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     Milý čtenáři zpravodaje. 
      
     Čtvrté číslo zpravodaje, které otvíráš, jasně signalizuje, že konec 
roku se neúprosně blíží. Ještě ale než si budeme přát vše dobré do 
roku příštího, čekají nás nejkrásnější svátky v roce, Vánoce. Jak ta-
to tradice vznikla, jak se u nás i ve světě slaví, jaké vánoční tradice 
a zvyky je doprovází, jsme se zde snažili čtenářům přiblížit mnoho-
krát. Snažili jsme se také, byť někdy kostrbatě, aby  Vánoce byly 
štědré nejen množstvím dárků, ale hlavně množstvím přátelských 
setkání a počtem odstraněných překážek ve vzájemných vztazích. 
Aby byly veselé úsměvy našich blízkých, který jsme u  nich dokázali 
vyvolat svoji pohodou a porozuměním.  
     Doba, ve které teď žijeme, je velmi vzdálená těmto myšlenkám. 
Jakoby platilo staré latinské: „Homo hominy Lupus“, tedy člověk 
člověku vlkem. Nedokážeme mnohdy odstranit předsudky, které 
máme v názorech na druhé. Na spoustu lidí se díváme přes prsty a 
poukazujeme na jejich chyby. Jde to dělat jinak?  Jeden známý a 
uznávaný degustátor vín na dotaz jak k hodnocení vína přistupuje 
on a jeho kolegové řekl: „ Na každém vzorku vína, které ochutnám, 
hodnotím nejprve všechny jeho přednosti a klady. To co je na něm 
dobré. Až teprve potom si všímám toho, co není tak úplně v pořád-
ku, co má nějakou vadu.“ Při těchto slovech mě mimoděk napadlo. 
Nebyl by náš život, náš vztah ke druhým lepší kdybychom se trošku 
řídili touto myšlenkou? Kdybychom na lidech v prvé řadě hledali to 
dobré. Jsem přesvědčený, že určitě. Jen chtít. A kdy začít? Není Vá-
noční čas tou nejlepší dobou?     
                                                                                                               
 
    
Co ještě obsahuje Vánoční číslo Zpravodaje? 
Na úvod Něco z historie,tentokrát o obecních hlinících a cihelně. 
Tradiční slovo starosty ke zpravodaji neodmyslitelně patří. 
Rovněž tak Informace z jednání zastupitelstva městyse Hvězdli-
ce.  
Nepřipravíme vás ani o oblíbenou rubriku Události v kultuře a 
sportu, aneb není důležité akci udělat, ale dobře ji prezentovat. 
Společenskou rubriku si určitě přečte každý, co když je i o něm. 
Aktuální kulturní kalendář na rok 2011 a jeho mladší bratr 
2012 Vám dá typy: Co se bude dít, kdy se to bude dít, kde to bude 
dít a kdo je duchovním otcem a matkou akce. 
Také je zde rubrika Úřad městyse Hvězdlice informuje. 
A na závěr . ? 
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Něco u historie Hvězdlic 
 
