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Milý čtenáři zpravodaje,
končí pomalu advent a za dveřmi jsou nejkrásnější svátky v roce,
Vánoce. Ať už jsme věřící či nikoliv, nabádá nás tato doba, spíše
než k nákupní horečce, k zamyšlení, uspořádání si vzájemných
vztahů v rodině i okolí a k určitému zklidnění běžného denního rytmu. Ale život samotný, alespoň jak to většina z nás cítí, se zklidnit
nechce. Musíme v zaměstnání ještě udělat to, či ono, nakoupit dárky, uklidit, napéci cukroví a spoustu dalších věcí. Nelze náš život
zklidnit, nelze vystoupit z rozjetého vlaku. On na nás nepočká! Je
tomu skutečně tak?
Za dob mých středoškolských studií jsem mnohokrát k cestě
domů musel použít vlak. Ne, že by to bylo jednodušší spojení, ale
spousta mimoškolních povinností člověka, študáka k tomuto způsobu cestování donutila. Cesta vlakem trvala o hodně déle než autobusem. Trať vedla velkým, několikakilometrovým obloukem
z Boskovic do Skalice nad Svitavou. Z úst dospělých cestujících, žehrajících na rychlost, spíše však pomalost spoje, jsme mohli slyšet :
“Tady kdybych vystoupil a šel napříč lesem, tak za deset minut
můžu znova nastoupit do stejného vlaku o pár set metrů dál a ještě
cestou mohu sbírat houby“. Bylo to zajímavé a z hlediska matematicko-fyzikálního i reálné. Vzhledem k našemu mládí, které se šinulo
stejnou rychlostí, jako tento vlak, jsme to ale nezkusili. Myslím si, že
teď bych se o to alespoň jednou pokusil. Přirovnáme-li tuto naši
studentskou vlakovou trasu k životu, jsem přesvědčen, že alespoň
někdy je třeba z jedoucího vlaku vystoupit. Pokud má náš život pevný směr, a nemusí jít vždy o přímku, jsem si jist, že o několik kilometrů, hodin nebo dní, dále na trati do něho znovu nastoupíme. Věřím, že s pocitem, že teď má cesta bude klidnější, a že si více budu
všímat svých spolucestujících. A pokud se nám to nepodařilo v době
adventu, zkusme to alespoň o Vánocích.
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Nejstarší historie Hvězdlic /část čtvrtá/
V loňském druhém čísle zpravodaje jsme psali o nejstarších písemných zmínkách o Hvězdlicích. Zmiňovali jsme zde spoustu jmen
a rodů, které do naší historie zasáhli. Mezi první patří bezesporu
vladykové z Hvězdlic. Mezi jejich nejstarší písemně doložené předky patří Skoch z Hvězdlic, komorník brněnský, uváděný r. 1263 až
1297 a jeho syn Onšík 1287. Historikové uvádějí, že jde o odnož
velmi starého moravského rodu, který odvozoval svůj původ od hradu Deblína u Tišnova. Jako první příslušník tohoto rodu je uváděn
Ratibor z Deblína, který roku 1234 obdržel od moravského markraběte Přemysla část stříbrných dolů u Deblína. Zastával úřad královského jídlonoše, od roku 1240 byl purkrabím v Brně. Jeho syn
Arkleb se píše z Dubna, z Brušperka. Byl brněnským purkrabím a
bítovským komorníkem. Ratiborův mladší syn Jenec hradeckým
purkrabím. Oba měli potomky, mladší Jenec zemřel roku 1271,
starší Arkleb o patnáct let později. Sedláček zmiňuje Arkleba
z Brušperka ještě několikrát, například roku 1279,1292. Roku 1281
uvádí i Arklebova syna Arkleba, který seděl na hradě Dubno. Druhorozený z jeho synů Vítek, se píše z Dubna a z Loučky. Na pečeti z roku 1294 kde má ještě nad helmou křídlo a na něm tři zuby. V
pramenech se uvádí ještě v roce 1322. Král z Dobré Vody uvádí ještě
roku 1297 Matouše z Žeranovic, stejného deblínského znaku, a jeho
potomky až do roku 1370. Stejného původu a podobného znaku
jsou i páni z Dobřan. První zmínka je z roku 1259, kdy je uváděn
Jan z Dobřan. Velmi zajímavou skutečností je Pilnáčkem uváděný
stejný původ a znak pánů ze Schaumburka, píšících se podle stejnojmenného hradu ve Vestfálsku. Význačnou osobností tohoto rodu,
působící na Moravě byl Olomoucký biskup Bruno. Ten na biskupském stolci seděl v letech 1245 – 1281. Značnou měrou se zasloužil
o rozvoj Olomouce i Kroměříže, kterou dal opevnit hradbami. Byl také válečníkem, společně s Přemyslem Otakarem II, českým králem
podnikl spoustu válečných výprav. Zvlášť do Prus.
Ale vraťme se k naší Hvězdlické větvi. Ta z našeho okolí zdánlivě
mizí. Lze se domnívat, že jde spíše o nedostatek písemných pramenů. V roce 1358 je v souvislosti se svojí manželkou Filoménou
z Lesnice uváděn Skoch z Chvalkovic, jako vlastník chvalkovské
tvrze. Filomena je roku 1368 již vdovou. Jeho syn Jan z Chvalkovic,
stejného erbu je uváděn při Lestnici roku 1365 a roku 1368. Roku
1371 ještě žije. Skochův blízký příbuzný, byl Oneš z Chvalkovic,
který vlastnil společně z Jaroškem z Buchlovic chvalkovické zboží.

