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 Vážení čtenáři Hvězdlického zpravodaje. Než začnu psát  
úvodník letošního prvního čísla, podívám se do kalendáře a co 
vidím. Dvacátý první březen, první jarní den. Směle pak mohu   
použít svůj oblíbený úvod. Je jaro… no, ale podívám-li se z okna 
samozřejmě zavřeného, co vidím? Obraz, jako by ho namaloval 
Josef Lada. Zasněžené domy, kterým se kouří z komína a přírodu, 
která ještě velmi tiše odpočívá zimním spánkem. A pak se řekne:  
„První jarní den“ ! Letos tomu počasí určitě nenasvědčuje. 
 Tentokrát však nechám počasí, ať si dělá co chce. Mám zde 
jinou, velmi zajímavou zprávu. Víte, kolikáté číslo zpravodaje 
čtete? Ať Vás dlouho nenapínám, tak to prozradím. Letošní první 
číslo, je současně  číslem v pořadí třicátým. Dovolil bych si proto 
trošku bilancovat.  
 První číslo čtvrtletníku pod názvem Hvězdlický zpravodaj se 
Vám dostalo do rukou v lednu 1999, tedy před sedmi roky. 
V průběhu dalších let bylo hlavním úkolem redakce informovat 
Vás o historii a současném dění v obci. 
 Z historických témat jsme se dotkli mimo jiné : vzniku obce 
a jejího historického vývoje, dopadu dějinných událostí: I. světová 
válka, vznik samostatné republiky a II. světová válka, na život 
v obci. Informovali jsme vás o historických památkách ve 
Hvězdlicích, o znaku obce, o tradicích v obci, o historii voleb do 
obecního zastupitelstva. 
 Nezapomněli jsme ani na historii zájmových spolků, školství 
v obci a řemesel. Také jsme psali o počasí v letech minulých.  
 Jako hlavní zdroj informací nám sloužila kronika, ale také 
vzpomínky pamětníků a dokumenty uložené v archivech. 
 Na stránkách zpravodaje jsme zveřejňovali informace 
z jednání zastupitelstva obce v uplynulých dvou volebních 
obdobích a jeho snahu o zlepšení životních podmínek v obci. 
 Společenská kronika pak informovala o životních výročích Vás 
hvězdlických občanů.  
 V průběh uplynulých let jste mohli na stránkách zpravodaje 
sledovat obnovení sportovní organizace v obci, která společně 
s hasiči, kulturní komisí a v poslední době i s organizací žen 
zajišťuje kulturní společenský a sportovní život v obci. 
 A aby nebyl zpravodaj pouze o věcech vážných, snažila se 
redakce přinést Vám v každém čísle nějaké informace i z oblasti 
kulinářské, relaxačního cvičení a v poslední době i rady, jak 
odolávat nástrahám života a manželek.      



 Věřím, a teď budu mluvit za celou redakci, že se nám to 
alespoň trochu podařilo, a že každý z Vás si našel ve zpravodaji 
něco, co ho zaujalo. 
 
A co ještě ve zpravodaji bude? 
 
Vzpomínky seniora 
Řemesla a dovednosti občanů Hvězdlic. 
Tradiční slovo starosty  
Z jednání vašich volených zástupců. 
Společenský život v obci, aneb události v kultuře a sportu.  
Společenskou rubriku. 
Kulturní kalendář. 
Vzkaz mužů ženám,aneb za manželské soužití bez úrazu. 
   
 
 
 
 
 Hvězdlický zpravodaj  kromě Vás místních, čtou i rodáci, 
kteří již mnoho let v obci nežijí. Velmi se však o dění ve 
Hvězdlicích zajímají. A nejen to. Někteří svoje vzpomínky na 
rodnou obec sepsali. 
 Redakce zpravodaje velmi ráda uvádí první část těchto 
zápisů příznačně nazvaných: „Vzpomínky seniora“.          
       
 Na svoji rodnou obec jsme byli opravdu hrdí a pokud ji 
mnozí nazývali městečkem, či svého času nesla ve svém názvu 
přívlastek „městys“, pak si myslím, že právem. 
 Ve třicátých letech minulého století byly Nové Hvězdlice 
v porovnání s obcemi v širokém okolí, nejen po stránce kulturní, 
ale možno bez sebemenšího sklonu  k přehánění říct, že i po 
stránce soběstačnosti skutečnou jedničkou. 
 V té době nebylo prakticky řemesla, které by tady nebylo 
zastoupeno. 
 Řemesla: Byli zde 3 holiči, 3 koláři, 2 stolaři,1 klempíř, 5 
zámečníků, 2 malíři pokojů, 3 pánští krejčí, 3 dámské krejčové, 2 
kováři, 3 ševci, 1 sedlář, 2 pokrývači, 1 kominík, 1 sklenář, 1 
elektrikář, 1 pekař, dál tu byla pila a mlýn. 