     V minulých číslech zpravodaje jsme se snažili přiblížit Vám 
hvězdlickou historii tak, jak ji popsali kronikáři v pamětní knize za-
ložené pravděpodobně v roce 1757. Ta sloužila kromě popisu udá-
lostí spojených s životem v městečku, také k zápisu některých pře-
vodů majetku ( hlavně pozemků), mezi občany a obcí. 
    V roce 1798, a to 17. listopadu, je zaznamenána směna pozemků 
mezi obcí  a Šimonem Povolným.  Důvodem této výměny byla sku-
tečnost, že obec neměla od roku 1749 hliník, tedy místo, kde by ob-
čané mohli kopat hlínu na výrobu cihel, většinou nepálených. O hli-
ník došla za vrchnostenského správce Jakuba Oberreitra, který po-
zemek využívaný jako hliník zabral pro vrchnost. V roce 1798 došla 
vedení obce složené tehdy z pudmistra France Habrdy, rychtáře 
Václava Závodného a radních Václava Nedorostka, Petra Záhory a 
Josefa Hanáka trpělivost. Množili se stížnosti na to, že lidé kopali 
hlínu na výrobu cihel skoro kdekoli a tak mezi nimi vznikali hádky a 
křik. Pozemek, který obec na nový hliník získala, byl dlouhý 60 
sáhů. Šířku měl nestejnoměrnou od 4 a3/4 sáhu až po 13 a půl 
sáhu. 
     Nová obecní cihelna se postavila v roce 1823 na roli vdovy Povol-
né, která od obce dostala pozemek u mlynářova rybníka. 
     Další zmínka o výrobě cihel ve Hvězdlicích je z roku 1830, kdy 
obec opět směnou získala pozemek na těžbu hlíny. O vhodnosti roz-
hodla komise, která si k posouzení kvality hlíny pozvala cihlářského 
mistra Václava Machálka. Stavba vlastní cihelny začala až v roce 
1832. Tehdy obec v dražbě odprodala právo na výrobu cihel za 70 
zlatých Venclovi Vozdkovi, Kašparovi Tihláříkovi, Jakubu Vozdkovi a 
Tomáši Kubáčkovi. Ti si nejprve měli cihelnu postavit a pak ji provo-
zovat. Aby měla obec jistotu, že zboží bude kvalitní, museli jmeno-
vaní „za tou prací svojima gruntama stát, aby ta práca dobrá byla a 
jistě se to tak stalo, že tu cihelnu dobře udělali a se v ní dobrý tihly 
a křidlice vypalovali. Aby okolo cihelny vznikl dostatečný manipu-
lační prostor, obec za tímto účelem směnila v roce 1834 svoji ornou 
půdu „Na pasece“ za pozemky čtvrtláníků Jana Kuchaříka a Kašpa-
ra Dudy. Stejně postupovala ještě v roce 1836. Je tedy zřejmé, že vý-
roba cihel byla ekonomicky zajímavá a v těchto létech došlo k jejímu 
rozšiřování. 
 
                 Ze švabachové kroniky volně přeložil ing. Zdeněk Tejkal   
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Slovo starosty 
 
Vážení spoluobčané, 
 
     Vánoční výzdoba nám již připomíná nastávající sváteční chvíle a 
pomalu doznívající konec roku 2011. Všude voní již jehličí a vůně 
cukroví. Čeká nás loučení se starým rokem. 
     Nastala zima a s ní zase spojené povinnosti s údržbou komuni-
kací a chodníků.  
     Před příchodem prvních mrazů byly uklizeny všechny 
v nádobách vysazené květiny, upraveny květinové záhony, sestřiže-
ny okrasné keře a proveden úklid po celé obci včetně údržby Staro-
hvězdlického hřbitova a jeho okolí, kde kolem zídky byli vysekány 
náletové keře a proveden úklid. Dále byla provedena údržba veřej-
ného osvětlení a místního rozhlasu. Tak jak každým rokem jsme vy-
čistili svodnice, aby voda, která teče po silnici, nám netekla až do 
obce, ale byla svedena do příkopů a odvedena do potoka ještě před 
obcí. Taktéž byla provedena kontrola požárních hydrantů a jeden 
byl opraven. Stále dochází k parkování osobních automobilů po ze-
lených plochách. Úřad městyse Hvězdlice majitelům osobních moto-
rových vozidel zaslal dopis s upozorněním na neoprávněné užívání 
obecních pozemků. Tyto pozemky jsou rozježděné a nelze na nich 
provádět řádný úklid. 
     V příštím roce před oslavami městečka Hvězdlic musíme dokon-
čit opravu omítek na Starém dvoře, opravu márnice a dlažby na 
hřbitově, dokončit opravu hasičky ve Starých Hvězdlicích – provést 
nátěry fasády a vrat, Smíšený obchod - provést výměnu oken a dveří 
na obchodě a provést nátěr fasády, hasičská zbrojnice pod Kaštany 
oprava fasády, kaplička sv. Jána – oprava fasády. 
     Příprava oslav 750 let městečka Hvězdlic – vydat knihu, zajistit 
pozvánky a upomínkové předměty, zajistit výstavy a materiály 
k oslavám k 750. výročí. 
     Opět budeme usilovat o dotace na byty, projektově připravit in-
ženýrské sítě pod šest RD – Dvorská, opětovně požádáme o dotaci 
na projekt Kanalizace a ČOV. Přispějeme na projektovou dokumen-
taci na odvlhčení zdí Starohvězdlického kostela. K dnešnímu dni 
nejsou ještě všechny dotační tituly k dispozici a tak nevíme, co bude 
dále zařazeno. 
     Kulturní dění je stále na dobré úrovni, kulturní kalendář byl opět 
naplněn řadou akcí. V polovině října proběhl Uliční turnaj v malé 
kopané, který pořádalo SK Hvězdlice, další akcí byl Maškarní ples, 
který pořádalo OS Slovan a  začátkem listopadu se konalo tradiční 
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setkání důchodců, které pořádala Kulturní komise. Děkuji všem po-
řadatelům a přeji jim mnoho úspěchů při pořádání dalších akcí.                                                      
 