Žil ještě roku 1406. Ženatý byl s Markétou, sestrou Crha
z Němčiček. Ta je také zmiňována roku 1377 v souvislosti
s Nemochovicemi. Skoch i Oneš z Chvalkovic pečetili svoje listiny
pečetí pánů z Deblína.
Pro Hvězdlice je tento rod důležitý nejen tím, že je spojen
s prvními písemnými zmínkami, ale i s faktem, že by se mohlo jednat o stavebníky pozdně románského starohvězdlického kostela.

Pečeť Skocha z Hvězdlic

Znak pánů z Deblína

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Do konce roku 2009 zbývá již několik dnů než opět přivítáme
Nový rok 2010. Před tím byl svátek sv. Mikuláše budou Vánoce a
Silvestr a opět začneme znovu a od začátku. Takový je již koloběh,
jak v přírodě, tak i v našem životě. Krajina kolem nás je zasněžená,
odpočívá a čeká na jarní sluníčko spolu s námi.
Opakovaně nabádám všechny k opatrnosti, ovšem vy znovu
pouštíte do svých domů úplně cizí osoby, kteří zazvoní u Vašeho
domu a pak když otevřete Vám doslova vnutí svoji dobrou výřečností to, co potřebují, aby mohli vniknout do domu a okrást Vás a to
jakýkoliv způsobem. Tyto osoby si vybírají občany v pokročilejším

důchodovém věku, kde předpokládají s nimi lehčí manipulaci. Nabízí levnější digitální televizní programy, kontroly plynu, opravy televizorů, kontroly el. instalace, různé služby spojené s provedením prací
s dopravou za což chtějí již předem složit tučnou zálohu apod. Proto
Vás nabádám buďte opatrní a vše si napřed ověřte, řádně rozmyslete než něco koupíte nebo podepíšete. V poslední dobou opět nabízí
nové smlouvy na odběr el. energie, že je levnější apod. a hlavně na
co nejvíce kladou důraz kolik ušetříte. Mnohdy tomu bývá i jinak,
ale o tom již nehovoří a vy se divíte, jak jste naletěli a komu.
Údržbu po obci jsme již provedli, pouklízeli všechny květiny, vyčistili plochy, obryli záhony a připravili na přezimování. Toto všechno se podařilo jen se třemi pracovníky. Dále jsme opět připravili
hromádky písku na zimní posyp místních komunikací. V letošní rok
je první rokem, kdy o údržbu chodníků se má starat obec. Již dopředu oznamuji, že chodníky budeme čistit jen na hlavní trase, abychom zajistili příchody do obchodů, na poštu k doktorce,
k autobusovým zastávkám a pod. Všechny zpevněné nebo jinak stavebně upravené plochy spojující stavby s chodníkem nebo místní
komunikací, tedy zpevněné plochy spojující vchody do domů a
chodníky nebudou udržovány. Tyto plochy jsou označeny tabulkami
s nápisem – Chodník se v zimním období NEUDRŽUJE -. Sami se
zamyslete nad tím, kolik by obec potřebovala pracovníků na odklízení sněhu před všemi domy. Žádám majitele automobilů, aby neparkovali na místních komunikacích a nebránili odklízení sněhu a
také odvozu domovního odpadu. Čištění místních komunikací bude
probíhat jak v minulých létech. Proto Vám všem již předem děkuji
za pochopení.
Pro příští období připravujeme dokončení územního plánu obce,
bez něhož již nelze čerpat dotace. Dále dokončit druhou část dětského hřiště v Nových Hvězdlicích, pokračovat v rekonstrukci obecního domu ve Starých Hvězdlicích a to připojení plynu a vody, další
práce podle finančních možností, vybudováním nového místního
rozhlasu včetně se zabudováním varovných signálů s dálkovým
ovládáním přímo z centra - tedy z Prahy. Novou čekárnu v NH
s vývěsními tabulemi jednotlivých organizací, digitální zaměření školy pro veřejnou soutěž (využití budovy) a další akce, které doposud
nelze zařadit a to z důvodů nevyhlášených dotačních titulů pro příští rok. V navrhovaném státním rozpočtu nebyly odsouhlaseny dvě
miliardy pro obce. Rozpočet na příští rok 2010 se rovná výši rozpočtu roku 2006. Z toho vyplývá, že akce, na které nebudou vypsány a nebudou schváleny dotace, nebudou uskutečněny.