 Obchody: Byly zde 2 hostince, 3 obchody smíšeným zbožím,  
obchod obuví BAŤA, 2 řezníci, drogerie, papírnictví, 2 trafiky a 
obchod konfekcí. 
 Služby: poštovní úřad, farní úřad, občanská záložna, 2 
autodopravci, taxislužba, lékař, zvěrolékař, četnická stanice, 
benzínová pumpa, nákladová váha, knihovna, kino, obecná škola, 
ústav nevidomých… 
 

 Pokud bych měl konkretizovat stránku kulturní, tedy: byla 
tady čtenářsko- pěvecká beseda, hrála se tu divadla a protože zde 
byl i smyčcový orchestr, hrály se ve Hvězdlicích  také operety, na 
které docházeli lidé z okolních vesnic. Na vyhlášenou hvězdlickou 
dechovku vzpomínají pamětníci dodnes. 
 Nezapomínalo se ani na děcka, kterým hrával pan doktor 
Tesařík s kolektivem loutková představení, ve kterých Kašpárek 
vždy zvítězil nad čerty, stejně jako dobro vždycky zvítězilo nad 
špatností. Ve Hvězdlicích byla poměrně obsáhlá knihovna, lidé si 
knihy půjčovali a rádi četli., Ve zdejším kinosále se promítaly 
každou sobotu a neděli nejen české filmy, ale také „trháky“, např. 
„Tygr z Ešnapúru“, „Tři bengálští jezdci“ a další, kdy byl kinosál 
doslova nabitý….       
 Tento úryvek je ze vzpomínek pana Rudolfa Brablece, který 
se  ve Hvězdlicích narodil a žil zde až do roku 1941. V současnosti 
bydlí v Brně. 
 
 V příštím čísle zveřejníme další část jeho vzpomínek. 
 
 

 

 

  
 Při čtení těchto řádků, hlavně pak výčtu toho, co ve 
Hvězdlicích  bylo, nás napadlo porovnat stav s dneškem. Jistě, 
budeme porovnávat neporovnatelné. V třicátých letech žilo ve 
Hvězdlicích skoro dvaapůlkrát více obyvatel, obec těžila z toho, že 
víc jak pět století byla střediskem panství, které po tuto dobu 
neměnilo majitele a mohlo se přirozeně rozvíjet, nebyl takový 
rozvoj průmyslové výroby a úplně chyběly některé současné 
vymoženosti. I přes to jsme zkusili najít řemeslo, které ve 
Hvězdlicích existuje i v současnosti. A tak naše redakce zaklepala 
na vrata dílny pana Ladislava Kuby. Většina z Vás tuší, že bude 
řeč o klempířství. 
 



A tak jsme se zeptali: 
 
Jak dlouho je toto řemeslo ve vašem rodě? 
 Povolání klempíř je u nás v rodě již skoro sto let. 
Klempířinou se živil již můj otec a také děda. Ten jako mistr 
klempířský vyučil v této profesi nejen mého tatínka, ale i některé 
současné a bývalé občany Hvězdlic. Z prací, které prováděl můj 
otec bych jmenoval báně kostelních věží ve Chvalkovicích a 
Milonicích. Já jako živnostník dělám řemeslo od roku 1992. 
 
Jaké uplatnění má klasický stavební klempíř v  „době 
plastové“? 
 Změna technologií ve stavebnictví uspíšila moji specializaci. 
V současné době je hlavní náplní mé živnosti autoklempířství. 
Tím nechci říct, že bych již žádnou stavební klempířskou činnost 
neprováděl. Je to ale spíš okrajová záležitost a drobnější věci, jako 
jsou opravy okapů, svodů. Pouze pro obec jsem dělal větší 
zakázky a to v souvislosti s výstavbou fotbalového hřiště a 
cyklistických odpočívadel.  
 
A co renovace veteránů? 
 To je spíš taková zábava, i když časově hodně náročná. Za 
dobu co provozuji živnost jsem se podílel na renovaci karoserií 
pěti veteránů. Jednalo se o osobní vozy AERO, a to typy 662, 500 
a 1000. Ty se v naší republice vyráběly v letech 1928 –1934. 
 Renovace těchto aut je pracná, odhaduji, že jenom 
karosářské práce zaberou 500 až 700 hodin. Této činnosti se 
nevěnuji souvisle, takže takové auto dělám přibližně dva roky. 
 Zákazník si většinou doveze opravený podvozek a pak 
postupně podle dochované dokumentace udělám karosářské 
práce. V současnosti připravuji opravu velmi zajímavého 
automobilu, kterým je Mercedes-Benz rok výroby 1939. Zajímavé 
na tomto voze je, že  sloužil k dopravě pracovníků ministerstva 
vnitra Protektorátu Čechy a Morava. 
       
Čtenáře by určitě zajímala cena opraveného veterána. 
 Vrak auta lze pořídit řádově ve stovkách tisíc, podle 
zachovalosti, typu a stáří. Hotový, opravený veterán se pak dá 
prodat za částku řádově o jednu nulu vyšší. 



