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Vážený čtenáři Hvězdlického zpravodaje.
Nastává poslední, závěrečné období roku – Zima. A ta nikdy
nechodí sama. Můžeme se těšit na sníh, na Vánoce, svátky klidu
a míru a nakonec na oslavu konce roku.
Letos to ale vidím nějak bledě. Sníh nikde, na klid ani mír to
nevypadá, Vánoce v obchodech začaly již někdy koncem října a o
nějaký úraz v tlačenici při shánění vánočních dárků taky určitě
nebude nouze. A jsme zase o rok starší ale ne všichni o rok
moudřejší – třeba naši politici. Pokud se nad tím zamyslíme
takhle, pak nás opravdu nic pěkného nečeká a radši, ať už jsou
nastávající svátky za námi. Ale nezapomeňme o čem Vánoce jsou.
Jsou přece o obdarovávání, o radosti, o úsměvu a o možnosti
prožít krásný čas s rodinou, na kterou jsme si díky vlastní
pohodlnosti neudělali čas během roku. Tak nasaďme úsměv a
ukažme, že si to umíme užít.
Hned pak přijde Silvestr, Nový rok a s ním spousta
předsevzetí, většinou nesplnitelných, co si budeme povídat. Na co
si utrhovat od pusy slaďoučké, voňavoučké perníčky. Vždyť se
pečou jen jednou ročně a taky, jak jinak ocenit naše šikovné
hospodyňky? A já radím, raději jedno reálné předsevzetí než deset
nesplnitelných. A do cukroví se zakousněte s chutí. Dietu můžete
držet až na konci zpravodaje, chci říct po Novém roce.
Jeden moudrý člověk mi dal radu do života a já se o ni
s Vámi moc rád podělím: Měli bychom více poznávat přírodu. To
kvůli jejímu pevnému řádu a rozmanité kráse. Měli bychom více
studovat historii. To kvůli moudrosti věků a poučení z chyb
předchozích generací. Měli bychom více poznávat člověka. To
kvůli pevnějším citovým vazbám a větší toleranci navzájem. A
proto se zastavme a stejně jako každý rok, i letos, se zahleďme na
zasněženou přírodu a zachumlaní v teplých peřinách se družme a
radujme se z příchodu Vánoc. A samozřejmě čtěme Hvězdlický
zpravodaj.
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Vzpomínky seniora (čtvrtá část)
V předchozím čísle zpravodaje jsme se společně s autorem
přenesli do minulosti, pro některé z nás již hodně vzdálené. Mezi
svátky, které má každý z nás asi nejraději, patří bezesporu
Vánoce. Jaká bývala jejich atmosféra před léty ve Hvězdlicích?
Dejme opět slovo panu Rudolfu Brablecovi.
Mezi nejkrásnější svátky v celém roce patřily vždycky
Vánoce. Už jen toto jediné slovo přinášelo do mé dětské dušičky
pohodu a radostné očekávání krásných dní s vůní svíček a jehličí.
Každoročně na Štědrý den se tatínek brzy ráno vypravil ke
Zdravé vodě do hájenky k Novákům, kde už měl přichystaný
krásný, čerstvě uříznutý stromek. Pan Novák byl v místním revíru
hajným a s tatínkem byli kamarádi. Když potom přinesl čerstvý
stromek domů, vůně jehličí a pryskyřice naplnila celý domek.
Jako ještě hodně malí jsme přicházeli ke stromečku už
rozsvícenému, plnému dobrot, skládajících se z kvasnicových
koleček, které maminka namáčela do cukrové polevy nebo je
zdobila i polevou kakaovou. Stromeček míval barevné řetězy,
slepené z různobarevných papírů a hlavně svíčky. Bývala to
nádhera, na jakou se nezapomíná.
Maminka však uměla vyrobit i čokoládu a dokonce i
„nadívanou“. Vylévala ji do různých formiček a dávala na plech,
který se musel vynést ven na sníh, to proto, aby čokoláda rychleji
ztuhla.

