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Doba Vánoc je tu a já se Vás hned na začátku dalšího čísla
Hvězdlického zpravodaje zeptám: Těšíte se na Vánoční svátky,
Silvestra a Nový rok? Pokud nebudete přemýšlet nad odpovědí,
určitě řeknete ANO. A je tomu skutečně tak? Neříkáte si s troškou
nostalgie: Už je zase jeden rok pryč! Mám vlastně důvod těšit se
na prožití jeho konce? A co přinese rok následující? A sami vidíte,
že kladná odpověď už nemusí být zcela na místě.
Většinu dospělých už unavuje ten věčný shon spojený
s nákupem dárků (mamko, papuče mi nekupuj, už mám troje),
úklidem (co kdyby dojela tchýně), sháněním slušného stromku
(taťko, jenom tě prosím, nekup takovou metlu jak minule a kapra
si nech radši zabít hned, ať nám nelekne jako loni). A tak, místo
klidných Vánoc, spíš otupěle odpočíváme, aby nám v novém roce
vrátili peníze za dárky, které nám udělali „největší“ radost a urvali
v obchodech ještě nějaké zboží z avizovaných slev. Prarodiče se
těší na děti a vnoučata, ale místo návštěvy jejich blízkých, dojde
jenom pohlednice z hor. Proč ne? Vždyť ten pobyt byl tak levný. A
rodiče přece počkají. A co děti? Uspokojíme je dárky, když na ně
v roce máme tak málo času? Nevyměnily by radši drahý dárek za
větší pozornost od rodičů?
To, o čem jsem teď psal, byl jen ošklivý sen, protože u Vás se
to stát nemůže. Vaše Vánoce jsou přece o radosti, o setkání s
blízkými, o toleranci, vzájemné komunikaci a také naslouchání. A
je-li tomu tak, pak toho ostatního se nemusíte bát.
Vánoce jsou spojeny se spoustou pohádek a ty mají většinou
dobrý konec. A i když život, jistě mi dáte za pravdu, pohádka
není, snažme se tak, jak pohádkoví hrdinové. To znamená, aby
vždy dobro bylo nejdůležitější. A to jde? Samozřejmě! Vždyť přece
my jsme hlavní hrdinové svého života a vítězství dobra nad zlem
je tedy na každém z nás.
O čem se v tomto čísle zpravodaje ještě dočtete?
Tradiční slovo starosty.
Z jednání vašich volených zástupců.
Společenský život v obci, aneb události v kultuře a sportu.
Společenskou rubriku.
Oznámení obecního úřadu.
Kurz ryze silvestrovsko-novoroční. A nebo celoroční?
Kulturní kalendář na rok 2006.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Opět tu máme konec roku, se kterým přichází ty
nejkrásnější svátky a to Vánoce. Koncem měsíce listopadu napadl
první sníh a příroda se uložila k zimnímu odpočinku. Práce po
obci byly ukončeny a provádí se jen zimní údržba po obci a práce,
které je možno provádět jen v době vegetačního klidu.
Jelikož je konec roku seznámím Vás s provedenými
akcemi,které byly v letošním roce započaty a ukončeny.Byla
zbudována kanalizace od Zdravé Vody včetně vyčištění
příkopů,oprava ohradní zdi u sv. Augustýnka, výměna oken
v tělocvičně a celková oprava tělocvičny a přístavby, výsadba vrb
kolem potoka, úprava zelené plochy u mostu včetně výsadby,
prodloužení chodníku od Augustýnka po požární zbrojnici,
příprava zelených ploch pro podzimní výsadbu, dokončení dlažby
chodníků na malém hřišti, úpravy terénů po položení vodovodu,
opravy kapliček,oprava komunikace do Zdravé Vody a další
drobné akce včetně průběžné údržby po obci.
V letošním roce bylo věnováno mnoho času úpravě zelených
ploch v obou částech obce. V měsíci listopadu byly vysázeny
zelené plochy za kostelem a u požární nádrže ve Starých
Hvězdlicích okrasnými dřevinami. Tyto plochy budou dosázeny
ještě v jarních měsících a doplněny o stromy. Děkuji Všem
pracovníkům kteří se na těchto akcích podíleli a svoji prací
přispěli ke zvelebení obce.
V příštím roce budeme opět pokračovat s výsadbou květin po
obci na zelených plochách. Výsadbu budeme provádět našimi
pracovníky, kteří mají pro tuto činnost pochopení a smysl něco
dokázat,jednak se postarat aby výsadba netrpěla suchem což
znamená věnovat se tomu. V letošním roce jsme započali s těmito
pracemi a obec to oživilo.Z jara se opět někomu podařilo vytrhat
okrasné popínavé rostliny u betonových sil, proto na podzim jsme
osázeli tyto betonová sila břečtanem.
Konec roku se nám pomalu, ale jistě blíží a s ním přichází
opět období plánování nových akcí na příští rok 2006.V příštím
roce požádáme o dotace na opravu místních komunikací, opravu
chodníků,provedeme úpravu parkoviště u OÚ, přístavbu soc.
zařízení u pož. Zbrojnice ve St. Hvězdlicích,výsadbu zeleně,opravu
veř. osvětlení, doplnění prvků na malém hřišti, oprava fasády