 
Ještě se zeptáme. Jak staré auto je veterán? 
 Protože jsem tuto otázku čekal a předem jsem se připravil.Je 
to dvacet let, ale o každém vozidle rozhoduje komise. Dalo by se 
říct taková obdoba STK. Aby auto mohlo být prohlášeno za 
veterána musí jeho vzhled odpovídat danému typu. Zrovna teď 
opravuji Fiat 128 speciál rok výroby 1975, který  za veterána 
považován určitě bude. 
 
A jaké je nejstarší pojízdné auto ve Hvězdlicích? 
 Tak to určitě znají všichni hvězdličtí motoristé. Je to ŠKODA 
440, Spartak, důvěrně známý pod jménem „Karel“ a jeho majiteli 
jsou manželé Němcovi. A přesto že byl vyroben v roce 1957, není 
až tak častým návštěvníkem mojí dílny. 
 
A budeme obslouženi, když doneseme zlomenou naběračku? 
 Velmi rád opravím i takové drobnosti jako jsou hrnce a jiné 
kuchyňské nářadí. 
 
A poslední zakázka? 
 Obec si u mě nechává dělat „obecní právo“ na první 
krojované hody. Podrobnosti ovšem neřeknu, ale ti z Vás, kteří se 
hodů zúčastní, tak ho uvidí. 
 Redakce děkuje za rozhovor, a přeje hodně zdraví a úspěchů 
v podnikání.  
 
 
Slovo starosty 
 
Vážení spoluobčané, 
 
 První měsíce po novém roce jsou již za námi, přinesli nám 
sněhovou nadílku se vzpomínkou na dřívější zimy. 
Zima už pomalu končí a začíná konečně jaro. Sluníčko začíná 
pomalu více a více hřát  a rozehřívá již poslední hromady sněhu 
po tak obzvláště dlouhém zimním období. 
 S přicházejícím jarem, přichází každoročně i jarní úklid. 
Kontejnery opět budou přistaveny na obvyklých místech, kde 
bude možné odložit nepotřebný odpad, kromě odpadu 
nebezpečného. Kontejnery budou přistaveny ve dnech 7.,8. a 9 
dubna.  



 Pracovníci již nastoupili na veřejně prospěšné práce a začali 
provádět úklid po obci a to odklízení posypu z chodníků a 
komunikací a další nezbytné nutné práce. S údržbou po obci 
budeme pokračovat dále včetně úprav dalších ploch tak, aby tyto 
plochy bylo možno kosit travní sekačkou. V letošním roce musíme 
osadit na místních komunikacích dopravní značky, aby byly 
v souladu s normou EU. 
 Znovu jsme požádali o dotace na opravu místních 
komunikací a tak stále čekáme na odpověď. V letošním roce 
máme požádáno o dotace na opravu chodníků ve Křébě a u  
školy. Chodníky kolem DD a po druhé straně na Staré Hvězdlice 
nelze provádět, jelikož  pozemky obec nevlastní a jsou stále tyto 
pozemky  předmětem církevních restitucí, které jsou stále 
v nedohlednu a  tak obec přichází o tyto dotace na které již 
v budoucnu nemusí dosáhnout. 
 Zpracovány máme také podklady na opravu střechy domu 
čp. 211, včetně výměny  oken, dveří  a opravy fasády. Zde čekáme 
na vhodnou dotaci, kde bychom mohli tento nárok uplatnit.  
     Další akcí by mohla být přístavba sociálního zařízení u požární 
zbrojnice ve Starých Hvězdlicích, kde se připravuje výkup části 
pozemku. Tuto akci by bylo možné po vykoupení části pozemku 
zařadit až po vyhlášení krajem do dalších kol řízení a požádat o 
dotaci. 
 Vzhledem k nastávajícím větším srážkám, přes letní období, 
které nám způsobují značné problémy a záplavy ohrožují občany 
proto je nutné udržovat svodnice v řádném a dobrém stavu, které 
jsou schopny pojmout veškerou spadlou vodu v několika málo 
minutách a to tak, aby neohrozila občany a ani jejich  
majetky.Jedním z takových úkolů bude vybudovat novou vpusť 
na svodnici ve Starých Hvězdlicích z honu Podomí a vyčistit řádně 
svodnici.      
 Obec Hvězdlice v roce 2000 převedla od státu budovu školy 
na obec. Jelikož jsme se zavázali, že tento majetek nebudeme 
využívat ke komerčním účelům či výdělečným účelům sám,a ani 
jej nebudeme k takovým účelům pronajímat. Tato lhůta je dána 
ze zákona na deset let, tedy do roku 2010. První patro a půda 
jsou nevyužité prostory, proto jsme požádali MF o zkrácení nebo 
zrušení této lhůty, abychom mohli zpracovávat projektovou 
dokumentaci na tuto nevyužitou část budovy a začít ji využívat 
ku prospěchu obce. Možností by bylo již několik a to zbudováním 
malometrážních bytů pro začínající rodiny, nebo dům 