Ke štědrovečerní večeři nebýval kapr, jak je tomu dnes, ale
čočková polévka, vánočka „štrycla“, kakao a „špajtle", jablka,
hrušky a trnky uvařené ve sladké vodě. A zvlášť hrušky, to tedy
byla pochoutka.
Večeřet se začínalo teprve tehdy, až vyšla první hvězdička,
venku kocarem zapráskal pastéř a zpěvačky spustily každoroční
„hvězdlickou“, kterou ještě mnohokrát po celé obci opakovaly:
“Zima běží ode dveří, dítě maličký, zebou nožičky, nemá žádné
peduštičky…“. Dozpívaly, poděkovaly za darované a pokračovaly o
kousek dál.
Slavnostní část večera doplňovalo každoroční dvouhlasné
troubení strýce Karla Brablece a Jendou Zubíkem – „Tichá noc“na
hvězdlickém náměstí. Svoji produkci potom opakovali ještě
z Kalvárie, odkud se tato krásná melodie Svaté noci rozlévala po
celé dědině a naplňovala štěstím všechna srdíčka.
Vyvrcholením Štědrého večera však byla vždy půlnoční mše
svatá s hvězdlickou, nikdy a ničím nenahraditelnou „sólovou“,
složenou z nejkrásnějších melodií vánočních mší skladatele
Jakuba Jana Ryby. Později, když už jsem byl zase o kousek větší,
jsem hrával na kůru na housle. To varhaník a regentschori
stréček Blašta, u kterého jsem se učil, odborně uznal, že jsem
toho již schopen.
Časem jsem tady zdomácněl, a jako kdysi moje maminka,
sólová zpěvačka jsem zpíval tam, kde toho bylo zapotřebí. A nejen
o Vánocích. Ale to už je jiná kapitola.
Dýchla na Vás ze vzpomínek pana Brablece vůně Vánoc ?
Proletěli Vám hlavou vzpomínky na Vánoce, které jste jako děti
prožili? Já myslím, že určitě.
Jak jistě tušíte, příště budeme ve vzpomínkách určitě
pokračovat. A napadlo mě. Copak pan Rudolf Brablec je jediný
pamětník? Nenajdou se i jiní? Věřím, že se mě ozvou a podělí se s
námi o svoje vzpomínky.

Řemesla a dovednosti
Většina čtenářů zpravodaje již má určitě zazimované
bonsaje, které si v létě pořídila. Byt hezky vyzdobený různými
květinovými dekoracemi a vzhledem k ročnímu období, kdy není
mnoho práce na zahradě, se začíná nudit.Pro ty, kterým nuda

vadí jsme připravili následující rozhovor. Naše redakce navštívila
paní Marii Moravcsikovou a položila ji několik otázek:
Mohla byste stručně charakterizovat, co vlastně děláte?
Pokud to bude hodně stručně, tak domácí ruční práce. Ale
abych to více přiblížila tak vyšívám, šiji, háčkuji, batikuji, drhám
a věnuji se i patchworku.
Všechny ruční práce mimo tu poslední jsou celkem známé. Mohla
byste ve stručnosti vysvětlit co je to patchwork ?
Patchvork, je stará textilní technika, která spočívá ve
skládání a sešívání malých dílů látek různých barev a vzorů do
mozaiky.Mozaikový vzor zvýrazníme použitím barevně a vzorově
různých kousků látky. Jako nejvhodnější materiál pro šití
patchworku je bavlna. Dá s také kombinovat s výšivkou, kdy
čtverečky výšivky skládáme do mozaiky s látkou. Je to sice
pracnější, ale výsledek stojí za to.
Jak dlouho tuto zálibu provozujete, kdy jste začala?
Myslím, že od dětství, když jsem si jako malá šila oblečení na
panenky. Když o tom teď ale přemýšlím, tak kromě maminky , mě
nejvíce k ručním pracím přitáhla a hodně naučila ve čtvrté třídě
základní školy paní učitelka Hynštová . Intenzivněji se touto
činností bavím tak pět, šest let.
Mohla byste stručně popsat postup při zhotovování jednotlivých
druhů výrobků ?
Popsat postup bez praktické ukázky není tak jednoduché. Já
si myslím, že pokud by mě oslovila některá společenská
organizace ve Hvězdlicích, například ČSŽ, nebo kulturní komise,
dalo by se pro vážné zájemce uspořádat několik setkání, kde bych
jim základy jednotlivých technologií vysvětlila, ale hlavně
prakticky ukázala.
Čtenáře budou určitě zajímat nejčastěji používané suroviny.
Nepoužívám žádné zvláštní suroviny. Na vyšívání obyčejné
bavlnky , kanavu, panamu nebo aidu. Pokud výšivku použiji na
zhotovení polštářku, nebo přikrývky, tak jako výplň používán

stříhaný molitan. Na háčkování, které ale dělám pouze okrajově
„Sněhurku“. Na drhání sisálový provázek, kdysi běžně používaný
v zemědělství. Co se týče batikování, opět nic speciálního. Barvy
na textil značky Duha, a pokud batikuji trička tak běžná
bavlněná od našich asijských spoluobčanů. Na patchwork jsou to
opět běžné látky, pokud možno bavlněné.
A nějaký „fígl“ pro nás začátečníky?
Já si myslím, že úplný začátečník nikdo není. Základy šití se
přece učí na základní škole. Sešít dva kousky látky, přišít koflík
nebo vyšít jednoduchý vzor na kanavu zkoušeli ve škole i kluci.
Pro začátek bych, těm, kteří by s chtěli této činnosti věnovat
doporučila, jednoduchou výšivku křížkovým stehem na kanavu
nebo panamu, jednobarevný nebo i vícebarevný. Je dobré, aby byl
jednodušší motiv. Pak už je potřeba jen trpělivost.
Kde hledáte inspiraci?
Spoustu hezkých námětů a předloh je možné najít na
internetu, existuje také spousta časopisů, jejichž náplní jsou
ruční práce, rovněž vyšlo několik pěkných knih o ručních pracích.
Existují i speciální prodejny s názvem „Kouzlo domova“, kde lze
mimo suroviny najít i spoustu inspirace. A barevné provedení
patchworku nebo batiky ? Na to stačí procházka podzimní
přírodou.
Kde se můžeme s vaší prací setkat nejčastěji?
Hvězdličtí občané mohli moje výtvory vidět na výstavě
ručních prací, kterou v loňském roce pořádala kulturní komise.
Spousta výtvorů je i mezi hvězdličáky. Také každé dítě, které
absolvuje vítání občánků si s sebou odnáší vyšívaný polštářek se
svým jménem a s datem narození. A přes mé známé se moje
výrobky dostaly i do světa. Do Německa, Anglie, Irska ale i do
Spojených států. Polštářek k narozeninám dostal před dvěma
roky i moderátor ESA Leoš Mareš.
Kolik času svému koníčku věnujete?
Protože mě ruční práce baví, tak vlastně veškerý volný
čas.Je to dáno tím, že mě baví vymýšlet nové vzory, kombinovat