Dále připravujeme vybudování Poldru Pod Borovicí, kde již pozemky jsou pod připravovaným Poldrem obecní. Zde bude nutno požádat Ministerstvo zemědělství o dotace na celou akci a vyčkat, až
bude rozhodnuto o zahájení. Poldr Kopanina není přítokem do toku
Starohvězdlického potoka a na tento Poldr nezískáme v dané době
finance. Pravidla dotací se mění každým rokem. Zde bude provedena
pouze úprava terénu ke vpusti do kanalizace.
Na údržbu památek v příštím roce nebudou pravděpodobně vypsány žádné dotace, pokud se podaří tak provedeme opravu pomníků jak s první tak i z druhé světové války. Tato oprava by měla spočívat v opravě písma ( pozlacení ) a v menších opravách jednotlivých
pomníků. Nátěry oplocení kolem pomníků provedeme sami.
V letošním roce jsme požádali o dotace na dokončení malého
hřiště na malou kopanou – dotace jsme neobdrželi, taktéž bylo požádáno na vybavení dětského hřiště a rovněž jsme neobdrželi dotace. Zato na opravu požární techniky nám byla přiklepnuta dotace ve
výši 500 000 tisíc korun na opravu cisterny, zavedení vysokotlaku,
výměnu brzdící soustavy. Dále na výzbroj jsme obdrželi 30 tisíc korun a na dovybavení JPO SDH 22tisíc Kč,- . Dotace na čekárnu jsme
obdrželi ve výši 61 tisíc Kč,- a na opravu střechy Starého Dvora ve
výši 50 tisíc Kč,-. Dále bylo požádáno na opravu místního rozhlasu,
ale výsledky jednání nebyly doposud zveřejněny, přestože výběr
uchazečů na dotace již proběhl. V letošním roce jsme požádali o zaměření stávajícího stavu bývalé ZDŠ do digitálního stavu a vypsání
veřejné soutěže na návrh využití budovy. Podstatě se jedná o dvě
varianty a to buď přestavba na byty nebo byty pro starší spoluobčany, kteří jsou schopni se ještě o sebe sami postarat, tak zvané jednopokojové byty se soc. zařízením, tj sprcha a WC. Třetí využití ponechávám pouze náhodě. Po zpracování výše uvedených podkladů
necháme vypsat veřejnou soutěž, kde budou moci podle daných
možností se projektanti přiklonit k nějaké variantě k využití stávající
budovy. Pokud bude vybrána varianta jednopokojové byty, bude požadováno podepsání smlouvy o smlouvě budoucí se zájemci a
s příštími klienty na nastěhování se po dokončení a kolaudaci do
těchto bytů a to s důvodu, aby nebylo možno odmítnout a neobsadit
daný byt, na který budou vypsány dotace a tyto dotace jsou podmíněny sloužit svému účelu. Jinak při neobsazení těchto bytů hrozí
vrácení dotací a ještě penále.
Pro bezpečnost dětí a chodců bude vyzkoušeno zařízení, které
ukazuje, jakou rychlostí vozidlo jede po silnici. Jde o tak zvaný měřící panel. Toto zařízení bude jen půjčeno zdarma na zkoušku. Škoda, že tato akce nešla uskutečnit v letních měsících.