s pečovatelskou službou s návazností pak na odchod do domova 
důchodců pro pokročilé stáří či nemoc apod.  
 Využití Starého Dvora na byty nám  komplikuje Památkový 
ústav, který trvá na zachování a neporušenosti daných 
klenebních oblouků a v neposlední řadě na zachování krovu 
včetně  Ondřejských  křížů. Tato střecha potřebuje již řádnou 
opravu krytiny, aby tyto hodnoty byly zachovány pro další 
generace. Taktéž jsme požádali o přehodnocení tohoto stanoviska 
a čekáme na vyjádření PÚ.  
 V letošním roce započneme s výkupem pozemků pod 
hřbitovem ve Starých Hvězdlicích, pak se jedná o pozemek pro 
přístavbu sociálního zařízení k požární zbrojnici a výkupem 
pozemku pro svodnici z honu Podomí. Nedořešen zůstává 
pozemek k odvodu vody z honu Borovice, kde jsou nedořešeny 
majetkové věci. Správa a údržba silnic zajistí větší průměr nového 
propustku pod silnicí, který by pojal předvídané množství vody, 
která bude odvedena do potoka a to otevřenou svodnicí nebo 
potrubím o předpokládaném průměru. V Nových Hvězdlicích 
necháme zaměřit pozemky na koupališti. S výkupem pozemků 
budeme pokračovat i nadále a to vždy podle daných finančních 
možností. Obec postupně vykoupí i další pozemky, které užívá  a 
není ještě s majiteli pozemků finančně vypořádána / sinice,rybník 
a pod. /. 
 Obec v loňském roce požádala Jihomoravský kraj – odbor 
informatiky o zřízení Vysokorychlostního internetu.  Žádost prošla 
prvním kolem a byli jsme vybráni mezi padesáti obcemi, které 
budou mezi prvními připojeni k této síti. JmK provede výběrové 
řízení na dodavatele celé akce do konce dubna. V první řadě bude 
provedena montáž antény pro příjem signálu do domů. Pak bude 
následovat další sled prací. Akce má začít v červenci 2006 a 
ukončena má být v  prosinci 2006. 
 Kulturní dění v obci je stále dobré, organizace pořádali 
následující akce: SK – nohejbalový turnaj,Společenský večer. SDH 
Nové Hvězdlice  - Ostatkový průvod a zábavu. Kulturní komise 
obce – Vánoční koncert, Dětský karneval. SDH St. Hvězdlice – 
kuželkářský turnaj. Organizace si mezi sebou navzájem 
vypomáhají a jedna druhou podporují, což je jen ku prospěchu 
každé pořádané akce. Máme i další organizace, které podporují 
pořádané akce v obci mezi ně patří: Myslivecké sdružení, Šipkaři, 
Český svaz žen.  
 V měsíci prosinci OZ odsouhlasilo pořádání krojovaných 
hodů. Krojované hody se ve Hvězdlicích nikdy nekonaly, ani 



v obecní kronice není žádný záznam uveden. Jelikož se občas 
něco mění, tak i letos budou poprvé krojované hody ve 
Hvězdlicích. Od listopadu pod vedením paní Jany Vojtkové se 
naše mládež schází v KD a nacvičuje tance na hody. Pořadatelem 
krojovaných hodů bude Kulturní komise. 
 V měsíci lednu byli pozvány všechny organizace – jejich 
předsedové a zástupci k projednání kulturního kalendáře dění 
v obci. Doplněný kalendář akcí je v tomto čísle  HZ. Z této porady 
vzešlo i uspořádání další výstavy fotografií organizací od jejich 
vzniku až po dnešní jejich činnost. Zde bude možné shlédnout i 
další fotografie, které nám  občané zapůjčí k doplnění ať již 
k činnosti organizace, nebo k porovnání života na obci dříve. 
Zapůjčené fotografie budou opět v pořádku vráceny. Výstava se 
uskuteční ve dnech 8. a 9. dubna 2006 v sále KD.   
 Touto cestou děkuji všem, kteří se na daných akcích 
podíleli, a přeji jim, ať se jim každá akce zdaří. A stále platí, která 
organizace bude akci pořádat,  má možnost si předem o příspěvek 
na danou akci požádat. Všem pořadatelům děkuji za jejich 
obětavou práci a Vám občané přeji pěkné pobavení při dalších 
kulturních akcích.  
 Přeji Vám krásné prožití svátků velikonočních a dětem 
bohatou pomlázku.   
 

 
                                                                    Alois Kadlec 

                                                                      starosta                                       
Z jednání zastupitelstva obce. 
 