barvy a nechávat se inspirovat tím co vidím ve svém okolí,
v různých publikacích, časopisech a podobně.
A je tato činnost u vás v rodině dědičná?
Šití a vyšívání je dědičné pro nás slabší půlku lidstva snad
automaticky. U nás v rodině se této činnosti věnuje moje
maminka. U mých sester se to až tak neprojevilo. Asi nemají tu
trpělivost jako já. A po svých synech to ani nemohu chtít. Tak
uvidím, až co budoucí snachy.
A Vaše rada na závěr?
V našem životě nás obklopuje spousta věcí. A není hezčí
pocit, než ten, že je to dílo našich rukou. Takže rada.: Nechte se
inspirovat, najděte si čas, zvolte správnou techniku a buďte
trpěliví.
Redakce děkuje za rozhovor a přeje Vám hodně nápadů a
obdivovatelů vašich výrobků, mezi které se po tomto rozhovoru
zařadila i naše redakce.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Právě se Vám dostává poslední číslo Hvězdlického
zpravodaje do Vašich rukou v tomto roce, v roce 2006.Toto číslo je
také prvním číslem zpravodaje městysu Hvězdlice a také prvním
číslem v tomto volebním období. Najednou jsem toho uvedl moc a
tak pěkně po pořádku.
Nadešel čas zimního období, a příroda se uložila k zimnímu
spánku. Počasí nám Všem letos ještě přeje, není zima až tak
veliká, ale ke spokojenosti pravých vánoc nám všem jistě chybí ta
bílá peřina, která pokryje vše co naše oko dohlédne. Všichni
věříme, že nakonec přijde. Ukončeny byly veškeré podzimní práce
po obci, úklid zelených ploch, úklid v obou částech městečka
včetně úklidu spadaného listí. Nyní se pokračuje na úklidu mezí
do Zdravé Vody včetně likvidace opět vzrostlých keřů, které
překáží při úklidu sněhu.
Obec Hvězdlice se po 52 letech opět dočkala navrácení titulu
městys, který jsem převzal 17.10.2006 z rukou předsedy

Poslanecké sněmovny ČR pana Miroslava Vlčka. Vy starší si moc
dobře městys pamatujete a sami nejlépe víte, co pro dané
městečko znamenal v té dané době. Nejen to, že muselo být na
dané úrovni, ale daná kritéria musela daleko převyšovat
požadované hodnoty. Městys musel mít městský charakter a
musel plnit roli spádového městečka pro okolní vesnice. Obnova
historických titulů má přispět k posílení pocitu hrdosti občanů a
hlavně mladých lidí na svoje městečko. Proto Vás starší žádám,
připomínejte toto sdělení Vaším vnukům a pravnukům
s posláním, aby byli na svoje městečko hrdí a vážili si toho, co
předcházející řady generací zbudovaly a za to Vám již teď předem
moc a moc děkuji.
Po komunálních volbách koncem října se opět sešlo celé
zvolené zastupitelstvo městysu Hvězdlice, aby si zvolilo starostu,
místostarostu, členy rady, výbor finanční a kontrolní a komise
městečka, které zahájili již svoji činnost. Děkuji všem občanům za
účast ve volbách, jménem nového zastupitelstva městyse
Hvězdlice.
Nyní vás seznámím s budováním obce do konce tohoto roku.
Za krásného počasí v měsíci září a říjnu se nám podařilo opravit
všechny místní komunikace, kromě okolí kostela, která již
předem byla mimo plán a to z důvodů těžké techniky, kde nelze
tuto techniku použít. Tento úsek bude opraven dle možností až
z jara. Taktéž jsme rozšířili komunikaci u pošty pro parkování.
Dále došlo k podbetonování základu mostu pod kaštany, vyčištění
požární nádrže ve St, Hvězdlicích, dokončení chodníku u zídky na
hřbitově, opravě kanalizací v obou částech městečka. Dále byl
proveden výkup domu ve St. Hvězdlicích pro potřeby městečka a
výkup zahrady k využití pro mládež. Tolik k provedeným akcím ,
které opět přispěly k dalšímu zvelebení našeho městečka.
Nyní Vás seznámím s navrženými akcemi pro rok 2007.
Rekonstrukce Mateřské školky a přemístění na původní místo,
čp.51, aby mohla být využita celá ZŠ pro jiné účely. Další
podanou akcí je oprava chodníku od pošty směr Zdravá Voda.
Dále pak oprava střechy, výměna oken a dveří na čp. 211.
Předběžné jednání ohledně zbudování lékárny taktéž v této
budově. Vybudování svodnic Podomí, Borovice a výkup pozemků
pro provedení těchto akcí. Nové ozvučení sálu v KD. Doplnění
prvků na malém hřišti a posezeni pro maminky s malými dětmi –
hledá se i jiné řešení. SDH Nové Hvězdlice požádal o opravu
cisterny CAS 25. Za přispění městečka požádali sportovci o
přidělení dotací na opravu buněk na malém hřišti, tato dotace je