Od 1. 12. 2009 zaměstnáváme 3 pracovníky na VPP, které máme smluvně zajištěny do 30. 5. 2010. Co bude dál, to z nás nikdo
neví. Opět když bude nejvíce sečení trávy, tak si budeme asi muset
poradit opět sami. Na pokrytí všech prací je zapotřebí tři muži a jedna žena. Při takovém počtu se dá zvládnout údržba po obci.
Připomínky občanů jsou na parkování osobních automobilů na
zelených plochách, pobíhání psů po obci a na jejich zanechané výkaly na zelených plochách, které nejsou příjemné pro nikoho s nás,
načeš pro pracovníky obce při provádění běžné údržby – při sečení
trávy. Taktéž nejsou odstraňovány výkaly psů při jejich venčení.
V poslední době se výkaly od psů nachází i na našich hřištích,
chodnících a po komunikacích. Tímto špatným počínáním nezodpovědní majitelé obtěžují ostatní občany. Tyto připomínky od občanů
byly řešeny na osmém zasedání zastupitelstva městyse Hvězdlice
v letošním roce.
Kulturní dění v obci je pořád na dobré úrovni. Kulturní komise
připravila besedu s důchodci, SK Hvězdlice pořádal Uliční turnaj
v malé kopané, OS Slovan pořádal zábavu pro dospělé, SDH Nové
Hvězdlice pořádal hasičské posezení při muzice a OS Staré Hvězdlice
pořádal turnaj v kuželkách, opékání a posezení pro děti. Tímto děkuji všem organizátorům, kteří se podíleli po celý rok na daných
akcích a přeji jim, aby i v nastávajícím roce se jim dobře dařilo.
Vážení spoluobčané,
S přibližujícím se koncem tohoto roku chci poděkovat všem občanům, kteří si provádí úklid před svými domy včetně výzdoby oken,
odklízení sněhu a tak přispíváte k udržování čistoty a výzdoby
v obci. Nemohu opomenout i ty občany, kteří nejenom nemají ani
zájem o úklid před svým domem, ale ještě ztrpčují život jiným občanům a svým nepořádkem kolem svého domu a tím ještě zhoršují
náhled na celou naši obec, ale i těmito se budeme muset vypořádat.
Dopisy byly odeslány již čtyřem našim občanům.
Dále děkuji všem občanům, kteří nám pomáhali s úklidem místního hřbitova ve Starých Hvězdlicích po celý rok a návštěvníkům
hřbitova, že odpad s hrobových míst odnáší do kontejneru a nenechávají
za svými hroby. Dále děkuji Všem pracovníkům úřadu
městyse Hvězdlice, zastupitelstvu a radě městyse Hvězdlice a všem
organizacím a firmám, podnikům, kteří se podíleli na budování naší
obce.

S koncem roku již přichází Vánoce - svátky pokoje, klidu a míru.
Dovolte mi, abych jménem členů Zastupitelstva městyse Hvězdlice i
jménem svým Vám všem popřál šťastné prožití svátků vánočních,
dětem bohatou nadílku dárků a Vám všem hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a pracovních úspěchů a také plno lásky ve Vašich rodinách v Novém roce 2010.
Alois Kadlec
starosta

Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 21. 10. 2009 a 16. 12.
2009 a projednalo mimo jiné:
° žádost motorkářů o pronájem koupaliště ve Hvězdlicích
° žádost Mysliveckého sdružení Hvězdlice o možnost dočerpání
dotace z roku 2008 na rekonstrukci budovy čp. 164 v NH až ve
II. pol. 2009
° svolání jednání o Územním plánu Kozlany
° výzvu MěÚ Vyškov SÚ o svolání kontrolní prohlídky na stavbě
Pizzerie ve Hvězdlicích
° informaci o návštěvě některých Domů se sociálními službami na
okrese Vyškov a službami, které tyto domy poskytují
° pokračující jednání o odstraňování vlhkosti na domě čp. 33 ve
SH a práce, které probíhají na rekonstrukci tohoto domu
° návrhy maminek na dovybavení dětského hřiště hracími prvky
v NH, které vyplynuly z jednání dne 14. 10. 2009
° informaci, jak bude probíhat zimní údržba chodníků podle
nového zákona
° informaci od Úřadu práce Vyškov o stavu financí na veřejně
prospěšné pracovníky
° oznámení o zákazu stání soukromých osobních vozidel na
zelených plochách
° nabídky na dovybavení dětského hřiště v Nových Hvězdlicích od
různých firem
° nařízení Rady městyse Hvězdlice o údržbě chodníků a
komunikací v zimním období
° přidělení obecního bytu č. 4 manželům Vernerovým

°
°
°
°

žádost o zateplení budovy čp. 211
rozpočtová opatření č. 8 a 9/2009
návrh rozpočtu městyse Hvězdlice na rok 2010
příkaz k provedení inventarizací majetku městyse Hvězdlice
k 31. 12. 2009
° žádosti o volné vstupy do posilovny od SK Hvězdlice a SDH Nové
Hvězdlice
° rozpočtový výhled svazku obcí Mezihoří na roky 2011 a 2012 a
návrh rozpočtu na rok 2010
° další řízení a připomínky k Územnímu plánu městyse Hvězdlice