     Vážení spoluobčané, s blížícím se koncem roku 2011 děkuji 
všem občanům, kteří se podíleli a byli nám nápomocni při zvelebo-
vání našeho městečka. Dále děkuji všem členům rady a zastupitel-
stva městyse Hvězdlice a všem zaměstnancům, pracovníkům na 
VPP, všem organizacím, všem sponzorům za poskytování darů orga-
nizacím při pořádání různých akcí. 
     S koncem roku přichází Vánoce – svátky pokoje klidu a míru. 
Dovolte mi, abych Vám jménem Vašich zastupitelů i jménem svým 
popřál šťastné prožití svátků Vánočních a dětem bohatou nadílku 
dárků. Všem hodně zdraví, štěstí, pracovních úspěchů a plno lásky 
ve Vašich rodinách v Novém roce 2012. 
 
                                                                                     Alois Kadlec 

                                                                                         starosta 
 
                                                                                                                          
                     
Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 
  
 Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 12. 10. a 2. 11. 2011 

mimo jiné projednalo: 
 - parkování vozidel na veřejných prostranstvích a obecních    
   komunikacích  
 - dražební vyhlášku na prodej posilovny  
 - kontrolu požárních hydrantů 
 - smlouvu městyse Hvězdlice a JMK Brno o poskytnutí dotace  
   pro hasiče SH na výstroj 
 - oznámení o aplikaci chem. přípravků na polích v katastru NH a   
   SH 
 - dohodu s obcí Milonice o posunutí historické hranice mezi  
   oběma katastry 
 - odvolání nájemníků z obecních bytů proti rozhodnutí ZM   
   Hvězdlice ze dne 5. 9. 2011 o zvýšení nájemného v obecních   
   bytech 
 - objednávku Lesů ČR na sečení travních porostů kolem poldru  
   ve SH 
 - dodatek č. 1 ke smlouvě o projednávání přestupků v KPP  
    Vyškov 
 - informaci o krizovém řízení – informovanost obyvatel pomocí   
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   SMS zpráv není v naší obci využívána 
 - žádost SK Hvězdlice o příspěvek na meziuliční turnaj v malé  
   kopané 
 - upozornění EOn as. na odstranění dřevin kolem el. vedení 
 - plán inventarizací majetku městyse Hvězdlice  
 - žádosti o opravy v obecních bytech č. 2 a č. 3 
 - zaslání dopisů občanům, aby odstranili materiál, auta a vraky z  
   veřejných prostranství 
 - informace o poruchách na místním rozhlase v některých  
   místech obce 
 - montáž zpomalovacích prahů na místní komunikaci ke Zdravé  
   Vodě 
 - rozpočtové opatření č. 7 /2011 
 - budoucí kupní smlouvu s Lesy ČR, s. p. na prodej pozemků  
   pod poldrem ve Starých Hvězdlicích  
  

  

  

 
Události v kultuře a sportu 
 

Z činnosti kulturní komise 
 
     V pátek 4. listopadu 2011 ve 14,00 hodin se sešli, tak jako již 
každoročně, v sále kulturního domu senioři z Nových a Starých 
Hvězdlic k přátelské besedě. 
     Připraveno pro ně bylo bohaté občerstvení a také vystoupení dětí 
z naší mateřské školy. Překvapení připravily mažoretky z Bučovic, 
které svým vystoupením potěšily nejen seniory, ale i přítomné rodi-
če. 
     Při pěkné písničce a tanečku si nakonec všichni zavzpomínali na 
svá mladá léta, a hudební doprovod, zastoupený Radkem Vernerem 
z Brankovice, vždy odměnili velkým potleskem. 
Asi sedmdesátka přítomných se jen nerada rozcházela ve večerních 
hodinách. 
     Každý z nich si odnášel domů malý upomínkový předmět, a kul-
turní komise věří, že i příjemný zážitek. 
Takže za rok na podzim se opět na vás těšíme. 
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Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice 
  