domu 211 – oprava střechy,fasády,výměna dřevěných oken. Vše
bude záležet opět na poskytnutých dotacích a také na chystaném
snížením daní do rozpočtu obce. Některé tituly dotací nám zatím
nejsou známy a proto nelze upřesnit další akce. Výhledově se
budou zpracovávat podklady pro využití Starého Dvora, využití
budovy školy,využití koupaliště apod.
V minulém čísle HZ jsem Vás informoval, že obec požádala o
odprodej farních pozemků v N. Hvězdlicích pro potřeby obce.
Farní rada rozhodla prodat tyto pozemky jinému zájemci a proto
obec odstoupila od koupě farní budovy.
Vodohospodářská zemědělská správa v podzimních měsících
dokončila údržbu toku Starohvězdlického a Novohvězdlického
potoka včetně Poldru / rybníku / ve St. Hvězdlicích který zadrží
již vody z jarního tání. Dále byla provedena úprava toku
s vyzděnými opěrnými kamennými zídkami v těch nejdůležitějších
místech tak, aby nedocházelo k podemílání břehů. Opět se
přihlíželo k tomu, aby nebyly zbytečně způsobeny škody občanům
a také, aby konečně došlo k narovnání toku dle možností a
v neposlední řadě vyrovnání se s vlastníky pozemků za odejmutou
půdu. Toto bude probíhat postupně tak jak bude provedeno
konečné zaměření toku Hvězdličky Chtěl bych poděkovat všem
pobřežníkům za jejich trpělivost, při vstupy techniky na jejich
pozemky, které umožnily čištění potoka bez větších škod.
Ve Zdravé Vodě proběhne úprava toku , která bude zařazena
do údržby dle dalších plánů údržby pravděpodobně pro příští rok.
K vykácení překážejících stromů došlo již v tomto roce. Taktéž by
měla být provedena malá zdrž – tůň na tomto potoce a to
z důvodů zamezení naplavování dřeva z lesa a zároveň by to
sloužilo jednak jako napajedlo pro zvěř a zdržení vody v této
lokalitě.
Kulturní dění v obci je pořád na dobré úrovni, Kulturní
komise připravila besedu s důchodci, která se uskutečnila
4.11.2005. ČSŽ připravil výstavu ručních prací a zajistil další
kurz na internetu. O dalším dění se dočtete ve zpravodaji včetně
kulturního kalendáře na rok 2006.Tímto děkuji všem
organizátorům ,kteří se po celý rok podíleli na daných akcích a
přeji jim ještě více trpělivosti a jejich partnerům více pochopení
pro činnost i v příštím roce.
Obec provedla obnovení nové výzdoby vánočního osvětlení
v obou částech obce. Ve Starých Hvězdlicích již po týdnu bylo
odcizeno devět barevných žárovek.