vypsána z mimoškolních aktivit JMK a na tuto dotaci mohou
dosáhnout i jiné složky, ale musí mít všechnu potřebnou agendu
v nejlepším pořádku. V příštím roce opět budou vyhlášeny další
granty, se kterými Vás seznámím až v dalším zpravodaji.
Jak jsem Vás informoval v minulém čísle zpravodaje o
zavedení vysokorychlostního internetu v naší obci, nyní mohu jen
doplnit tuto informaci o dodání techniky k provozu internetu.
Věřím, že do konce roku i toto připojení bude hotovo. Další
informace budou poskytnuty po propojení signálu. Rozvodem sítě
po obci bude započato po novém roce.
V příštím roce, opět dle nabídky Pracovního úřadu Vyškov a
dle možností, budeme požadovat pracovníky na práce po
městečku, kteří budou opět provádět práce tak, jak tomu bylo
dosud. Jedná se o běžnou údržbu.
Kulturní dění je v našem městečku pořád na dobré úrovni.
Pokud se podíváte do kulturního kalendáře organizací, tak si jistě
rádi a dobře vyberete. Viz kulturní kalendář. Všem pořadatelům
děkuji za zorganizování všech akcí v tomto roce a přeji jim , ať se
jim ještě lépe daří v tom nastávajícím roce 2007.
Již tradičně první pátek v měsíci listopadu se koná beseda
s důchodci, tak tomu bylo i v letošním roce a této besedy se
zúčastnilo 80 občanů.
Blíží se konec roku 2006, proto chci poděkovat všem
občanům, kteří si prováděli úklid před svými domy, všem kteří
přicházeli na úřad městečka a upozorňovaly na nepořádky, které
nastaly a které se občanům nelíbí, nepořádky před domy, drobné
krádeže apod. Dále děkuji členům Rady a Zastupitelstvu
městečka Hvězdlice a všem zaměstnancům úřadu městyse,
pracovníkům na VPP, všem organizacím, všem sponzorům za
poskytování darů organizacím při pořádání různých akcí. Dále
děkuji všem, kteří se podíleli a byli nápomocni na zvelebování
našeho městečka.
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 2007.

Alois Kadlec
starosta

Nové zastupitelstvo Městyse Hvězdlice
Ve dnech 20. a 21. října letošního roku se uskutečnily volby do
obecního zastupitelstva. Na základě výsledků voleb bylo sestaveno
patnáctičlenné zastupitelstvo, které na svém zasedání zvolilo
starostu, místostarostu, členy rady a ustavilo výbory a komise,
potřebné k fungování samosprávy. Protože obci Hvězdlice byl
v tomto období vrácen titul „městys“, předkládáme Vám:

Seznam členů zastupitelstva a komisí městyse Hvězdlice
pro období 2006 - 2010
Rada městyse:
Alois Kadlec, starosta
Ing. Antonín Přerovský, místostarosta
Jan Machala, předseda SPOZ
Jitka Polesová, předseda sociální komise
Jiří Hála, předseda stavební komise
Sociální komise:
Jitka Polesová, předseda
Helena Machalová, člen
Jana Stefančová, člen
SPOZ:
Jan Machala, předseda
Jana Stefančová, člen
Věra Handlířová, člen
Kontrolní výbor:
Věra Vítková, předseda
Oldřich Janalík, člen
Marie Plhalová, člen
Finanční výbor:
Josef Habrda, předseda
Miroslava Dvořáková, člen
Karel Hošťálek, člen
Kulturní komise:
ing. Zdeněk Tejkal, předseda