 Zastupitelstvo obce Hvězdlice se sešlo letos poprvé 9. 2. 
2006 a pak ještě 15. 3. 2006 a projednalo mimo jiné: 

- postup Ministerstva financí při vyřizování žádosti o dotace 
na opravu místních komunikací 

- nový termín registrace svazku obcí „Mezihoří“ 
- informaci o zavedení vysokorychlostního internetu do obce 
- vybudování svodnice ve Starých Hvězdlicích v horní části 

obce 
- prodej obecního pozemku p.č. 181/24 v k.ú. Nové Hvězdlice 

p. Jaroslavu Chaloupkovi-zahrada 
    -   výkup části parcely 14/1 a části parcely 14/4 v k.ú Staré   
        Hvězdlice pro vybudování sociálního zařízení u hasičské  
        zbrojnice ve Starých Hvězdlicích 

- stížnost poštovních doručovatelek na napadení psem ve SH 



- obnovu dopravního značení na místních komunikacích 
- ukončené zaměření hřbitova s následným výkupem 

pozemků 
- zajištění techniky na sečení zelených ploch a zimní údržbu 

chodníků 
- stanovisko Ústavu památkové péče Brno k výstavbě bytů ve 

Starém Dvoře 
- přípravu oslav 120. výročí SDH Nové Hvězdlice 
- žádost SK Hvězdlice o uhrazení 120 cvičebních hodin ve 

Fitnes  
- žádost Mysliveckého sdružení Hvězdlice o pronájem staré 

hasičské zbrojnice v Nových Hvězdlicích 
- postup při dalším jednání o církevních restitucích 
- žádost o snížení čekací doby u budovy bývalé základní školy 
- zprávu o přezkumu hospodaření obce Hvězdlice za rok 2005 
- závěrečný účet obce Hvězdlice za rok 2005 
- kandidáty pro volbu přísedících soudců u Okresního soudu 

ve Vyškově 
- provedení opravy podlahy v tělocvičně protiskluzovým 

povrchem 
- sponzorský dar KPŠ ZŠ Brankovice 
- nesouhlas s prodejem parcely 3172/2 ve Zdravé Vodě 
- návrh akcí na roky 2007-2013 

 
 
Události v kultuře 
 
Z činnosti Svazu žen 
 
 Vážení spoluobčané, je to přibližně rok, co jsem byla 
oslovena bývalou předsedkyní ČSŽ paní Evou Šťastnou  návrhem 
na obnovení činnosti této organizace v naší obci. Dovolte mi, 
abych nyní zhodnotila toto „startovací období“.  
 Podařilo se nám zredukovat členskou základnu. Máme nyní 
41 členek. Zůstala spousta z těch zkušenějších, které nám 
pomáhají hlavně zkušenostmi a finančně. Přibylo několik 
„mladších“, které se vesměs zapojily do činnosti a pomáhají 
organizačně při našich akcích. O průběhu všech jste se mohli 
dočíst v minulých zpravodajích, a proto se nebudu opakovat. 
 A co nás čeká letos? Výstava fotografií, příspěvky ještě stále 
můžete nosit na OÚ nebo pí. Tomáškové.    



  II.slet čarodějnic, pozor letos s novinkou. Uvítáme účast 
čarodějů. černokněžníků , ježibab a jiné magické havěti. 
 Diskotéka pro starší a pokročilé. Opět pozveme všechny 
věkové skupiny na taneček. 
      
 
 Na spoustě akcí se podílíme společně s ostatními složkami 
v naší obci. Doufám, že každý z vás se nějaké společenské nebo 
sportovní akce zúčastnil. A odcházel spokojen. Protože právě vy 
jste ti, pro koho to děláme. 
 Naše Základní organizace svazu žen je otevřena všem ženám 
a ostatním sympatizujícím občanům.  
 Závěrem tohoto hodnocení bych chtěla poděkovat členkám 
výboru a všem, které s zapojují do naší činnosti. Již teď v březnu 
je jasné, že všechny složky v naší obci Vám zajistí pestrý zábavný 
a sportovní program v roce 2006. 

                                         Yveta Tomášková   
předsedkyně ZOČSŽ    

 
 Z činnosti kulturní komise 
      

    Letošní kulturní kalendář jsme otevřeli v sobotu 7. ledna 
2006, kdy mezi nás zavítal „Kyjovský komorní orchestr“. 

        Toto hudební těleso tvoří převážně žáci a absolventi LŠU. Hudba 
v jejich podání je jemná a uhlazená, což je u tak mladých 
hudebníků jistě znakem výjimečného talentu a tvrdé práce při 
zkouškách. 

      Vedoucí orchestru ing. Jan Sáraz pečlivě zvolil skladby, které 
chytly za srdce každého posluchače. 

          Kladem koncertu byla také účast posluchačů. Musíme 
s povděkem konstatovat, že byla zatím největší za dobu konání 
koncertů  orchestru v naší obci. Počet a složení publika potěšil 
zvláště hudebníky a byl také známkou toho, že vážná hudba 
získává i v naší obci své příznivce. 
 „Kyjovský komorní orchestr“ zahrál v přísálí kulturního 
domu v Nových Hvězdlicích, a na závěr  vystoupení pozval ing. 
Jan Sáraz posluchače znovu do těchto prostor příští rok v lednu. 