Vážení spoluobčané,
Rok 2005 již pomalu končí a zbývá do nového roku 2006 jen
pár dnů. Děkuji všem občanům kteří si prováděli úklid před
svými domy a předzahrádkami včetně vyzdobených oken dále
děkuji všem pracovníkům Obecního úřadu, Obecnímu
zastupitelstvu, Obecní radě, kulturní komisi obce, sportovcům,
hasičům Starých a Nových Hvězdlic, myslivcům, kuželkářům,
Českému svazu žen, Lesnímu družstvu, Klubu šipkařů, ZP
Hvězdlice a.s., stavební firmě Vítková, Zahradnictví Bohdalice – p.
Mišák, Studnařství Chválkovice – p. Drbal, Autoklempířství – p.
Kuba, Zemědělské vodohospodářské správě Vyškova a všem
ostatním, kteří se podíleli na budování naší obce.
S koncem roku přichází Vánoce – svátky pokoje, klidu a
míru.Dovolte mi, abych jménem Vašich zastupitelů i jménem
svým Vám popřál šťastné prožití svátků vánočních, dětem
bohatou nadílku dárků a Všem hodně zdraví, štěstí a pracovních
úspěchů a také plno lásky ve Vašich rodinách v Novém roce 2006.
Kadlec Alois
starosta

Z jednání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce Hvězdlice se sešlo 23. 11. 2005 a naposled
v tomto roce ještě 14. 12. 2005 a projednalo mimo jiné:
- nové žádosti o obecní byty
- smlouvu o dotaci s JMK Brno , odborem kultury a
památkové péče o poskytnutí dotace na opravu zdi u sochy
Sv.Augustýna
- nutnost pořízení nové vánoční výzdoby obce
- uhrazení vkladu do VaK, a.s. Vyškov ještě v tomto roce
- oslavy 120 let vzniku SDH Nové Hvězdlice v květnu 2006
- krojované hody v Nových Hvězdlicích v červenci 2006
- řád tělocvičny a rozpis cvičebních hodin
- odstoupení od žádosti na odkup budovy fary v Nových
Hvězdlicích z důvodu prodeje sousedních pozemků jinému
zájemci

- složení inventarizačních komisí obce
- rozpočtové opatření č. 11 a 13
- dohodu o uzavření kolektivního členstvím s SHČMSpříspěvek obce Kč 1 ročně na obyvatele pro zkvalitnění
požární ochrany
- akce na rok 2006
- rozpočtový výhled na roky 2007-2008
- rozpočet na rok 2006
- vyhlášku obce Hvězdlice č.2/2005 o poplatku za TKO
platnou od 1. 1. 2006

Události v kultuře
Z činnosti Svazu žen
Dne 15. 10. 2005 uspořádala ZO ČSŽ diskotéku pro
všechny generace. Bohužel přišlo málo návštěvníků, ale ti, co
přišli ukázali, že se ještě stále dovedou bavit a to bez ohledu na
věk.
DJ Matula hrál opravdu na přání, a tak jsme mohli během
večera slyšet nejen disko, ale také techno, country a písně, které
jsme slýchali v rádiu v sedmdesátých a osmdesátých letech.
Rozcházeli jsme se, jak je již u nás zvykem, v brzkých ranních
hodinách.
V pátek 4. 11. 2005 byla v přísálí kulturního domu
nainstalována výstavka ručních prací, kterou jako první shlédli
všichni naši senioři, účastníci besedy s důchodci, probíhající ve
vedlejším sále. Výstavka byla otevřena ještě následující sobotu a
neděli.I když se jednalo o akci Svazu žen, podařilo se nám jako
vystavovatele získat i muže. A překvapivě i mezi návštěvníky bylo
hodně mužů. Myslím, že každý, kdo shlédl výstavku si našel něco,
co jej zaujalo.
Zjistily jsme, že v naší obci máme spoustu šikovných lidí, ale
také to, že často ani nevíme jaké činnosti se věnuje třeba soused,
vedle kterého žijeme již dlouho.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem členkám, které se
podílely na organizaci výše zmíněných akcí. A nejenom jim, ale
všem „sympatizujícím“ s činností svazu žen, kteří nemohou být