Helena Machalová, člen
Ivan Bojanovský, člen

Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo poprvé na ustavující
schůzi dne 30. 10. 2006, kde zvolilo starostu, místostarostu a
členy Rady městyse Hvězdlice.
Další zasedání bylo svoláno na 29. 11. 2006 a projednalo mimo
jiné:
- složení komisí a výborů městyse
- rozpočtové opatření č. 10/2006
- zrušení nájmu p. Marie Markové na čp. 211
- zakoupení domu čp. 33 ve Starých Hvězdlicích
- logo DSO Mezihoří
- nabídku na výstavbu větrné elektrárny v katastru obce
- povodňový plán městyse Hvězdlice
- nákup sněhové frézy pro účely obce
- složení inventárních komisí pro účely inventarizace městyse
- výkup pozemků pod silnicí do Zdravé Vody, pod hřištěm,
pod hřbitovem, koupaliště

Události v kultuře
Z činnosti Svazu žen
Vážení spoluobčané
Koncem každého roku jsme si zvykli rekapitulovat naši
činnost. Myslím, že ten kdo chtěl, se o každé akci mohl dočíst ve
Hvězdlickém zpravodaji.
Dovolte mi proto, abych se spíše zamyslela nad tím, co
očekáváme od roku příštího.
ZO ČSŽ Hvězdlice bude mít v únoru teprve druhé výročí
,,obnovení“ své činnosti. I za tak krátkou dobu se nám podařilo
vstoupit do kulturního dění v naší obci. Ať již pořádáním
diskoték, výstav anebo spoluúčastí a pomocí jiným zájmovým
organizacím při jejich činnosti. V roce 2007 bychom chtěli opět

pokračovat v této tradici a možná i naši spolupráci na ,,kulturní
frontě“ rozšířit. Diskotéka pro starší a pokročilé se moc
neosvědčila. Proto zkusíme změnit buď žánr nebo místo a čas
konání tanečního večera.
Chtěla bych Vás tímto vyzvat. Vy všichni, kteří neradi
opouštíte teplo a pohodlí svého křesla nebo sedačky a rozzářené
obrazovky televizorů. Zkuste jednou překonat nechuť a přijďte
mezi nás. Všechny tyto akce děláme právě pro Vás a určitě si
z bohatého spektra činnosti všech složek v Nových i Starých
Hvězdlicích vyberete něco, co Vás zaujme. Kulturní kalendář na
rok 2007 je opět bohatý.
Naše mladá, nezisková organizace se potýká stále
s nedostatkem financí na svoji činnost. Přesto se nám nedávno
podařilo získat pěknou finanční částku jako sponzorský dar.
Věřím, že na příští schůzi vymyslíme způsob, jak ji nejlépe využít
ve prospěch nás všech.
Milí přátelé a příznivci ZO ČSŽ Hvězdlice. V tomto
předvánočním čase více myslíme na své příbuzné a známé.
Snažíme se vytvořit doma sváteční, příjemnou atmosféru. Ne
každý z nás má ovšem tu možnost trávit svátky v kruhu
rodinném. A věřte, že i úsměv a vlídné slovo dokáží obdarovat a
zahřát u srdce.
Přeji Vám za celou naši organizaci krásnou vánoční pohodu,
příjemné prožití Silvestra, pohodové vykročení do Nového roku a
hodně zdraví a štěstí v příštím roce.
Yveta Tomášková
Předsedkyně ZO ČSŽ
Z činnosti kulturní komise
Tradiční setkání seniorů.
Ve Hvězdlicích se již stalo hezkou tradicí podzimní setkání
seniorů. Letos se uskutečnilo 10. listopadu, a jeho organizátorem
byla opět kulturní komise Městyse Hvězdlice.
Program byl tradiční. Nechybělo vystoupení dětí z mateřské
školy s pohádkou o zvířátkách. Na ně navázaly starší děti ze
Základní školy Brankovice s pásmem písniček z různých krajů
republiky. Divákům jistě rozproudila krev taneční scénka
čarodějnic v podání hvězdlických děvčat.

Starosta obce v krátkosti seznámil pozvané seniory se
současným děním v obci i se záměry, které obec v příštím období
hodlá realizovat.
Pak už si všichni při malém občerstvení a sklence vína
zavzpomínali a popovídali se svými známými. A nechyběl ani zpěv
a tanec. O dobrou atmosféru se kromě všech zúčastněných
postaral i Radek Verner z Brankovic se svou hudební produkcí.
Všichni pak ještě dostali na závěr malý dárek. A jak řekl
jeden z asi osmdesáti zúčastněných: „Moc se mě to líbilo a už se
těším na příští setkání.“
A pro kulturní komisi určitě námět k zamyšlení, zda by
nebylo vhodné pro naše seniory během roku uspořádat
podobných akcí více.
Ing. Zdeněk Tejkal

Z činnosti dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice.