     Patnáctého října uspořádal náš Sportovní klub 8. ročník uličního 
turnaje. Dívám-li se na stránky obecních zpravodajů uplynulých let, 
už jsme pro tento turnaj použili několik názvů, jako například mezi-
uliční, pouliční a podobně. Od počátku ale všem aktérům šlo, tak 
jako i letos, o sport a přátelské setkání. Jak proběhlo letos?  
Zúčastnila se ho čtyři mužstva. Vzájemné souboje plné pěkných fot-
balových momentů nakonec dovedlo k prvenství spojené mužstvo 
Wilsonovy třídy a Harachova. Na druhém místě pak skončil Rynk, 
posílený borci ze Křéba. Jediný zahraniční účastník, kterým bylo 
mužstvo Starých Hvězdlic, skončilo třetí. Jung Boys z Nových 
Hvězdlic skončili čtvrtí.   
         V srpnu byl rozehrán další ročník okresního přeboru v malé 
kopané. Naše mužstvo je jeho účastníkem již od roku 1999. Letošní 
podzim nedopadl nejlépe. Mužstvo je se ziskem 9 bodů za tři vítěz-
ství na 16. místě. Během podzimu střídalo výkony od velmi slabých 
až po dobré. Svoji sílu ukázalo v posledním utkání na domácí půdě, 
kdy po velmi dobrém výkonu dokázalo porazit podstatně zdatnější 
Kloboučky. Hráči i celý realizační tým věří, že po důkladné zimní 
přípravě nastoupíme v jarní části soutěže cestu směrem k vyšším 
příčkám v tabulce.   
     Předposlední sportovní akcí roku je již tradičně zimní turnaj 
v malé kopané. Letošní  XI.ročník „Sněhulacupu“ se uskutečnil 
v sobotu 17. prosince a zúčastnilo se jej 7 mužstev a jeden kotel 
vepřového masa. Počasí bylo shovívavé a tak se neopakovalo loň-
ských -13 °C.K vidění pro hrstku diváků byl pěkný fotbal. A jak to 
skončilo?:První místo s přehledem získalo mužstvo Fernstaru Hodě-
jice. Druhé místo osadily Fialky Latinky, třetí skončilo naše  A muž-
stvo, na čtvrtém Hvězdlice B.Pátí pak byli borci z Račic, šesté skon-
čily Nemochovice. Na sedmém místě pak nováček turnaje-mužstvo 
z Bohatých Málkovic 
    Do konce roku nezbývá již mnoho času. Trávit ho však chceme 
mimo jiné i sportem a kulturou. 25. prosince si kopneme v tělocvič-
ně již po čtrnácté nebo po patnácté „nohec“, tedy nohejbal a letošní 
rok završíme na Silvestra zábavou v sále kulturního domu. Všem 
Vám bych chtěl za celou naši sportovní organizaci popřát Vánoční 
svátky plné pohody, štěstí a lásky. Do nového roku 2012 pak hodně 
zdraví a sportovního elánu. 
 

Ing. Zdeněk Tejkal 
                                                                            předseda SK                         
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Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice 
 