z různých příčin přijati za členky ČSŽ-např. z důvodu opačného
pohlaví.
Dále bych chtěla poděkovat Obecnímu úřadu Hvězdlice za
podporu finanční, materiální a hlavně za pronájem místností
potřebných pro naše aktivity.
Protože se blíží konec roku, dovolte, abych Vám všem
popřála příjemně prožité svátky vánoční a hodně zdraví a štěstí
v roce příštím.

Yveta Tomášková
předsedkyně ZO ČSŽ

Z činnosti kulturní komise
Ve Hvězdlicích se již pomalu stalo tradicí, že na podzim
kulturní komise obce uspořádá pro své starší spoluobčany
setkání. Letošní „Beseda s důchodci“ proběhla 4. listopadu 2005
v sále kulturního domu v Nových Hvězdlicích. Vysoká účast
seniorů dokazuje, že se tato akce stala oblíbenou a vyhledávanou.
I letos byli všichni pozváni osobně členy kulturní komise a
obdrželi pozvánky s programem.
Besedu zahájil předseda kulturní komise. Následoval
program dětí z místní Mateřské školy a Základní školy
Brankovice. Pro své dědečky a babičky si děti připravily opravdu
pestrý program, ve kterém nechyběla ani veselá lidová písnička.
Celý kalendářní rok pak přiblížily známými i méně známými
říkadly a příslovími. Jejich výkon byl po zásluze odměněn
bouřlivým potleskem.
Z vystoupení starosty obce Aloise Kadlece se senioři
dozvěděli o všem, co obec za uplynulé období vybudovala, co
chystá ještě vylepšit a také co ji trápí.
Poučná a zajímavá byla slova pana učitele Čamka, jenž byl
dlouholetým učitelem ve Hvězdlicích a který se nyní zabývá
historií Hvězdlic a okolí.
Pak už ale začala pravá beseda. Při vínečku a malém
občerstvení se rozvinul vzájemný hovor. Do zpěvu a později i k
tanci vyhrával Radek Verner z Brankovic a jeho písničky navodily
tu pravou náladu.
Všichni senioři obdrželi od obce Hvězdlice hrníček
s potiskem snímku obce Hvězdlice jako upomínku na toto

setkání. Věříme, že beseda se všem zúčastněným líbila a už se
jistě těší na tu příští.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě,
programu a vůbec zabezpečení celé akce. Samozřejmě velký dík
patří také našim dětem a jejich učitelkám za pěkné vystoupení.
Kulturní komise přeje všem v tomto předvánočním období
pevné nervy, ať blížící se svátky zůstanou i nadále symbolem
lásky, štěstí a pohody.
Do nového roku přejeme stálé zdraví a vždy dobrou náladu .

Leopold Závodný

Z činnosti dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice.
3.září – v sobotu se uskutečnil 13. ročník Bottcher Rally Vyškov
mistrovství České republiky. Šestnáct členů našeho sboru
zabezpečovalo pořadatelskou činnost na rychlostní zkoušce od
rybníka po konec lesa před Orlovicemi.
23. září – zásahová jednotka v rámci cvičení prováděla čištění
propustků v Kloboučkách u letního tábora.
30. září – členové SDH se byli rozloučit v obřadní síni v
Bučovicích
s dlouholetým
zasloužilým
hasičem
panem
Bohuslavem Kopečkem.
4. října – v 18,45 hod. byl vyhlášen poplach s výjezdem k požáru
stohu do Uhřic, ke kterému vyjela naše pětičlenná zásahová
jednotka.
8. října – v Kobeřicích uspořádali branný závod pro mladé hasiče.
Naši mladší hasiči obsadili z šestnácti hlídek 4. místo. Starší
skončili na pěkném 3. místě z dvaceti osmi hlídek.
21. října – členové výboru se zúčastnili okrskové schůze
v Nevojicích, kde se projednávalo zazimování stříkaček, výroční
schůze a výročí jednotlivých sborů.