8. – 9. září – Sbor dobrovolných hasičů Nesovice při oslavě 110.
výročí založení, uspořádal mimo jiné i soutěž v požárním sportu
jak mladí hasiči, tak i dospělí. Mladí hasiči obsadili 4. místo.
Dospělí se umístili po velkém boji na velmi pěkném 2. místě.
7. října – Kobeřičtí hasiči uspořádali branný závod. Naši mladší
hasiči vybojovali velmi pěkné 2. místo ze sedmnácti družstev.
Starší obsadili 6. místo s dvaceti devíti soutěžních družstev.
11. října – Velitel Hasičského záchranného sboru vyhlásil poplach
v 16 hodin pro místní jednotku s tím, že v Uhřicích v objektu
bývalého družstva hoří firma Agrozet. Naše osmičlenné družstvo
během sedmi minut vyjelo. Po příjezdu na místo požáru prováděli
záchranné práce na pokyn velitele zásahu. Tentokrát se jednalo o
cvičení.
11. října – kolem 23 hodiny nás vyrušil zvuk sirény, který
oznamoval požár. Naše sedmičlenná posádka vyjela během velmi
krátké doby směrem na Hradisko k věži, kde byl zaznamenán
požár. Po příjezdu na místo samé, kde se sjeli čtyři hasičské sbory
a po důkladné prohlídce velitelem zásahu a policií bylo zjištěno,
že poplach vyvolalo vadné požární čidlo. Naše jednotka se vrátila
na základnu patnáct minut po půlnoci.

18. listopadu – se v kulturním domě v Drnovicích uskutečnil třetí
ročník soutěže ve vázání uzlů, kterou pořádali tamní dobrovolní
hasiči. Soutěžila čtyřčlenná družstva štafetovým způsobem dle
směrnic hry Plamen. Letošního zápolení se zúčastnilo jedenatřicet
družstev starších žáků z osmnácti sborů okresu. Naši mladí
hasiči obsadili 22. místo.
25. listopadu – výbor SDH uspořádal již tradičně na závěr roku
kulturní zájezd pro své členy i s manželkami a občany na
Velehrad.
Kolofík Jan

Pokládám za svou milou povinnost, v tomto posledním
vydání Zpravodaje, poděkovat všem, za nám poskytnutou
podporu a pomoc. Chci poděkovat všem spoluobčanům, že díky
jejich veliké opatrnosti a dobré práce místních hasičů v prevenci,
nedošlo v již končícím roce 2006 k žádnému požáru. Také příroda
nám nenadělila žádnou živelní pohromu, proto chci doufat, že
nám to vydrží až do konce roku.
Přestože jednotka nevyjížděla k žádnému zásahu v naší obci,
byla několikrát pomáhat v okolních obcích. Připravenost a
akceschopnost naší jednotky požární ochrany je hodnocena velmi
dobře. Je to dané také tím, že každý člen této jednotky musí
absolvovat ročně minimálně 40 hodin výcviku a každý řidič musí
ujet nejméně 10 km cvičných jízd s požárními vozidly.
Dovolte mi, abych za nás za všechny těmto obětavým
členům poděkoval za jejich práci, kterou vykonávají ve svém
volném čase a bez nároku na jakoukoliv odměnu.
Chci Vás ubezpečit, za každého hasiče, že jsme připraveni
v každý čas poskytnout pomoc tomu, kdo ji bude potřebovat.
Vážení spoluobčané dovolte mi, abych Vám popřál do
nového roku 2007 hodně zdraví, štěstí, osobní pohodu a
spokojenost ve Vaší činnosti.
Lubomír Stenchlák
velitel JPO Hvězdlice

Ze sportovního života obce
Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice
S koncem prázdnin začala pro obě naše mužstva podzimní
část okresních soutěží v malé kopané. Jak se našim mužstvům
vstup do ročníku 2006/07 podařil?
“A“ mužstvo začalo velmi dobře, ale nedokázalo na tyto
výsledky navázat a v konečném účtování skončilo po podzimní
části na 14. místě. Zisk 13 bodů za 4 výhry 1 remízu a 10 proher
je žalostně malý. Skóre našeho mužstva je 48 vstřelených a 64
obdržených branek. Jde o nejhorší umístění mužstva od postupu
do okresního přeboru. A příčina? I přes velký počet kvalitních
hráčů na soupisce, je málo těch, kteří potom v průběhu soutěže
do utkání nastoupí. Mužstva v soutěži jsou rok od roku
vyrovnanější. S pěti nebo šesti hráči se v plném tempu dvě utkání
během jednoho turnaje vítězně odehrát nedají. Věřme, že po zimní
přestávce dojde ke konsolidaci mužstva a jeho umístění po jarní
části bude odpovídat tradici hvězdlického fotbalu.
Trochu jiná situace je u “A“ mužstva. To získalo pouze 7
bodů za dvě vítězství a jednu remízu. Zbytek zápasů prohrálo a je
na posledním místě tabulky okresní třídy. Hráči ještě stále sbírají
zkušenosti. Spoustu zápasů dobře a plni elánu rozehráli, dlouho
drželi vyrovnaný výsledek, ale potom po školácké chybě inkasovali
a zápas prohráli. Sebekriticky si musí přiznat, že na některá
mužstva nemají technicky. Co to tedy chce ? Zlepšit techniku a
hlavně fyzickou kondici. Pak lze pomýšlet na lepší umístění.
Co ještě letos připravujeme?
Pro příznivce sportu zde máme dvě pozvánky, protože již
několik let patří neodmyslitelně k Vánočním svátkům i sport.
Dvacátého pátého prosince je to 9. ročních turnaje v nohejbale
tříčlenných družstev. Proběhne ve školní tělocvičně, registrace
mužstev je od 8.30 do 9 hodin. Vepřové občerstvení a dostatek
tekutin zajištěn.
Další akcí, kterou pořádáme již po šesté, je turnaj v malé
kopané „Sněhulacup“. Letošní ročník se uskuteční 30. prosince
na hřišti za garážemi. Začátek v 9 hodin. Vařené vepřové
pochoutky pro Vás připraví osvědčený tým pořadatelů.