 
8. října –  Naše děvčata pod vedením Míši Stenchlákové znovu dala 
do hromady  mladé hasiče. V Hlubočanech uspořádali závod požár-
nické všestrannosti, ve které naši malí hasiči obsadili krásné druhé 
místo. Mladší žáci skončili na 25. místě a starší na 9. místě. Ve šta-
fetě požárních dvojic se malí hasiči umístili na velmi krásném třetím 
místě.  
Mladší žáci obsadili 12. místo a starší žáci skončili na 6. místě. 
5. listopadu – jsme ve spolupráci s Mateřskou školou uspořádali 
lampiónový průvod od MŠ k hasičce. Tam se pod vedením mladých 
hasiček uskutečnilo uspávání broučků. Po skončení programu si 
všichni opekli špekáčky a občerstvili se teplým čajem.   
8. listopadu - naši členové navštívili v Kroměříži Aloise Procházku. 
24. listopadu – ve čtvrtek v 10:52 hod. byl vyhlášen sirénou po-
plach: Požár nízké budovy bývalého koupaliště.  Zásahová jednotka 
vyjela v počtu pěti členů.  
Po příjezdu na koupaliště nám sdělil velitel stanice Bučovice, že se 
jedná o cvičení.  
2. prosince – výbor SDH uspořádal pro členy, jejich životní partnery 
a občany v přísálí kulturního domu přátelské posezení při živé hud-
bě, dobrém jídle a kvalitním vínečku. Všichni se dobře pobavili. 
4. prosince – v neděli ve 12:47 hod. siréna ohlásila poplach. Jedna-
lo se o záchranu zvířete ve Chvalkovicích. Zásahová jednotka vyjela 
v počtu sedmi členů.  
5. prosince –  s Mikulášskou nadílkou jeli členové sboru navštívit 
Aloise Procházku v jeho novém domově ve Chvalkovicích na Hané. 
11. prosince – v noci v jednu hodinu osmnáct minut se rozezvučela 
siréna, která vzbudila nejen členy zásahové jednotky, ale i hodně 
místních občanů.  Vyjeli jsme k požáru rodinného domu do Bohda-
lic. 
 
 
Vážení spoluobčané, přiblížil se závěr roku a proto Vám všem 
děkujeme,že jste si své domácnosti dobře střežili a nezavdali 
příčinu k požáru. Přejeme Vám krásné prožití svátků vánoč-
ních, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a pevné nervy v roce 
2012.  
                                         Dobrovolní hasiči Nové Hvězdlice.  
 

                                                                            Jan Kolofík                                      
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Hasiči Staré Hvězdlice 
 
     Pokud bych se měl ohlédnout za uplynulým rokem, byl tento ve-
lice krátký, bohužel jako všechna léta před tím.  
     Hasiči ze Starých Hvězdlic si začátkem každého roku stanovili 
úkoly, ale vždy tak, aby mohli předem konstatovat jejich splnění, ba 
překročení plánu, jako za starých časů.  
     Rok 2011 byl trochu jiný. Hasiči se rozhodli opravit místní hasič-
ský dům, který nedoznal žádných změn od roku 1938 a zůstane tak 
asi ještě dlouho. Z vnějšího pohledu se nic nemění, neboť oprava se 
týkala malé společenské místnosti, kuchyňky, vestavění sociálního 
zařízení, provedení izolace zadní stěny budovy, usazení odpadní 
jímky, úprava terénu apod. Do konce roku se nepodařilo dokončit 
vnější nátěr hasičky. Byla obava, že dílo zamrzne. 
     Hned na začátku plánu byla zřejmá pravidla, že především starší 
budou opravovat a mladí hasiči pak mají těžší úkol, co nejvíce 
hasičský dům využívat. Je to tak správně, ať i nadále hasička slouží 
celé obci. 
     Přestože si většinu prací prováděli hasiči svépomocí, nutno po-
děkovat za finanční podporu úřadu městyse Hvězdlice. 
V průběhu roku vyhověl Jihomoravský kraj naši žádosti o dotaci na 
doplnění pracovních oděvů a výcvikové výstroje. Pro základní druž-
stvo byly pořízeny, za účasti městyse, hasičské boty a pracovní 
oděvy. 
     V novém roce přejí hasiči ze Starých Hvězdlic všem hodně zdraví 
a pohody, bez ohně a velké vody. 
 

