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Milý čtenáři zpravodaje.
Co jsme pro vás tentokrát připravili?
Na úvod Úvaha na téma vánoce.
Dále informace o Starohvězdlickém kostele.
Pokračujeme Slovem starosty.
Seznámíme vás s Informacemi z jednání zastupitelstva městyse
Hvězdlice.
Dále nesmí chybět ani oblíbená rubrika Události v kultuře a sportu.
Následuje Společenská rubrika.
Aktualizovali jsme pro vás Letošní kulturní kalendář, kde se dozvíte, co ještě můžete letos zažít a zařadili plán Kulturního kalendáře
na rok 2013.
Před závěrem si můžete přečíst Informace úřadu městyse Hvězdlice.
A vše uzavírá Nabídka pojištění.

Úvaha na úvod.
Ani jsme se toho nenadáli a počasí tomu prozatím vůbec neodpovídá, ale přiblížil se konec roku a s ním nejkrásnější svátky v roce vánoce.
Každý je prožívá jinak, záleží na věku a zvycích v rodině. Nákup vánočních dárků začíná být stále častějším námětem hovorů jak v rodině, tak i na pracovišti. Někdo už má dárky nakoupené, někdo je
shání na poslední chvíli, někdo lehce vymyslí pro druhého dárek,
který mu přijde vhod a někdo se trápí a nakonec koupí drahou zbytečnou věc. Tvrdit dětem, že o vánocích o dárky vůbec nejde, je zhola nemožná věc, ale my ostatní už to dávno víme. Víme, že malý dárek daný s láskou potěší, ale mnohem raději jsme, když se setkáme
se svými blízkými, uděláme si na sebe čas, promluvíme si, zahrajeme si s dětmi a v klidu a míru si užijeme sváteční dny.
V neděli 2.prosince bude 1.neděle adventní. Období adventu je pro
křesťany obdobím čekání na narození Krista. Většina z nás je v očekávání příchodu vánoc. Snažme se, abychom tento čas nestrávili jenom horečným sháněním dárků, velkým úklidem, vařením a pečením, ale příjemným očekáváním krásných svátků, vyplněný přemýšlením jaký dárek by potěšil a jak si ty vánoce co nejlépe užijeme.
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Starohvězdlický kostel.
V říjnu letošního roku začala další etapa postupné obnovy kostela
sv.Cyrila a Metoděje ve Starých Hvězdlicích. Po generální opravě věže, probíhá v současné době výměna střešní konstrukce nad lodí
kostela. V souvislosti s touto opravou se o kousek dál posunulo poznání historie této stavby. Bylo zjištěno, že původní stavba datovaná
do 1.poloviny 13.století byla ještě v 13.století přestavována. Což je
doloženo použitím rozdílného cihelného zdiva. K přestavbě došlo
pravděpodobně někdy kolem roku 1250, kdy byla postavena věž. Po
odstranění střešní konstrukce nad lodí je zvenku vidět to, že jak věž
tak hřeben střechy lodi byly původně nižší. Na severní straně věže je
viditelný reliéfní pásek – pásek z cihel seskládaný do pravoúhlých
trojúhelníků. První patro věže bylo otevřeno směrem do lodi kostela, v dalším patře byla ve třech stěnách vyzděna sdružená dvoudílná
okénka, ve zvonicovém patře byla původně sdružená trojitá okénka
ve všech stěnách, dnes je zachováno pouze jedno, a to na východní
straně věže. Došlo také ke zvýšení štítu na západní straně kostela.
Na základě těchto nových skutečností je pravděpodobné, že kostel
byl vystavěn již začátkem 13.stolení, možná i koncem 12.století.
Ale vraťme se zpět do současnosti. Probíhající rekonstrukce je možná díky dotacím, které hvězdlická farnost získala. Na financování této opravy se podílí i Městys Hvězdlice, farníci, prostřednictvím pravidelných sbírek a ostatní občané, prostřednictvím svých peněžních
darů.
Farní rada touto cestou děkuje všem dárcům a pevně věří, že po
přečtení těchto řádků a při sledování postupu oprav bude dárců
přibývat.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
po období podzimního sucha nastupuje období zimní. První mrazíky
jsou již dávno za námi a sem tam někdy poletuje pomaloučku sníh,
který zakryje pomalu celou krajinu. A opět je tu zima. Jaká bude to
ještě nevíme. Víme, že Vánoce jsou již před námi o čem svědčí i výzdoby výkladních skříní a blížící se pomaloučku Vánoce a Nový rok.