Události v kultuře a sportu
Kulturní komise Městyse Hvězdlice
Setkáni seniorů
Letošní setkání seniorů, proběhlo dne 13. listopadu 2009 v sále
kulturního domu. Tradiční program, kterým je vystoupení dětí
z mateřské školy a zhodnocení končícího roku z úst starosty obce
pana Kadlece, byl letos doplněn o další zajímavá vystoupení. Občanské sdružení Slovan připravilo a zatančilo toto páteční odpoledne
„Moravskou besedu“. Všichni zúčastnění mohli vyslechnout velmi
poučnou přednášku paní magistry M. Odrazilové o používání medikamentů. Získali informace o denzitometrii, metodě, kterou lze odhalit problém s řídnutím kostí. Rady jak se vyhnout problémům
s „nezvanými hosty“, jim poskytli příslušníci obvodního oddělení Policie České republiky z Bučovic. Vše ostatní bylo již tradiční. Drobný
dáreček, pro všechny zúčastněné i hudba v podání pana Radka
Vernera, při které si účastníci nejen zazpívali, ale i pěkně zatančili.
Novinkou bylo také vystoupení šikovného imitátora Karla Gotta. A
to, že 13. listopadu byl pátek, určitě nikomu nevadilo.

Občanské sdružení Slovan
Maškarní ples
Dne 31. října 2009 pořádalo Občanské sdružení Slovan maškarní ples pro dospělé. Datum se k tomu dokonale hodilo, nastal čas

helloweenu a dušiček. Oproti loňskému roku se zde sešlo mnohem
více převleků a kostýmů a jen malá hrstka lidí přišla nemaskovaná.
K tanci nám hrálo Trio AMETHYST z Blanska a ti dokázali náladu
tak rozproudit, že se tancovalo až do ranních hodin. Účast byla hojná a je vidno, že se nové věci v našem městečku ujímají dobře.
Proto se těším i na příští rok a opětovné setkání.

Uspávání broučků
Dne 16. 11. 2009 se konalo v našem městečku uspávání broučků. Tento program připravilo naše Sdružení společně s mateřskou
školkou ve Hvězdlicích. V 17:00 hodin se sešly děti a rodiče u mateřské školky. Dětem bylo vysvětleno, že se mají kolem sebe rozhlížet a pozorovat, jestli neuvidí nějaká světýlka. První na nás čekalo u
staré hasičky, kde si děti od prvního broučka zapálily na cestu svoje
lampionky. Na hřišti za garážemi jsme našli dalšího broučka, který
byl tak unavený, že mu děti musely zazpívat ukolébavku a brouček
ihned usnul. Ještě jsme ho zahrabali do listí, aby v zimě nezmrzl a
zhasli mu jeho lucerničku. Cesta pokračovala kolem kostela na náměstí, kde se nám broučci hojně vyrojili. Poletovali tam a nechtěli
vůbec usnout. Nakonec po ukolébavkách a básničkách, za které
musím děti pochválit, se to podařilo. Víla jim ještě zhasla lucerničky
a poděkovala za to, že jí s broučky pomohli. Děti si sebou přinesli i
vlastní berušky, které potom zahrabaly a spokojeně mohly odejít
domů. Broučci letošní zimu přečkají bez problémů a my se už teď
těšíme na jaro, až je zase uvidíme poletovat.
Jana Vojtková
předsedkyně OS Slovan

Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice
Meziuliční turnaj
Další akcí, kterou náš Sportovní klub oslavil 90. výročí založení
první sportovní organizace v obci, byl „Meziuliční turnaj“. Ten se
uskutečnil v sobotu 14. Listopadu 2009. Kromě loňských účastníků, kterými byla mužstva Wilsonovy třídy, Rynku, Hliníku a Spojených horských oblastí ( Křéb, Paseka, Harachov a „ U svatého Jana“, přijelo i jedno zahraniční mužstvo a to až z dalekých Starých
Hvězdlic. Počasí, jeden z rozhodujících faktorů úspěšnosti námi pořádaných sportovních akcí, bylo na tuto roční dobu překrásné. Stej-