                Ing. Josef Machala 
 
 

Občanské sdružení Slovan 
 
     Dne 5. listopadu uspořádalo naše sdružení již čtvrtý maškarní 
ples pro dospělé. Zábava se konala v kulturním domě a k tanci a 
poslechu nám hrála disco hudba. Ze sta přítomných byla převážná 
část hostů v maskách, což vypovídá o tom, že se tento druh zábavy 
místním i přespolním líbí. A to samozřejmě těší i nás. 
     Pro příští rok připravujeme na hody ušití nových krojů, na které 
jsme dostali dotace z programu rozvoje venkova ze SZIF. Snažíme 
se, co nejvíc přiblížit podobě skutečného kroje, historicky odpovída-
jící oblasti, ve které žijeme. 
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     A ke konci letošního roku bych chtěla za celé Občanské sdružení 
Slovan napsat těchto pár řádků: 
     O Vánocích myslíme na ty, na kterých nám opravdu záleží. Jsou 
jako bílé vločky, snášející se na naši rozehřátou dlaň. I kdyby se 
nám nepovedlo všechny tyto vločky pochytat a pošeptat jim tiché 
vánoční přání na dlani, stále můžeme svá přání pošeptat do zimního 
vánku a ten je roznese do všech koutů k našim blízkým. 
     A malé přáníčko od výboru a členů o.s.SLOVAN všem občanům 
městečka Hvězdlice: 

Bílé vločky sněžné,dětské oči něžné. 
Hřebíček a vanilka,pod stromečkem nadílka. 

Betlém, město spásy,sbor andělů hlásí: 
Kristus, narodil se nám! 

A my přejeme Vám,ať každý den je v roce, 
tak šťastný jako na Vánoce. 

 
                                                                     Jana Vojtková 

                                                             předsedkyně o.s. Slovan 
 

  Společenská rubrika 
 
Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané 
 
Paní Eleonora Skřítecká 75 let 
Pan  Zdeněk Halamiček 60 let 
Pan                Jan Mareš 75 let 
Paní Elena Nečasová 60 let 
Paní               Oldřiška Nováková 60 let 
Pan                Květoslav Němec 80 let 
Paní               Jarmila Chmelaříková 80 let 
Paní               Anděla Vinklárková 85 let 
Pan                Miloš Stránský 65 let 
Paní               Anna Dobiášová 94 let 
 
Pan                Jan Hložek 80 let  
Paní               Jitka Havránková 90 let 
Paní               Marie Babyrádová 95 let 
Paní               Františka Chlupová 91 let 
Pan                Jan Valníček 80 let 
Pan                Zdeněk Maršálek 80 let  
 
Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. 
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Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany : 
 
Paní Jarmilou Křístelovou    
 
Panem Ladislavem Ševčíkem 
Paní Marií Syptákovou 
Paní Marií Švarcovou 
Paní Emílií Kubáčkovou 
Paní Jarmilou Štěrbovou 
Panem Jaroslavem Rachtavou 
Paní Marií Šebelovou 
Panem Jaroslavem Tihlaříkem 
 
                                                              Čest jejich památce. 
 
 
 
 
       Ze starého kulturního kalendáře městyse Hvězdlice na rok 
2011 zde máme ještě poslední prosincové akce. 
 
 
Datum Název akce    Pořadatel 

25.12. 
2011 

Turnaj v nohejbale /školní tělocvična / Sportovní klub 

31.12 
2011 

Silvestrovské sousedské posezení 
/buňky ve SH/ 

Občanské sdružení SH, 
Hasiči SH 

31.12.2011 Silvestrovská zábava / sál KD/ Sportovní klub 

 
 

 A je zde kalendář nový, ale stejně bohatý na akce všeho druhu. 
 
Kulturní kalendář městyse Hvězdlice na rok 2012  
 
Datum Název akce    Pořadatel 

  7.1. 2012 Valná hromada / přísálí KD N.Hvězd./ Hasiči NH 

14.1. 2012 
14,30 hod. 

Novoroční koncert Kyjovského orchestru 
zámecká kaple Domova Hvězda Hvězdlice 

Kulturní komise 

leden Ples / sál KD Nové Hvězdlice/ Sportovní klub  
25. 2. 2012 Ostatky / průvod městysem/ Hasiči NH 
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březen Dětský karneval/ sál KD Nové Hvězdl./ Kult. komise,SK,Hasiči 