 
          Další akcí, pořádanou kulturní komisí obce Hvězdlice byl 

dětský karneval, který se konal v neděli 19. února 2006 ve 14 
hodin v sále kulturního domu v Nových Hvězdlicích. 

        Překvapením byla obrovská účast dětí a také jejich rodičů.  



  O zábavu dětí, program a vedení jednotlivých soutěží se 
starala již známá sestava: 2 Lenky+ Martina. V letošním roce se 
zde objevil i vodník Jirka, který své vodnické řemeslo pro tento 
den pověsil na hřebík, a vžil se do role diskžokeje. Děti skotačily 
při diskotékových písničkách, ale také ukázaly svou obratnost 
v jednotlivých soutěžích. 

  Za účast v soutěži totiž čekala každé dítě sladká odměna.A 
nejen to. Všechny děti dostaly občerstvení, aby mohly 
s radostným očekáváním přihlížet k připraveným cenám 
v tombole. 

        Každý zakoupený los byl totiž výherní ! Takže žádné z dětí 
neodešlo s prázdnou a mnohé vlastně nechtělo odcházet vůbec, 
proto se karnevalové veselí protáhlo až do podvečerních hodin. 

  Úspěšnou akci by se nepodařilo uspořádat bez přispění 
sponzorů a také bez pomoci ostatních složek v obci, za což jim 
patří náš upřímný dík. 

 
                
 Z činnosti dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice. 
  
14. ledna – Výroční valnou hromadou zahájili svoji činnost  
                   dobrovolní hasiči a schválili si plán činnosti na 
                   letošní rok, který bude velmi náročný. 
 
20. ledna – členové sboru se v dědické obřadní síni přišli   
                   naposledy rozloučit s naším nejstarším členem 
                   panem Miroslavem Formanem, který zastával funkci  
                   náměstka starosty až do své smrti. Čest jeho světlé 
                   památce. Členem v našem sboru byl 56 let. 
 
24. února – v hasičce v Nesovicích se uskutečnila Výroční valná  
                   hromada okrsku, kde jednotliví členové sborů 
                   zhodnotili činnost a návrh činnosti na rok 2006  
                   včetně výročí. 
4. března –  se vydaly maškary v čele s medvědem do průvodu po  
                   obci. Podobně jako v řadě jiných vesnic se konaly  
                   ostatky opožděně, a to z důvodu nedostatku  
                   kvalitních kapel. Přesto se vyvedly. V průvodu  
                   převládaly pohádkové bytosti, mezi kterými nemohla 
                   chybět Sněhurka se sedmi trpaslíky. Skoro všechny  
                   masky si členky sboru vyrobily samy. 
                   Večer se do sálu kulturního domu přišlo pobavit a  



                   zatančit si nebývalá množství jak domácích tak  
                   tak přespolních hostů. Dobrá zábava trvala až do  
                   brzkých ranních hodin. Celý den a večer při zábavě 
                   hrála k poslechu i tanci dechová kapela Podboranka. 
                                    
      
Na letošní rok připadá velmi významné výročí založení sboru a to 
120. Na květen 5. a 6. se připravují oslavy. 
 
Z historie hvězdlických hasičů: 
 Ze zápisů, které se nám dochovaly, se můžeme dozvědět o 
založení sboru dobrovolných hasičů. V roce 1886, kdy dne 10. 
dubna se sešli naši spoluobčané, aby porokovali o zřízení 
hasičského sboru. Na této první schůzi předsedal za obec její 
první radní Josef Kubáček, který ohlásil za jakou příčinou se 
sešli a požádal tehdejšího řídícího učitele Petra Josefa Beneše o 
další vysvětlení. Ještě v ten den ustanovil se zřizující výbor, jehož 
členy se stali: Jan Dižka – stolař, Jan Kubáček – účetní 
občanské záložny, Bedřich Kuchařík – rolník a starosta obce, 
 Antonín Neml – perníkář, Josef Pavlas – c.k. pošmistr, Jan 
Pavlík – rolník, Abrahám Rittersporn – obchodník, František 
Šťastný – mlynář, Vilém Taneček, -domkař, František Venhuda 
a Jan Venhuda – rolník. 
 Tím byl položen základ dobročinnému spolku, hájícímu 
majetek a životy svých spoluobčanů. Zřizující výbor dlouho 
neotálel maje v čele svém neúnavného a přičinlivého pracovníka 
bratra Petra Beneše, řídícího naší školy, kterému se podařilo již 
17.4. téhož roku sestavit stanovy a předložit je ku schválení jak 
výboru sboru tak obecnímu zastupitelstvu.Osmého června 1886 
schváleny být mohly, tehdejším c.k. místodržitelstvím. Hned na to 
20.6.1886 byla svolána první valná hromada hasičského sboru za 
účastenství 32 členů a provedla zařazení sboru zvolivši výbor, 
v jehož čele stál pan Josef Pavlas dlouholetý starosta a neúnavný 
pracovník sboru. Sbor hned na této valné hromadě usnesl se 
přistoupit ku České ústřední jednotě moravskoslezských 
dobrovolných sborů hasičských. 
 Dvouproudová stříkačka od firmy Smékal byla převezena 
hned 12.6.1886 a stála 950 zlatých. 
 Za služební obleky a ostatní potřeby se utratilo dalších 579 
zlatých a to se na darech sešlo jen 900 zlatých. Při budování 
hasičského sboru lze vidět, že nescházelo všem tehdejším členům 
sboru na dobré vůli a pilným cvičením jak usnášeno bylo každou 