ně tak i výkony všech zúčastněných fotbalistů. A jaké byly výsledky
turnaje? Na prvním místě se tak, jako v loňském roce umístilo mužstvo Wilsonovy třídy. Na druhém a třetím pak se stejným počtem
bodů Rynk a Horské oblasti. Čtvrtý pak Hliník a na pátém nováček
turnaje ze Starých Hvězdlic. Tyto údaje jsou jistě důležité pro statistiku. Pro nás, kteří jsme se jako hráči, nebo jako diváci zúčastnili, je
důležitější pocit z příjemně stráveného dne, a to i přes skutečnost,
že nás potom ještě několik dní bolelo celé tělo.
Ing. Zdeněk Tejkal
předseda SK
Malá kopaná
Uzavřela se i podzimní část okresního přeboru v malé kopané
ročníku 2009/2010. Naše mužstvo skončilo tuto část na velmi pěkném 8. místě. Získalo 35 bodů a za 11 výher, 2 remízy a 6 proher.
Konečně jsme také protrhli střeleckou smůlu a skóre 84 : 65 o tom
jasně hovoří. Podařilo se také stabilizovat hráčský kádr, takže dnes
jsme schopni při absenci některého z hráčů najít rovnocennou náhradu. Všichni hráči zaslouží poděkování za dobrou reprezentaci
Hvězdlic. Zimní přestávku vyplníme kondiční a technickou přípravou v tělocvičně a na jaře se pokusíme naše umístění ještě vylepšit.
Petr Handlíř
Zimní turnaj v malé kopané „Sněhulacup 2009
V sobotu 19.prosince uspořádala naše sportovní organizace již
devátý ročník zimního turnaje. Kromě dvou mužstev domácích
k nám zavítala ještě mužstva z Nemochovic, Méďovci z Vyškova, bučovští Orli a Fialky z Lažánek u Blanska. Kromě hráčů k nám zavítala také sněhová nadílka a silný mráz. Ráno bylo 14 pod nulou. Je
pravda, že v průběhu dne se oteplilo na příjemných mínus jedenáct.
Na úroveň předváděné hry to však nemělo vliv. Hrál se atraktivní
fotbal se spoustou branek. Občerstvovací jednotka také nezahálela a
tak svařené víno, domácí klobásy a vařené vepřové šlo dobře na odbyt. A jak turnaj nakonec skončil? No přece vítězstvím nás všech, co
jsme se zúčastnili a nezmrzli. Do statistik se letošní ročník zapíše
jako další vítězství domácího mužstva. Na druhém místě skončily
Fialky z Lažánek a na třetím Méďovci z Vyškova.

Výkonný výbor
děkuje všem „sportovně“ aktivním členům i nečlenům za práci ve
prospěch hvězdlického sportu a přeje všem klidné a štědré vánoční
svátky a do roku 2010 hodně zdraví a pohody.
Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice
27. září 2009 se čtyři členové zásahové jednotky zúčastnili
v Brně Tuřanech při návštěvě Svatého otce papeže Benedikta XVI.
Zajištění transportu postižených osob a činnost požární hlídky. Bylo
to velmi náročné vzhledem k času od dvou hodin ráno do odpoledních sedmnácti hodin.
16. října 2009 jsme byli popřát naší dlouholeté člence sestře
Zdeně Habrdové k narozeninám.
14. listopadu 2009 nám firma „Hanák“ jeřábem stavěla sušák na
hadice ve Starém dvoře.
21. listopadu 2009 uspořádal výbor SDH pro členy, jejich rodinné partnery a ostatní občany v přísálí kulturního domu kulturní večer s živou muzikou.

Vážení spoluobčané,
Blíží se závěr roku 2009. Výbor SDH Nové Hvězdlice přeje radostné prožití svátků Vánočních a v Novém roce pevné zdraví.
Kolofík Jan

Společenská

rubrika

Vítáme do života :
Natálii Malafovou
Vladimíra Bártu
Ivanu Křístelovou
Viktorii Bui

17. 9. 2009
28. 9. 2009
17. 10. 2009
25. 10. 2009

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

Věra Klvačová
Františka Hlaváčová
Hana Charousová
Marie Kyprová
Mária Moravčíková
Marie Němcová
Jan Kopečný
Miroslav Povolný
Jan Dopita
Anna Dobiášová
Rudolf Hrazdil

85 let
70 let
70 let
80 let
80 let
80 let
60 let
65 let
65 let
92 let
85 let

Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní

Marie Babyrádová
Bohuslava Baladová
Ludmila Dumová
Jarmila Fellmayerová
Františka Kolářová
Františka Šemorová
Olga Žemlová

93 let
70 let
90 let
85 let
80 let
95 let
80 let

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

Josefem Candrikem
Marií Hanákovou
Čest jejich památce.

Aktuální kulturní kalendář městyse Hvězdlic
25. 12. Turnaj v nohejbalu
školní tělocvična
29. 12. Oslava Silvestra - zabíjačka Staré Hvězdlice
* Občanské sdružení Staré Hvězdlice

SK Hvězdlice
OS SH*

Změny a doplnění kulturních akcí budou zveřejněny ve zpravodaji
a na internetových stránkách v průběhu roku.