4

Podzimní práce jsou již po obci ukončeny a začíná příprava na zimní
práce. Byly zakoupeny nádoby na zimní posyp a osazeny na místech, kde bývaly dříve hromádky písku. Tyto nádoby jsou naplněny
štěrkem k případné potřebě posypu dané části komunikace.
V návaznosti na předešlé práce tělocvičně a to osazení okenních
rámů a ochranných sítí v tělocvičně bylo provedeno vymalování celé
tělocvičny. Byl proveden velký úklid a předána tělocvična k dalšímu
užívání a nechť dále slouží těm, kteří mají zájem o cvičení a sportovní dění v naší obci. Tyto veškeré práce prováděli naši zaměstnanci za což jim patří vřelý dík. Ještě před začátkem zimy se nám podařilo provést výměnu okapních žlabů a svodů, které byly prorezivělé.
Sloužily svému účelu od roku 1971.
Úklid v obci probíhal podle možností a také podle počasí. Po vydražení Fítka jsme opět provedli ve sklepech vybílení a úklid a připravili
sklepy na uložení a přezimování květinových hlíz tak jak každým
rokem. V ovocných sadech byly obaleny ovocné stromky proti okusu
zvěří.
Dále byl opraven místní rozhlas, jeho vyladění, oprava veřejného
osvětlení, oprava kanalizace, a komunikací, vyčištění svodnic s polí
do příkopů a odvodu vod do potoka.
Na vodojemu a kolem studní byl proveden úklid, provedeno zazimování a nátěry kovových součástí zařízení a oplocení.
Obec se nadále podílí na opravě Starohvězdlického kostela jak po
stránce finanční tak pracovní.
Po dlouhé řadě let vyjednávání a vyřizování se konečně započalo
pracovat na Poldru Pod Borovicí. Příprava celé akce byla zdlouhavá,
ale v mezích stavebního zákona a probíhajících řízení. Provádí se
zemní práce od potoka.V prvé řadě se provádí otevřené koryto od
šachty u silnice do potoka, aby byl zajištěn odvod podzemní vody.
Pak bude následovat vyhloubení dna toku od šachty u silnice po
hráz nádrže a propojení odtoku vody pod hrází a navršení hráze a
úprava terénu celé nádrže. Celé dílo by mělo být hotové do června
2013 a připraveno na zadržení povrchových vod.
Územní plán Hvězdlic byl schválen již v roce 2010. I. Etapa pro zástavbu rodinných domků Dvorská se připravuje projektově a do
konce tohoto roku by mělo být požádáno o územní rozhodnutí.
K dispozici bude 5 stavebních míst. Další místa budou k dispozici až
po převedení nebo odkoupení církevního pozemku a prodloužení inženýrských sítí.
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Před Mateřskou školkou byla osazena lavička, která sloužila nejen
pro kolemjdoucí k odpočinku, ale také pro občany, kteří chodí do
MŠ pro obědy. 11.11. 2012 došlo k poškození lavičky. Jinými slovy
k její likvidaci. Vytrhané latě a naházené v potoce. Komu ta lavečka
vadila se zatím nezjistilo. To samé bylo po sběru domovního odpadu
na parkovišti. Naházené věci v potoce. U Požární zbrojnice v NH poničená fasáda od ovoce, ulámané větve z okrasných stromů, rozházené odpadky v uličce na Paseku, promáčknutý odpadkový koš a
podobně. O jedné partě tří až čtyř mladíků se ví. Je jenom otázka
času, kdy se nám někdo ozve, že tito mladíci ničí veřejný majetek.
Pro příští období tj. rok 2013 připravujeme následující akce. Toto je
pouze návrh, který bude ještě upraven dle rozpočtu daní pro příští
období a jeho naplnění.
Rekonstrukce obecního domu ve Starých Hvězdlicích, kterou budeme provádět po etapách jako výměna oken, odizolování zdí z venku,
přípojku vody, a možná další práce. Vše záleží na poskytnutí dotací.
Zajištění dotací na byty v ZŠ – zde nejsou vypsány zatím žádné dotace a z našeho rozpočtu to hradit nelze. Zatím jediným ukazatelem
do budoucna je vzít úvěr nízkoprocentní a delší dobu ho splácet.
Provedení inženýrských sítí pro první etapu výstavby rodinných
domků Dvorská. Ovšem musí být dotace.
Dokončení projektu ZŠ – byty s napojením na ČOV do Domova
Hvězda.
Doplňky na dětské hřiště.
Zateplení stropu v tělocvičně a šatnách.
Nákup lehkého trubkového lešení pro čištění oken a malování.
Výkup pozemků pod silnicí do ZV, pod rybníkem, hřbitov, po provedení otevřeného koryta od Poldru k potoku SH a ostatní plochy pro
potřeby obce.
Kulturní dění v obci je stále na dobré úrovni a kulturní kalendář byl
naplněn celou řadou akcí, o nichž se dočtete dále v tomto zpravodaji. Tímto děkuji Všem pořadatelům za jejich vynaložené úsilí a přeji
jim mnoho úspěchů při pořádání dalších akcí.
Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem roku 2012, děkuji Všem občanům, kteří se
podíleli a byli nám nápomocni při zvelebování naší obce. Dále děkuji Všem členům Rady a Zastupitelstva městyse Hvězdlice, všem zaměstnancům a pracovníkům na VPP, všem organizacím, podnikům
a sponzorům za poskytování darů organizacím při pořádání různých akcí.
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S koncem roku přichází nezadržitelně Vánoce svátky pokoje, radosti klidu a míru. Proto mi dovolte, abych Vám Všem jménem Rady a
Zastupitelstva i jménem svým popřál šťastné prožití svátků Vánočních a dětem bohatou nadílku dárků pod stromečkem.
A Vám všem hodně zdraví, štěstí, pracovních úspěchů a plno lásky
ve Vašich rodinách v novém roce 2013.
Alois Kadlec
starosta

Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 31. 10. 2012 a projednalo mimo jiné:
- žádost Evy Harangiové o povolení pokácení smrku před domem
čp. 24 ve SH
- výsledek dražby posilovny
- návrh nové vyhlášky městyse Hvězdlice o místním poplatku
z TKO
- informaci o energetických průkazech budov
- kolaudaci přístavby domu čp. 62 ve SH
- návrhy firem na možnosti zateplení stropu tělocvičny
- žádost OS Staré Hvězdlice o příspěvek na akci „Rozloučení
s babím létem“
- nabídku na odprodej pozemků p. Kameníčka, SH na hřbitově
- žádost o připojení na obecní vodovod-Šmora
- žádost o přidělení obecního bytu – Iveta Kočišová
- obnovení územního plánu Švábenice
- stížnost Stanislava Zhejbala na týrání a likvidaci koček v obci
- obnovení aparatury na sále
- stížnost na psa majitele Pavla Sedláka
- možnosti provedení opravy komunikace do Zdravé Vody
- možnost získání úvěrů na výstavbu nájemních bytů
- výsledek jednání na odprodej pozemků ve SH-Ošmera-Ochotná
- zakoupení nádob na posypový materiál na zimní údržbu
chodníků
- výměna kotle v bytě č. 5 – Hošťálková
- stížnosti na pobíhání a výkaly psů po obci
- seznam dětí v MŠ Hvězdlice pro rok 2012-2013
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-