neděli hleděli docílit toho, aby sbor vbrzku byl vycvičen a mohl se 
věnovat svému účelu. 
 Takhle nějak začíná brožura, kterou připravujeme ke 120. 
výročí trvání sboru. 
 

                                                                   Kolofík Jan   
 

Ze sportovního života obce  
 

 Poslední sportovní akcí roku 2005 byl VIII.ročník 
Vánočního turnaje v nohejbale. Uskutečnil se tradičně 
25.prosince ve školní tělocvičně. Jedinou změnou oproti ostatním 
ročníkům byla velmi hojná účast hráčů. Sešlo se jedenáct 
tříčlenných mužstev z Hvězdlic a okolí. 
 Ostatní už probíhalo tradičně. První místo obsadili Zdeněk 
Bárta ,Laďa Bárta ml. a Petr Handlíř. Druzí skončili překvapivě 
Luboš Stenchlák, Hubert Zubík a Jara Vala. S třetí příčkou se 
tentokrát museli spokojit Ivoš Lukša, Aleš Spáčil a Ivan Drbal. 
Tradiční bylo i občerstvení, letos zvláště dobře upečené, a dobrá 
atmosféra.    
      
 Další akcí, tentokrát kulturní, byl III.společenský večer se 
skupinou Chameleon. Náš Sportovní klub ho  uspořádal v sobotu 
17.ledna. Kdo přišel nelitoval. A to nejen kvůli dobrému výkonu 
kapely, ale také velmi bohaté tombole. Zde bych velmi rád 
poděkoval všem organizátorům a četným sponzorům, bez kterých 
by  tuto akci nešlo uskutečnit. A ještě můžu prozradit, že když se 
pořadatelé o půl šesté ráno rozcházeli, slíbili si uskutečnit za rok 
již čtvrté opakování. 
 Jedenáctého března proběhla  také Valná hromada našeho 
sportovního klubu. Pro  zajímavost, už je nás 60 členů, a i 
v budoucnu můžete počítat s tím, že pro členy a ostatní 
spoluobčany připravíme spoustu kulturních a sportovních akcí. 
 V souvislosti s připravovanou výstavou fotek z činnosti 
zájmových organizací, bych Vás chtěl pořádat o zapůjčení 
fotografií a dalších materiálů se sportovní tematikou. Můžete ji 
nechat na obecním úřadě. Po skončení výstavy vše vrátím. 
 
                                                                         Ing. Zdeněk Tejkal 
 
 
 



Společenská kronika 
 

 

Do života vítáme  a přejeme hodně zdraví : 
 
Jaroslav Kinč                                     22.02.2006 
 
Významné životní jubileum začátkem roku oslaví naši 
spoluobčané : 
 
Paní                      Němcová Marie 70 let 
Paní                      Bartelová Věra 65 let 
Pan                       Vašíček Alois 65 let   
Paní                      Kašíková Marie 96 let 
Paní                      Fialová Anna 92 let 
Paní                      Slezáčková Marie 90 let 
Paní                      Šubrtová Anna 90 let 
Pan                       Tylšar Miroslav 75 let 
Paní                      Maříková Vítězslava 75 let 
Paní                      Šišmová Zdenka 75 let 
Pan                       Holzer Jiří 65 let 
Paní                      Bočková Libuše 60 let 
 
 
Přejeme hodně zdraví , štěstí a spokojenosti do dalších let. 
 
  
Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany :   
 
Panem Formanem Miroslavem  
Paní Vykydalovou Ludmilou 
Paní Leukertovou Marií 
Panem Vlčkem Františkem 
  
                                                            Čest jejich památce. 
 