Kulturní kalendář městyse Hvězdlice na rok 2010
Datum
9. ledna

23. ledna
27. února
březen
20. březena
30. dubna
květen
červen
19. června
červen
3. července
červenec

23. července
24. července
25. července

Název akce
Novoroční koncert
Kyjovského komorního orchestru
Sportovní ples
Tradiční ostatky
Dětský karneval
Turnaj ve stolním
tenise
Pálení čarodějnic
Stavění máje
Dětský den
Vepřocup-turnaj
v malé kopané
Cyklistický výlet
po jižní Moravě
Turnaj veteránů
v malé kopané
Starohvězdlické
hody
Hodová diskotéka
Krojované hody
Hodový zápas „ženatí : svobodní“

Pořadatel
Kulturní komise
městyse Hvězdlice
SK Hvězdlice
Hasiči Nové Hvězdlice
Kulturní komise
městyse Hvězdlice
SK Hvězdlice
ČSŽ Nové Hvězdlice
OS Staré Hvězdlice
Občanské sdružení
Slovan
SK Hvězdlice
OS Staré Hvězdlice
SK Hvězdlice
OS Staré Hvězdlice
SK Hvězdlice
Občanské sdružení
Slovan
SK Hvězdlice

srpen

září

říjen
listopadu
13. listopadu
18. prosince
25. prosince
Prosinec

Rozloučení
s prázdninamivýlet
Loučení s létemodpoledne her pro
děti i dospělé
Maškarní ples pro
dospělé
Setkání seniorů
Uliční turnaj
v malé kopané
Sněhulacup-turnaj
v malé kopané
Turnaj v nohejbale
Silvestrovská zabíjačka

OS Staré Hvězdlice

OS Staré Hvězdlice

Občanské sdružení
Slovan
Kulturní komise
městyse Hvězdlice
SK Hvězdlice
SK Hvězdlice
SK Hvězdlice
OS Staré Hvězdlice

Zkratky: SK= Sportovní klub
OS=Občanské sdružení
ČSŽ= Český svaz žen
Změna dat akcí je možná, upřesnění jednotlivých akcí bude zveřejněno vždy ve Zpravodaji městyse Hvězdlice čtvrtletně předem.

Oznámení úřadu Městyse Hvězdlice.
Úřad městyse informuje
Ve dnech 4.a 5. ledna 2010 budou provedeny odpočty vodoměrů.
Žádáme všechny odběratele vody z obecního vodovodu o zpřístupnění vodovodních šachet, případně nahlášení stavu vodoměru na
Úřad městyse Hvězdlice nejpozději do 6. ledna 2010.
V pondělí 18. ledna 2010 se začnou vybírat všechny poplatky za
rok 2010, tj.:
1) vodné ( Kč 20 /m3)
2) poplatek za komunální odpad (Kč 500/ osobu nebo chalupu)
3) poplatek ze psa ( občané Kč 120/ psa, důchodci Kč 60/psa)
4) nájemné za popelnice ( Kč 160/rok/kus)
5) nájemné z obecních pozemků ( dle smlouvy)
Prosíme občany, aby přišli poplatky uhradit včas, nejpozději do 31.
ledna 2010.

INZERCE: Úřad městyse Hvězdlice hledá pracovnici na úklid budovy
Úřadu městyse Hvězdlice a tělocvičny. Pracovní poměr na základě
dohody o pracovní činnosti. Vhodné pro matku na mateřské dovolené nebo zdatnou důchodkyni. Podrobnější informace můžete získat
na Úřadě městyse Hvězdlice.
Svoz popelnic o vánocích
Odvoz popelnic bude naposled v letošním roce dne 24. 12. 2009 .
První svoz po novém roce bude 7. 1. 2010.
V lednu budou svozy probíhat ještě na staré známky, svoz dne 4.
2. 2010 bude již na novou známku, proto upozorňujme všechny
občany, že je nutno uhradit poplatky za tuhý komunální odpad
nejpozději do 31. 1. 2010.
Policie České republiky radí nejen seniorům
°Nikdy neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. Cizí lidi si nikdy
nevpouštějte do bytu, pouze ty, které dobře znáte, nebo se vám důvěryhodně prokáží a sdělí vám, proč přichází. Pokud vás někdo oslovuje jménem, ještě to neznamená, že vás zná.
°Je vhodné uvádět na jmenovce na dveřích příjmení v množném čísle (Novákovi) nebo v mužském rodu, zvláště v případě, že v bytě žije
sama žena.
°Buďte opatrní, neotvírejte každému, kdo vás za dveřmi požádá o
pomoc, např. o možnost si zatelefonovat, či předání zásilky pro vašeho souseda. Situaci můžete řešit, i přes zavřené dveře. Pomoc
zprostředkujete např. přivoláním souseda nebo sanitky apod.
°Mějte vždy důležitá telefonní čísla poblíž vašeho telefonu nebo na
dobře viditelném místě.
°Zamykejte hlavní vchodové dveře. Pro své bezpečí si pořiďte dveřní
panoramatické kukátko, které vám umožní vidět široký prostor za
vašimi dveřmi a pojistný řetízek, díky kterému můžete vyřídit některé záležitosti v relativním bezpečí.