Protože se kvapem blíží Vánoce a také konec roku 2006, je
mou milou povinností popřát všem našim členům a příznivcům
klidné a radostné prožití tohoto období a do nového roku 2007
hodně zdraví, štěstí, lásky a porozumění.
Ing. Zdeněk Tejkal

Myslivecké sdružení Hvězdlice
Blíží se Vánoce a konec roku 2006. Nemáme v úmyslu se
rozepisovat o tom, kolik jsme udělali brigádních hodin v rámci
naší činnosti ani o tom, jakých akcí se naši členové v roce 2006
zúčastnili a ve zbytku roku ještě zúčastní. Chceme jen popřát
Všem občanům Hvězdlic příjemné a klidné prožití svátků
vánočních, veselého Silvestra a správné vykročení do roku 2007.
Myslivecké sdružení Hvězdlice

Kulturní a společenské dění v Domově důchodců
Adventní čas 2006
Předvánoční čas v Domově důchodců Nové Hvězdlice uvedla
svým programem již týden před adventem, v sobotu 25. listopadu,
Základní umělecká škola z Ivanovic na Hané. Asi hodinové
pásmo, v němž se střídala taneční, pěvecká a hudební vystoupení
žáků i učitelů školy, bylo hezkým zahájením předvánočního a
svátečního vánočního období. K němu patří i návštěva Mikuláše
s andělem a čertem v předvečer svátku svatého Mikuláše,
tentokrát v podání pracovníků provozního úseku. Tato trojice
prošla všemi odděleními Domova důchodců a zavítala i do
mateřské školy v Nových Hvězdlicích. Dva týdny před Vánoci je
nejvyšší čas začít s pečením. Naši klienti dostanou cukroví ve
štědrovečerní nadílce, ale kdo může, do pečení vánočního cukroví
se zapojí – s vlastnoručně vyrobeným kafíčko lépe chutná.
V posledním týdnu před Vánoci naši klienti zhlédnou pásmo
koled a vyprávění v podání žáků Základní školy Bučovice 710 a
vánoční koncert manželů Procházkových. Zajímavá jistě bude
beseda se senátorem ing. Bárkem o desetileté činnosti Senátu, na
kterou jsou zváni kromě klientů i zaměstnanci ústavu a občané
Hvězdlic. Na Štědrý den k nám zavítají koledníci z milonické a

bohdalické farnosti spolu s pány faráři a ke štědrovečerní tradici
patří vánoční přání ředitele Domova důchodců.
Všem, kdo se podílejí na zpříjemnění předvánočního času v
Domově důchodců v Nových Hvězdlicích, patří velké voňavé
červené vánoční poděkování od našich klientů. To si zaslouží i ti,
kdo na své příbuzné a známé v Domově nezapomenou a o
Vánocích je navštíví. Krásné Vánoce a pokoj lidem dobré vůle.
Dana Posoldová

Společenská

kronika

Do života vítáme a hodně zdraví přejeme :
Ondřeji Skřivánkovi 13.10.2006
Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané :
Pan
Pan
Pan
Pan
Paní
Paní
Pan

Jan Machala
Miloš Stránský
Jan Mareš
Květoslav Němec
Jarmila Chmelaříková
Anděla Vinklárková
Rudolf Poles

Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní
Pan
Paní
Pan
Pan
Pan

Marie Balášová
Marie Dvořáčková
Františka Šemorová
Marie Babyrádová
Josef Kopeček
Marie Hyttychová
Josef Šmerda
Jiřina Hoffmanová
Jan Hložek
Jan Valníček
Zdeněk Maršálek

60
60
70
75
75
80
80

let
let
let
let
let
let
let

100 let
96 let
92 let
90 let
85 let
85 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let

Přejeme hodně zdraví , štěstí a spokojenosti do dalších let.

Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany :
Paní
Panem
Paní
Paní
Panem
Paní
Panem

Annou Andrlovou
Jaroslavem Hálou
Alžbětou Drápalovou
Zdeňkou Říčkovou
Jiřím Holzerem
Eliškou Balíkovou
Zdeňkem Hromkem
Čest jejich památce.