19. listopadu – se konal II. Ročník soutěže v uzlování, který
uspořádal místní SDH s pomocí OÚ v Drnovicích. Letošního
ročníku se zúčastnilo 26 družstev starších žáků z 16 sborů
okresu Vyškov. Naši starší hasiči se umístili na 5. a 13. místě.
19. listopadu – výbor SDH uspořádal kulturní zájezd na Velehrad.
28. listopadu – naši členové se byli rozloučit s členem SDH Uhřice
Petrem Láničkem. Pohřeb zesnulého se konal v Milonicích
v kostele a pohřben byl na místním hřbitově.
Vážení občané, přiblížil se konec roku a proto bychom Vám chtěli
popřát pevné zdraví a hodně štěstí v Novém roce.
Kolofík Jan

Ze sportovního života obce
Sportovní podzim byl ve znamení dalšího ročníku okresních
soutěží v malé kopané.
Naše “A“ mužstvo začínalo již svoji 6. sezónu, z toho
v okresním přeboru pátou. O výsledcích v průběhu uplynulých
sezón jsme Vás v průběhu uplynulých let informovali. A jak je
tomu letos? Použil bych hodnocení uveřejněné v okresním tisku: „
Hvězdlice se po podzimní části umístili na velmi slušném sedmém
místě, se ztrátou tří bodů na třetí příčku“. Umístění našeho
mužstva mohlo být ještě lepší, ale bohužel mu byly kontumovány
tři zápasy. Pokud na jaře hráči prokáží dostatek bojovnosti, ale
hlavně disciplíny a kolektivního ducha, není boj o umístění ve
špici ztracen.
Naše “B“ mužstvo prošlo velmi výraznou změnou hráčského
kádru. Bylo doplněno větším počtem mladých, začínajících hráčů.
Umístění na osmém místě v tabulce podzimní části okresní třídy
je reálným obrazem o sehranosti mužstva. Výkonný výbor je
přesvědčen, že zimní příprava mužstva bude kvalitní a v jarní
části bude naše mužstvo „černým koněm“ soutěže a bude bojovat
o přední příčky.
A na závěr roku jsme pro všechny naše příznivce připravili
Pátý ročník zimního turnaje v malé kopané „Sněhula Cup“ 2005.
Zúčastnila se ho obě naše mužstva, mužstvo Huberts
Vyškov, netradičně Kojátky a tým BVV Brno. Po dobrých

výsledcích naše áčko obhájilo loňské prvenství. Druhé překvapivě
skončily Kojátky, na třetím místě pak mužstvo BVV Brno. Naše
béčko získalo čestný titul „Kopyta roku 2005“. Co se uvařilo
v kotli, hrnci a v pivovaru se i snědlo a vypilo. Jedinou pihou na
kráse bylo, že při přenášení betonového maskota turnaje, tento
přišel o pravou přední nohu, neboť se mu ulomila. Ale pro příští
ročník turnaje má slíbenou protézu.
Ing. Zdeněk Tejkal
předseda SK Hvězdlice

Společenská kronika
Do života vítáme a přejeme hodně zdraví :
Dominik Jentky 29.09.2005
Významné životní jubileum začátkem roku oslaví naši
spoluobčané :
Paní
Pan
Pan
Paní
Pan
Paní
Paní
Paní

Veronika Žídková
Josef Vilhan
Pavel Báto
Miloslava Nešpoříková
Karel Konečný
Dana Mlčoušková
Marie Nevyjelová
Jiřina Machalová
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85
75
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80
75
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Marie Dvořáčková
Růžena Rotreklová
Františka Duroňová
Františka Šemorová
Františka Chlupová
Julínková Anna
Marie Cikánková
Zdenka Říčková
Antonín Straka
Olga Chyťová

95
92
91
91
85
80
75
75
65
65

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Přejeme hodně zdraví , štěstí a spokojenosti do dalších let.

Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany :
Panem
Jaroslavem Puklem
Panem
Romanem Bělským
Paní
Annou Hasalovou
Čest jejich památce.

Obecní úřad informuje
- dne 2. 1. 2006 budou provedeny odpočty vodoměrů.
- Žádáme všechny občany, aby připravili své vodovodní šachty
na provedení odpočtů – odmetení sněhu ze šachet,
připravení žebříku, vyčerpání vody apod.
- Svoz komunálního odpadu mezi vánočními svátky bude
beze změny tj. ve čtvrtek 29.12.2005
- Dne 16. 1. 2006 se bude vybírat poplatek za komunální
odpad/ popelnice/, poplatek ze psa a úhrada za
spotřebovanou vodu za II. pololetí 2005
Sazby poplatků:
1) poplatek za komunální odpad
osoba trvale hlášená v obci
budova, kde není nikdo trvale hlášen

Kč 440/ročně
Kč 440/ročně

2) poplatek ze psa / platí držitel psa/
za prvního psa staršího 3 měsíců
Kč 120/ročně
za každého dalšího
Kč 180/ročně
poživatel důchodu / nepracující důchodce/
Kč 60/ročně
za každého dalšího psa / důchodce/
Kč 90/ročně
3) vodné
trvale žijící občané Kč 17/ m3
chataři a chalupáři Kč 17/ m3
organizace, fyzické osoby Kč 20/ m3

Abychom pomohli všem příznivcům Hvězdlického
zpravodaje dobře zdolávat nástrahy života, máme pro vás,
povinný kurz, správného chování v restauračním zařízení.
Je určen nejen pro blondýny.

Příznak problému:
Co děláte špatně:
Jak problém řešit:

Studené a mokré nohy.
Držíte sklenici pod špatným úhlem.
Otočte sklenici tak, aby směřovala
otevřeným koncem vzhůru.

Příznak problému: Teplé a mokré nohy.
Co děláte špatně:
Špatná kontrola močového měchýře.
Jak problém řešit: Stoupněte si k nejbližšímu psovi a vynadejte
jeho majiteli za špatnou výchovu.
Příznak problému:
Co děláte špatně:
Jak problém řešit:

Pivo je nezvykle bledé a bez chuti.
Máte prázdnou sklenici.
Sežeňte někoho, kdo vám koupí další pivo.

Příznak problému:
Co děláte špatně:
Jak problém řešit:

Protější stěna je pokryta zářícími světly.
Spadl jste dozadu.
Nechte se zdvihnout zpět na židli.

Příznak problému: Ústa plná cigaretových nedopalků.
Co děláte špatně:
Spadl jste dopředu a na obličej.
Jak problém řešit: Nechte se zdvihnout zpět na židli.
Příznak problému: Pivo bez chuti, přední strana košile mokrá.
Co děláte špatně:
Ústa nejsou otevřená, nebo je sklenice přiložena k jiné části obličeje.
Jak problém řešit: Odejděte na toaletu a trénujte před zrcadlem otevírání úst.
Příznak problému:
Co děláte špatně:
Jak problém řešit:

Rozmazaná podlaha.
Díváte se skrz dno prázdné sklenice .
Sežeňte někoho, kdo vám koupí další pivo.

Příznak problému:
Co děláte špatně:
Jak problém řešit:

Podlaha se pohybuje.
Vynášejí vás .
Ujistěte se, že vás nesou do jiného lokálu.