březen  Velikonoční turnaj ve stolním tenise / 
/tělocvična/ 

Sportovní klub 

30.4.  2012 Pálení čarodějnic v Nových i ve  
Starých Hvězdlicích 

ČSŽ NH, hasiči SH 

červen Dětský den- hřiště Kult.komise,SK,Hasiči 

červen Vepřcup-turnaj v malé kopané/hřiště SK/
       12. ročník 

Sportovní klub 

 5. a 6. 7. 
          2012 

Starohvězdlické hody / náves SH/  
Hasiči SH 

červenec Turnaj veteránů v malé kopané  
/hřiště SK/ 

Sportovní klub 

20.7-22.7. 
          2012 

Krojované hody v Nových Hvězdlicích 
1. sjezd rodáků, hodová diskotéka 

OS Slovan,SK, městys  

srpen 
         

„Vyschlé kopák IV“.sjezd motorkářů  
 /koupališti v Nových Hvězdlicích 

Sdružení motorkářů 

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. 
2012 

Turnaj v nohejbale /školní tělocvična / Sportovní klub 

 
prosinec 

Sněhulacup-turnaj v malé kopané/hřiště/Sportovní klub 

31.12 
2012 

Silvestrovské sousedské posezení 
/buňky ve SH/ 

 
Hasiči SH 

 

   Kulturní kalendář bude ve Hvězdlickém zpravodaji čtvrtletně ak-
tualizován. 
 
Úřad městyse Hvězdlice informuje 
 
     Dne 2. a 3. ledna 2012 budou provedeny odpočty vodoměrů. 
Žádáme všechny odběratele vody z obecního vodovodu o zpřístup-
nění vodovodních šachet, případně nahlášení stavu vodoměru na 
Úřad městyse Hvězdlice nejpozději do 6. 1. 2012. 
     V pondělí 23. ledna 2012 se začnou vybírat všechny poplatky za 
rok 2012, tj.: 

1) Vodné  ( Kč 20 /m3) 
2) poplatek za komunální odpad (Kč 500/ osobu nebo chalupu) 
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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 
nejpozději do 31. ledna 2012. 

 
 
Svoz popelnic   
     V lednu 2012 budou svozy probíhat ještě na staré známky. 
První svoz v únoru bude již na novou známku, proto upozorňujme 
všechny občany, že je nutno uhradit poplatky za tuhý komunální 
odpad nejpozději do 31. 1. 2012. 
 
Pohyb obyvatel ve Hvězdlicích v roce 2011 
    K datu vydání zpravodaje se ve Hvězdlicích narodilo 5 dětí.  
K trvalému pobytu se přihlásilo 19 občanů, 7 se jich v tomto období 
odstěhovalo. Zemřeli 3 naši spoluobčané. 
/Tyto údaje jsou bez  obyvatel Domova Hvězda./ 
 
 
Příprava sjezdu rodáků v roce 2012 
    Většina z vás již jistě zaslechla, že příští rok oslaví náš městys 
750 let od první písemné zmínky o Hvězdlicích. K tomuto výročí je 
připraveno mnoho akcí a také 1. sjezd rodáků. 
Přípravné práce probíhají již tento rok. Do oslav budou zapojeny 
všechny zájmové organizace městyse Hvězdlice a  touto cestou pro-
síme o spolupráci i vás-občany.Někteří jste se již do příprav zapojili 
a přinesli a na Úřad městyse Hvězdlice adresy svých blízkých a 
známých, kteří ve Hvězdlicích žili. Za to vám velmi děkujeme. 
Možná však máte možnost nebo nápad, jak jinak pomoci a přispět 
na chystané oslavy, proto neváhejte a kontaktujte pracovníky úřadu 
nebo členy zastupitelstva. 
Oslavy spojené se sjezdem rodáků proběhnou ve dnech hodových 
oslav v Nových Hvězdlicích 20. – 22. července 2012. Podrobný pro-
gram oslav obdrží každý dům formou pozvánky a bude také zveřej-
něn na webových stránkách městyse a v červnovém čísle Hvězdlic-
kého zpravodaje. V současné době probíhá příprava KNIHY O 
HVĚZDLICÍCH, třídění starých fotografií, zjišťování adres rodáků a 
příprava pamětních předmětů k tomuto výročí. 
Na tomto místě Hvězdlického zpravodaje vás budeme až do  
června 2012 informovat o průběhu příprav na oslavy 750. výročí 
městyse Hvězdlice. 
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Za redakční radu Hvězdlického zpravodaje mi dovolte, abych vám 
popřál pokojné a radostné prožití vánočních svátků. Hodně zdraví, 
štěstí a pohody v novém roce. 
 

                                                          Ing. Zdeněk Tejkal 
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