°Nemívejte doma více peněz v hotovosti nebo velmi cenné věci, pokud nemáte doma zabudovaný trezor. Peníze si raději uložte na svůj
účet a cennosti do bezpečnostní schránky v bance nebo v jiném peněžním ústavu. Své cennosti si raději vyfotografujte, pro jejich případném odcizení vám tyto fotografie usnadní jejich identifikaci. Noste u sebe jen nezbytnou peněžní hotovost. Nikdy se před nikým nechlubte tím, kolik máte doma peněz, ani tím, jaké vlastníte cennosti.
Stačí nepatrná chvilička, aby si vás podvodník vytipoval a dostal do
vašeho bytu, kde vás může připravit o peníze a cennosti.
°Časté jsou i případy, kdy vás neznámá osoba žádá o pomoc a vzbuzuje tím soucit. Potřebuje nutně půjčit nebo rozměnit finanční obnos a mezitím co jdete pro peníze, obhlédne, kde máte uloženou hotovost nebo položenou peněženku a využije situaci k jejímu odcizení.
°Vynalézavost podvodníků je opravdu velká. Mohou se například také vydávat za přítele Vašeho příbuzného či známého, který je ve finanční tísni. Vždy je proto bezpečnější si informace pro jistotu ověřit.
°V případě zástupců firem provádějících odpočty energií požadujte
služební průkaz prokazující příslušnost k dané společnosti, sledujte
vývěsky v domech, které na odpočty upozorňují dopředu nebo si
skutečnost ověřte telefonátem na daný úřad.

Závěrečný příspěvek Vojty J.
Takřka všichni, kteří měli v mládí rozum si vybrali nějakého
partnera. Někomu se to po letech zdálo jako špatná volba a tak to
zkusili znovu. Já si nemohu stěžovat, ale mám tu některé postřehy
ze života mých známých. Jde o několik bodů, či poznatků, při jejichž dodržení nebo pochopení se Vám vyvede šťastné manželství.
1. Moje žena a já, chodíme dvakrát týdně na večeři do nějaké
dobré restaurace. Nejdřív si dáme nějaký aperitiv a potom obvykle místní specialitu. Přitom si užíváme příjemné společnosti. Ona chodí v úterý, já v pátek.
2. Máme oddělené ložnice. Její je v Brně, moje v Praze.
3. Beru svou ženu všude. Ona však vždycky najde cestu zpátky.
4. Když jsem se ženy zeptal, kam by chtěla jít na výročí naší svatby, řekla, že někam kde dlouho nebyla. Tak jsem ji navrhl kuchyň.
5. Vždycky se držíme za ruce. Kdybych ji pustil, šla by nakupovat.
6. Má elektricky vyhřívanou postel, elektrický mixér, elektrický
opékač topinek, elektrickou kulmu, elektrickou troubu, elektrickou myčku nádobí. Jednou povídá: „Všude spousta elektrických vymožeností a já si přitom nemám kde sednout.“ Tak
jsem ji navrhl, že jí koupím elektrické křeslo.
7. Žena řekla, že ji zlobí auto. Prý má vodu v karburátoru.
Vzal jsem tašku s nářadím a zeptal se, kde je auto. Odpověděla, že v rybníce.
8. Nechala si dát v salonu krásy pleťovou masku z piešťanského
bahna. Dva dny vypadala skvěle. Pak bahno opadalo.
9.Ráno běžela za popelářem a volala: „Stihla bych ještě odvoz ?“
Popelář se vyklonil z okénka a řekl: „Ale jo, naskočte si !“
10. Nemluvil jsem se svou ženou dva měsíce. Nechtěl jsem ji přerušovat.

11. Poslední hádku jsem zavinil já. Když se mě žena zeptala, co je
v televizi, odpověděl jsem, že tištěné spoje, obrazovka a prach.
Takže pánové máme co dohánět. Na druhou stranu už jsem
někde slyšel: „ Kdybych si vzal medvěda, tak mě sežere za den,
kdežto ty už mě žereš ( zde je třeba dosadit potřebnou číslovku)10, 20, 30, 40, a více let. Ale upřímně: “Nekupte to“. Rodinnou
vánoční pohodu Vám ze srdce přeje
Váš Vojta J.

Vážení spoluobčané redakce Hvězdlického
zpravodaje Vám přeje, pokojné prožití Vánočních svátků v kruhu Vašich blízkých a
v roce 2010 hodně zdraví a pohody.

Vydává úřad městyse Hvězdlice nákladem 350 výtisků zdarma.
Registrováno MK Praha pod evid.č. 10177.
Toto číslo vyšlo 21.12.2009.