dodatek ke smlouvě o dílo – Aquaprocon
informaci o reformě státní správy
žádost SDH Nové Hvězdlice o příspěvek na Drakiádu
žádost SK Hvězdlice o příspěvek na pořádání pouličního turnaje
žádost Lesů ČR o schválení vybudování zpevněné komunikace
k budovanému poldru „Pod borovicí“ ve SH
- souhlas MěÚ Vyškov, odbor ŽP s vynětím zemědělské půdy
v lokalitě „Dvorská“
- žádost Lesů ČR o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
- žádost Domova Hvězda Hvězdlice o povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les-revitalizace parku
- návrh obecně závazné vyhlášky o pohybu psů na veřejných
prostranstvích
- termín zasedání ZM Hvězdlice dne 12.12.2012
- smlouvu o smlouvě budoucí s Domovem Hvězda – uložení
kanalizace na pozemcích JMK
- věcné břemeno na užívání pozemku-uložení kanalizace
s Pozemkovým fondem
- oznámení výkonu mapových prací
- přerušení dodávky el. energie dne 19. 11. 2012
- návrh akcí roku 2013
- osvícení vánočního stromu s programem dne 8. 12. 2012vypouštění balónků s přáníčky
- rozpočtové opatření č. 5/2012
- besedu se seniory 9. 11. 2012
- plán inventur na rok 2012
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Události v kultuře a sportu
Z činnosti kulturní komise
V pátek 9. listopadu 2012 ožil sál kulturního domu ve Hvězdlicích čilým ruchem. Už od ranních hodin probíhala zkouška zvukové aparatury a za chvíli bylo slyšet veselé štěbetání dětí
z Mateřské školy Hvězdlice. To je každoročně neklamné znamení
toho, že je v plné přípravě již tradiční „Setkání seniorů Hvězdlic“.
To letošní se určitě zapíše do dějin svou rekordní účastí. Sešlo se
více jak 80 našich spoluobčanů.
Program byl zahájen úvodním proslovem člena kulturní komise,
kterého na jevišti hned vystřídaly děti z mateřské školy. Jejich
program, plný říkadel a písniček, vyloudil nejednu slzičku dojetí
na tvářích přítomných seniorů.
Doslova pastvou pro oči bylo následné vystoupení malých i větších mažoretek ze ZUŠ Bučovice.
Z projevu starosty městyse Hvězdlice Aloise Kadlece se všichni
dověděli o životě ve Hvězdlicích, o ukončených akcích, i o akcích,
které obec plánuje a připravuje.
K poslechu i tanci pak zahrál Radek Verner z Brankovic. Všichni
senioři dostali malý dárek. O občerstvení se po celé odpoledne
starali nejen členové kulturní komise, ale i členové Zastupitelstva městyse Hvězdlice , jimž patří veliký dík za výpomoc.
Vlasta Nováková
členka kulturní komise
Občanské sdružení SLOVAN
Dne 3. listopadu 2012 se v našem městečku konal maškarní ples
pro dospělé, pořádaný Občanským sdružením Slovan. Ve 21 hodin se sálem rozezněla hudba a postupně se maskami zaplnil taneční parket. Různorodost masek byla opravdu veliká, od pohádkových bytostí až po profesní kostýmy. Dobrá nálada vydržela až do brzkých ranních hodin, kdy se postupně všichni rozcházeli domů. V příští roce se na Vás opět těším....
Jana Vojtková
předsedkyně o.s.Slovan
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Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice
8. září oslavil náš pokladník bratr Přikryl Ladislav životní jubileum 65. let. Členové výboru mu přišli popřát pevné zdraví a přinesli dárek. A také mu nechali zahrát v rozhlase pěknou písničku.
14. září se členové sboru byli rozloučit na poslední cestě
s bratrem Karlem Hladkým zasloužilým členem sboru dobrovolných hasičů Nevojice. Čest jeho památce.
V Hodějicích se 22.září uskutečnil již druhý ročník soutěže o nejlepší hasičský prapor Jihomoravského kraje. Atraktivní setkání
se konalo pod záštitou hejtmana kraje Michala Haška a dobrovolných hasičů Hostěrádky-Rešov.
Na seřadišti u sokolovny se v dopoledních hodinách sjelo 32
hasičských delegací ze sborů dobrovolných hasičů s prapory.
Prapory hodnotila pětičlenná porota ve třech kategoriích.
V nejobsazenější kategorii vyšívaných praporů porota udělila
ocenění pěti praporům.
Prvenství získali hasiči z Blučiny na Brněnsku, druhé místo
hasiči z Nových Hvězdlic na Vyškovsku, třetí příčku obsadili
hasiči z Valtínova na Jindřichohradecku v Jihočeském kraji.Ocenění za čtvrté místo patřilo praporu hasičů z obce Radňoves na Žďársku, pátou příčku porota přiřkla praporu SDH Kanice na Brněnsku.
Vyhlášení výsledků provázelo předávání pohárů, stuh a věcných
cen. Druhému ročníku soutěže o nejlepší prapor Jihomoravského
kraje v Hodějicích spolu s diváky přihlížel také náměstek
Jihomoravského hejtmana Václav Božek, generální ředitel HZS
ČR plk. Drahoslav Ryba a další hosté.
5. října – šestičlenná delegace našich dobrovolných hasičů se zúčastnila pohřbu bratra Jana Červinky v Hodějicích. Čest jeho
památce.
13. října se naši mladí hasiči zúčastnili branného závodu požární
všestrannosti a štafety požárních dvojic. Tímto kolem začíná nové
kolo celoroční soutěže „ Plamen 2013“. Starší obsadili pěkné 16.
místo a mladší skončili na 22. místě.
26. října. Mateřská škola Hvězdlice ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů uspořádali drakiádu. Pouštění draků se uskutečnilo na Kalvárii. Po skončení se všichni přemístili k hasičce,
kde se občerstvili teplým čajem a opékáním špekáčků. Pro děti
byly připravené soutěže. Všichni zúčastnění byli spokojeni.
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2. listopadu na večer se rozezvučela siréna. Naše zásahová jednotka musela vyjet k požáru do Brankovic.
Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a již se přiblížil konec roku 2012. Výbor sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice děkuje všem
občanům za to, že si chránili své domovy a nezavdali příčinu k požáru. Přejeme Vám všem krásné prožití svátků vánočních a do Nového roku pevné zdraví a pohodu ve Vašich
rodinách.
Jan Kolofík , jednatel SDH.
Vážení členové jednotky sboru dobrovolných hasičů městyse
Hvězdlice, dovolte mi, abych jménem celého výboru i svým poděkoval za Vaši obětavou práci v oblasti prevence i represe pro naší
obec. V letošním roce vyjížděla jednotka pouze k výjezdům mimo
obec, proto musím poděkovat všem spoluobčanům za dodržování
požárních předpisů a také přírodě, která k nám byla přívětivější
než v minulých letech. Ještě jednou děkuji za Vaší celoroční činnost a přeji Vám a Vašim rodinným příslušníkům hodně trpělivosti v další práci a nám všem ostatním pevné zdraví a spoustu
štěstí v roce příštím.
Lubomír Stenchlák, velitel JSDH

Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice
Uliční turnaj
K podzimním sportovním akcím, které náš sportovní klub pořádá,
patří již mnoho let uliční turnaj. Jeho hlavní myšlenkou je umožnit
všem spoluobčanům bez rozdílu věku zahrát si fotbal. Letošní ročník, který se uskutečnil v sobotu 27.října, nebyl výjimkou. I přes
poměrně slušné počasí se však sešlo pouze deset sportuchtivých odvážlivců. Pořadatelé tuto hrstku statečných rozdělili pouze do dvou
mužstev – východ a západ. Zápas skončil 12:9. Pořadatelé byli trochu zklamáni malou účastí mládeže. Ale jak už to na těchto akcích
bývá, jak hráči, tak hrstka věrných diváků, odcházela v podvečer
domů s pocitem smysluplně stráveného odpoledne.
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Konec roku je spojen s dalšími akcemi, které pořádáme a na které
vás touto cestou srdečně zveme. Které to jsou? 15.prosince Sněhulacup, 26.prosince nohejbal a 31.12. Silvestrovské loučení se starým rokem.
Výkonný výbor Sportovního klubu děkuje všem svým příznivcům za
podporu a přeje nejen jim, ale i ostatním občanům hodně zdraví,
pohody a lásky v rodině i v zaměstnání.
ing. Zdeněk Tejkal
předseda SK
Kulturní a sportovní akce ve Starých Hvězdlicích
I když za uplynulé období proběhla spousta akcí, jejich pořadatelé
do uzávěrky tohoto čísla zpravodaje nedodali žádnou zprávu.

Společenská rubrika
Vítáme do života :
Adélu Vernerovou

14.11.2012

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

Aleš Syřínek
Jaroslav Malovec
Josef Habrda
Marie Stránská
Drahomíra Kubová
Anna Svobodová
Jiřina Lampová
Jana Kameníčková
Zdeněk Němeček
Věra Pavlíková
Anna Dobiášová
12

60 let
60 let
70 let
65 let
60 let
70 let
65 let
60 let
60 let
65 let
95 let

Paní
Paní
Pan
Paní
Paní

Jaroslava Stellová
Jitka Havránková
Miroslav Zapletal
Františka Chlupová
Věra Šponerová

80 let
91 let
70 let
92 let
75 let

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

Miluší Nebojsovou
Josefem Lysým
Vladimírou Podlasovou
Jaroslavem Hájkem
Jaroslavou Brázdovou
Drahomírou Sedláčkovou
Jarmilou Häuslerovou
Bořivojem Kolaříkem
Janem Valníčkem
Čest jejich památce
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Ze starého kulturního kalendáře městyse Hvězdlice na rok
2012 zde máme ještě poslední prosincové akce.
Datum

Název akce

Pořadatel

8.12.
2012
15.12.
2012
25.12.
2012
26. 12.
2012
31.12
2012
31.12.
2012

Rozsvícení vánočního stromu
s programem
Sněhulacup-turnaj v malé kopané
/hřiště SK/
Turnaj v nohejbale /školní tělocvična /