                                                             
 

    

 

 

 

    



Kulturní kalendář akcí v roce 2006         
 
Kontakt pro  připravované akce : 517 358 616 OÚ Hvězdlice 
 
Datum                Název akce                              Místo konání 
Duben    Velikonoční turnaj v kuželkách      u buněk ve SH 

/ pořádá SDH Staré Hvězdlice/ 
--------------------------------------------------------------------------------- 
29. 4.       II. slet čarodějnic        NH  hřiště za garážemi 

/ pořádá ČSŽ Hvězdlice/ 
--------------------------------------------------------------------------------- 
   1.5.   Turnaj v malé kopané „starých gard“  NH hřiště za                            
                                                                                  garážemi     

/ pořádá SK Hvězdlice/ 
--------------------------------------------------------------------------------- 
5. a 6. 5.  Oslavy 120 let vzniku SDH v NH  sál a náves v NH 

/ pořádá SDH Nové Hvězdlice/ 
--------------------------------------------------------------------------------- 
10. 6.            Oslava Dne dětí            NH hřiště za garážemi 

/ pořádá kulturní komise, SK, SDH/ 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Červen 2006      Oslava Dne dětí               u buněk ve SH 

/ pořádá SDH Staré Hvězdlice/ 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Červen 2006      VEPŘCUP - 6. ročník turnaje v malé kopané     
                                                                        hřiště za garážemi 

/ pořádá SK Hvězdlice/ 
---------------------------------------------------------------------------------
5. a 6. 7.        Hodové slavnosti ve Starých Hvězdlicích         
                                                                       SH před obchodem 

/  pořádá SDH Staré Hvězdlice/ 
--------------------------------------------------------------------------------- 
21.- 23. 7.       Hodové slavnosti v Nových Hvězdlicích                                 
                                                                           sál a hřiště v NH 

/ pořádá kulturní komise, SK Hvězdlice/ 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Srpen 2006      Slavnostní ukončení prázdnin     u buněk ve SH 

/ pořádá SDH Staré Hvězdlice/ 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Listopad 2006    Beseda s důchodci                 sál KD v NH 

/ pořádá kulturní komise obce Hvězdlice/ 
--------------------------------------------------------------------------------- 



25. 12.                 Turnaj v nohejbale                  tělocvična v ZŠ 
/ pořádá SK Hvězdlice/ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
30. 12. Sněhulacup-turnaj v malé kopané NH hřiště za garážemi       

/ pořádá SK Hvězdlice/ 
--------------------------------------------------------------------------------- 
31. 12.  Silvestrovský turnaj v kuželkách       u buněk ve SH 

/ pořádá SDH Staré Hvězdlice/ 
 
 
* vysvětlivky: NH – Nové Hvězdlice,   SH – Staré Hvězdlice,  
                    KD – kulturní dům         
 
         
                   
Vzkaz mužů ženám 

  
 Mnozí z Vás víte z osobní zkušenosti, že život manželský 
není vždy lehký. Jak říká klasik: „Břímě manželské je tak těžké, 
že se musí spojit dva, někdy i tři, aby ho unesli.“ Proto jsem pro 
Vás ženy, samozřejmě po konzultaci s ostatními muži, připravil 
několik mužských pravidel klidného soužití. Očísloval jsem je 
podle důležitosti, všimněte si, že všechna  mají číslo 1. 
 
1. Narozeniny a výročí pro nás nejsou povelem ke shánění 
dárků.   
 
1. Neděle = sport. Je to totéž co úplněk nebo příliv a odliv. Prostě 
   přírodní zákonitost.                                        
 
1. Nakupování není sport a nikdy je za sport považovat 
nebudeme. 
 
1. Řekněte jasně co chcete. Jemné náznaky nezabírají, 
důraznější náznaky nezabírají. Prostě to řekněte.                            
 
1. Ano a ne jsou dokonale přijatelné odpovědi takřka na každou    
   naši otázku. 
 
1. Choďte za námi s problémem jedině tehdy, budete-li ho chtít  
   vyřešit. Na soucit máte ostatní ženské. 
 



1. Domníváte-li se, že jste tlusté, pravděpodobně jste. Neptejte se 
   nás, nedostanete od nás zápornou odpověď. 
 
1. Nechte nás koukat na cizí ženské, stejně se podíváme, máme 
   to v genech. 
 
1. Prosíme - kdykoli je to možné, při sledování sportovního pře- 
   nosu na nás mluvte až o reklamních přestávkách. 
 
1. Všichni muži rozeznávají pouze 16 barev - stejně jako výchozí  
   nastavení Windows. Nemáme nejmenší tušení, co je meruňková 
   nebo skořicová. 
 
1. Položíte-li nám otázku, na kterou nechcete slyšet odpověď,  
   očekávejte odpověď, kterou nechcete slyšet. 
 
1. Pokud se vás ptáme, co se stalo, a vy odpovíte nic, budeme se  
   chovat, jako že se nic nestalo. Víme, že to tak není, ale za  hád- 
   ku to nestojí. 
 
1. Nejsme jasnovidci. Naše neschopnost číst vaše myšlenky není  
   důkazem toho, že nás nezajímáte. 
 
1. Pivo je pro nás stejně vzrušující jako pro vás kabelky nebo 
třeba nové boty. 
 
1. Máme vytvarovaná těla ! Kulatá je přece také tvar. 
 
Děkuji, že jste se pročetli až na konec. Vím sice, že dnes budu 
nejspíš spát v obýváku na gauči, ale to nevadí. Beru to jako 
čundr.    
                

                                                                                  Váš  V.J. 
 
 
   
    


