 50%)
- nájem pozemků dle uzavřených nájemních smluv
- poplatek za TKO (popelnice) – 550 Kč / osobu trvale hlášenou
- 550 Kč / chalupu k rekreaci
Poplatky můžete přijít uhradit do kanceláře Úřadu městyse Hvězdlice v pondělí 16. ledna 2017.
Prosíme občany o dodržení tohoto termínu. Nejpozději je možné provést úhradu do konce ledna 2017.
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Svoz popelnic v období vánoc a po Novém roce
Poslední svoz popelnic v roce 2016 je ve čtvrtek 29. 12. 2016.
První svoz popelnic v roce 2017 je ve čtvrtek 12. 1. 2017.
Další svozy v roce 2017 budou probíhat vždy každý sudý čtvrtek.
Stará evidenční známka na popelnice platí ještě do 31. 1. 2017.
Novou evidenční známku je nutné vylepit nejpozději do
9. února 2017.
Sběrné dvory budou ve dnech 24. 12. , 26. 12. a 31. 12. 2016
UZAVŘENY pro veřejnost.

A na závěr – návod na šťastné a klidné vánoční svátky
 Nekupujte žádné dárky v prosinci, dospělí dárky nepotřebují,
puberťáci uvítají spíše peníze a dětem nakupujte přes internet
 Úklid na Vánoce se nedoporučuje v žádném případě, pouze běžný
 Cukroví pečte celá rodina, přiměřené množství a v klidu
 24.prosince začínáme dospělí proti stresu slivovicí či jiným podobným destilátem, děti nějakými sladkostmi
 Pokud protistresovou terapii praktikujeme celé svátky, tak prožijeme Vánoce v pohodě a ani si neuvědomíme, že začal nový rok
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