Příznak problému:
Co děláte špatně:
Jak problém řešit:
Příznak problému:
Co děláte špatně:

Jak problém řešit:

Místnost je neobvykle tmavá.
Hospoda je už uzavřena.
Zjistěte jestli máte na krku cedulku s adresou, na kterou chcete doručit.
Taxi má neobvyklé barvy .
Jedete nejspíše v sanitce, pohřebním vozu,
v policejním antonu, v nejlepším případě
Vás manželka nebo kamarádi vezou na
dvoukoláku.
Neřešit! Hrát mrtvého brouka, což vám
vzhledem k vašemu stavu půjde dobře.

A na závěr jen dodávám přání, abyste podobné problémy
nemuseli řešit nejen po zbytek roku letošního, ale ani po celý rok
příští.
Váš V.J.

Kulturní kalendář akcí v roce 2006
Datum
Název akce
07. 01. Vánoční koncert Kyjovského orchestru
/ pořádá kulturní komise obce Hvězdlice/
--------------------------------------------------------------------------------21. 01. Společenský večer / hraje skupina Chameleón/
/ pořádá SK Hvězdlice/
--------------------------------------------------------------------------------19. 02. Dětský karneval
/ pořádá kulturní komise obce Hvězdlice/
--------------------------------------------------------------------------------04.03. Tradiční ostatky
/pořádá SDH Nové Hvězdlice/
--------------------------------------------------------------------------------29. 04. II. slet čarodějnic
/ pořádá ČSŽ Hvězdlice/
--------------------------------------------------------------------------------01. 05. Turnaj v malé kopané „starých gard“
/ pořádá SK Hvězdlice/

--------------------------------------------------------------------------------05. a 06. 05 Oslavy 120 let vzniku SDH v NH
/ pořádá SDH Nové Hvězdlice/
--------------------------------------------------------------------------------03. 06. Oslava Dne dětí
/ pořádá kulturní komise, SK, SDH/
--------------------------------------------------------------------------------Červen 2006 VEPŘCUP-6. ročník turnaje v malé kopané
/ pořádá SK Hvězdlice/
--------------------------------------------------------------------------------5. a 06. 07. Hodové slavnosti ve Starých Hvězdlicích
/ pořádá SDH Staré Hvězdlice/
--------------------------------------------------------------------------------21.- 23. 07. Hodové slavnosti v Nových Hvězdlicích
/ pořádá kulturní komise a SK Hvězdlice/
--------------------------------------------------------------------------------Listopad 2006 Beseda s důchodci
/ pořádá kulturní komise obce Hvězdlice/
--------------------------------------------------------------------------------25. 12. Turnaj v nohejbale
/ pořádá SK Hvězdlice/
-------------------------------------------------------------------------------30. 12. Sněhula Cup-turnaj v malé kopané
/ pořádá SK Hvězdlice/

Případné doplnění tohoto programu jinými akcemi jistě
uvítají všichni občané Hvězdlic.

Novoroční předsevzetí
Určitě už jste všichni a většina z Vás i několikrát zkoušeli
odnaučit se něco nebo se něco naopak naučit. Já si dávám na
příští rok předsevzetí stát se členem ČSŽ. A co vy ostatní?
Pro kuřáky bych tu zamyšlení měl. Ve společnosti se po celý
rok, a ne jenom ten letošní hovoří o kouření. Rozebírá se jeho
škodlivost pro ně i pro nekuřáky. A co ve Hvězdlicích? Ze 488
občanů (obyvatele domova důchodců jsme nepočítali) bylo při
kouření přistiženo 140. To je 28,7%. Vaši zastupitelé jsou na tom
o málo lépe. Kouřících členů zastupitelstva je 26,7%, to jsou čtyři
kusy. A co takhle od Nového roku nekouřit?

Klidné prožití Vánoc, zdraví a spokojenost
v Novém roce Vám popřáli a budou přát všichni,
redakce Hvězdlického zpravodaje se k tomuto přání
připojuje a přidává i přání vzájemného porozumění,
tolerance, přátelství a lásky.