Kulturní komise a
Sportovní klub
Sportovní klub

Diskotéka na sále KD Hvězdlice

Jeřábková

Silvestrovské sousedské posezení
/hasička ve SH/
Silvestrovská zábava / sál KD/

Občanské sdružení SH,
Hasiči SH
Sportovní klub

Sportovní klub

Kulturní kalendář městyse Hvězdlice na rok 2013
Datum
5.1. 2013

Název akce

Pořadatel

Valná hromada / přísálí KD N.Hvězd./

leden 2013

Novoroční koncert Kyjovského orchestru
zámecká kaple Domova Hvězda Hvězdlice
19. 1. 2013 Ples / sál KD Nové Hvězdlice/
16. 2. 2013 Ostatky / průvod městysem/
březen
Dětský karneval/ sál KD Nové Hvězdl./
březen
Velikonoční turnaj ve stolním tenise
/tělocvična/
30.4. 2013 Pálení čarodějnic v Nových i ve
Starých Hvězdlicích
červen
Dětský den- hřiště
červen

Hasiči NH
Kulturní komise
Sportovní klub
Hasiči NH
Kult. komise,SK,Hasiči
Sportovní
/
klub
ČSŽ NH, hasiči SH
Kult.komise,SK,Hasiči

Vepřcup-turnaj v malé kopané/hřiště SK/ Sportovní klub
13. ročník
5. a 6. 7.
Starohvězdlické hody / náves SH/
2013
Hasiči SH
červenec
Turnaj veteránů v malé kopané
Sportovní klub
/hřiště SK/
červenec
Krojované hody v Nových Hvězdlicích
OS Slovan,SK, městys
2013
srpen
„Vyschlé kopák IV“.sjezd motorkářů
Sdružení motorkářů
/koupališti v Nových Hvězdlicích
14

srpen

Ukončení prázdnin /myslivecká chata/

Myslivecké sdružení NH

říjen

Uliční turnaj v malé kopané /hřiště SK/

Sportovní klub

říjen

Maškarní ples pro dospělé /sál KD NH/

OS Slovan

listopad

Tradiční setkání seniorů /sál KD NH /

Kulturní komise

25.12.
2013

Turnaj v nohejbale /školní tělocvična /

Sportovní klub

Sněhulacup-turnaj v malé kopané/hřiště/ Sportovní klub
prosinec
31.12
2013

Silvestrovské sousedské posezení
/hasička ve SH/

Hasiči SH

Úřad městyse Hvězdlice informuje
Odpočty vodoměrů budou provedeny ve dnech 20. – 21. 12. 2012,
prosíme o připravení vodovodních šachet k odpočtům, popř. zapsání
a nahlášení stavu vodoměru k tomuto datu.
Jelikož nás ve dnech 11. a 12. ledna 2013/ a pak ještě zřejmě
25. a 26. ledna 2013 II.kolo /čeká volba prezidenta republiky, začnou se poplatky za nový rok 2013 vybírat
ve středu 6. února 2013 v době od 7,00 do 17,00.
Cena za vodné i poplatek ze psa zůstávají ve stejné výši jako
v předchozích letech.
Poplatek za popelnice / TKO/ bude navýšen.
Jeho výši určí nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku za
TKO, kterou bude schvalovat Zastupitelstvo městyse Hvězdlice dne
12. 12. 2012.
Prosíme poplatníky, aby provedli úhradu nejpozději do konce měsíce února 2013. Děkujeme za pochopení.

Redakce Hvězdlického zpravodaje přeje s předstihem klidné
prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, stěstí
a osobní pohody.
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Pojištění pro ženy ještě letos VÝRAZNĚ PODRAŽÍ !
Podle nové povinnosti musí pojišťovny v ČR
zavést jednotné sazby pojistného pro ženy a muže.
Vážené dámy, máte opravdu poslední možnost
uzavřít do konce listopadu 2012 životní pojištění,
popřípadě další pojištění osob, za stávajících
podmínek. Pokud do konce listopadu 2012
využijete tuto příležitost, zůstane Vámi sjednaná
smlouva v platnosti s původními podmínkami
(tedy za současné ceny) i po zavedení
jednotných tarifů.
V případě zájmu, nebo dotazu mě neváhejte
kontaktovat na telefonu nebo e-mailu
Lubomír Stenchlák, UNIQA pojišťovna, a.s.
776 365 901
lubomir.stenchlak@uniqa.cz

Vydává Úřad městyse Hvězdlice nákladem 350 výtisků. Zdarma.
Registrováno MK Praha pod evid. č. 10177. Toto číslo vyšlo 26. 11. 2012
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