Kulturní kalendář Městyse Hvězdlice na rok 2007
Leden

- Novoroční koncert Kyjovského komorního orchestru,
(kulturní komise)
- 27.1.Taneční večer s Chameleony, (SK Hvězdlice)
- 13.1.Výroční valná hromada, (hasiči Nové Hvězdlice)

Únor

- 24.2. Ostatky, ( hasiči Nové Hvězdlice)

Březen

- Dětský karneval, ( kulturní komise)

Duben

- Velikonoční turnaj v kuželkách, (hasiči St.
Hvězdlice)
- Velikonoční turnaj ve stolním tenisu, (SK Hvězdlice)
- Pálení čarodějnic a stavění májky, hasiči
St.Hvězdlice)
- 29.4. III. Slet čarodějnic, (ČSŽ Hvězdlice)

Červen

- Dětský den, (hasiči Staré Hvězdlice)
- Turnaj v Malé kopané „Vepřcup“, (SK Hvězdlice)

Červenec

-

Srpen

- Turnaj v kuželkách, (hasiči Staré Hvězdlice)
- Rumacup - turnaj v šipkách, (Klub šipkařů
Hvězdlice)

Vítání prázdnin, (SK Hvězdlice)
Hody Staré Hvězdlice, (hasiči St. Hvězdlice)
20.7. Předhodová zábava, ( SK Hvězdlice)
21.7.-22.7. Hody Nové Hvězdlice, (kulturní komise)
22.7. Hodový fotbal s posezením, (SK Hvězdlice)

Listopad

- Beseda s důchodci, (kulturní komise)

Prosinec

- 25. 12. Vánoční turnaj v nohejbale, (SK Hvězdlice)
- Turnaj v malé kopané „SněhulaCup“,( SK Hvězdlice)
- Silvestr,( hasiči Staré Hvězdlice)

V závorce je vždy uveden pořadatel akce. Bližší informace o
připravovaných akcích získáte na telefonu: 517 358 616, popř.
517 358 623
Změny a doplnění kulturních akcí budou probíhat v průběhu
roku.

Trocha historie z archivů.
O pánech z Cimburka jsme v souvislosti s Hvězdlicemi již
psali. Od pana Čamka jsme získali některé další zajímavosti
z historie Hvězdlic.
Zakladatelem městečka Nových Hvězdlic byl s vysokou
pravděpodobností Bernart z Cimburka, v listinách zmiňovaný v
letech 1308 až 1338. Byl budovatelem mnoha staveb, v naší
oblasti například hradu Cimburka, který nechal vystavět v letech
1320 – 1333. Poblíž Hvězdlic se Cimburkové objevují v roce 1351.
V archivech je zmínka , že v tomto roce vlastnili Kozlany
Bernart a jeho bratr Albrecht Vranovec.
Roku 1353 se objevuje písemně i hrádek (tvrz) nad Hvězdlicemi,
kdy jej od svého bratra Bernarta získal Albrecht Vranovec
z Cimburka. Ten hvězdlickou tvrz podržel pravděpodobně až do
své smrti někdy okolo roku 1376. Po něm tvrz zdědili jeho
vnukové Bernart a Jaroš, přičemž Jaroš zde v letech 1376 – 1406
přímo sídlil.
Jaroš z Cimburka, v některých pramenech uváděný též
jako Jaroslav, skutečný hvězdlický pán, se velmi často uvádí jako
Jaroš z Cimburka a z Hvězdlic. Je takto uváděn na listinách
z roku 1387, 1389, 1391, 1396, 1398. Od roku 1407 se píše jen
jako Jaroš z Nemochovic.
Tento vlastník Hvězdlic výrazně zvětšil panství přikoupením
Starých Hvězdlic, Kojátek, Nemochovic a Snovídek.
To už se historicky dostáváme do období bojů mezi
markrabaty Prokopem a Joštem o sporný majetek a politickou
moc na Moravě. V této neklidné době byla dobyta a zničena i

hvězdlická tvrz. Podle dostupných pramenů se tak stalo někdy po
roce 1399.
Po válkách začal Jaroš svůj majetek rozdávat. Dceři Elišce
přenechal Snovídky, synovci Albrechtovi dal obojí Hvězdlice a
ponechal si jen Nemochovice a Kojátky. Zemřel někdy během
roku 1407. A jak je patrno z listiny z téhož roku, chtěl se jeho zeť,
Beneš z Benešova soudit s Jarošovým synovcem Albrechtem o to,
kdo zaplatí opatovi za motlitby ke spáse Jarošovy duše. Jaký to
vděk.
Albrecht Tovačovský z Cimburka držel Hvězdlice jen velmi
krátkou dobu a to v letech 1406 – 1411. Po Jarošově smrti hodlal
vše rychle prodat. U Nemochovic a Kojátek se mu to podařilo,
ovšem prodej Hvězdlic se zdržel kvůli sporu se Sehradicemi, neboť
ti si mysleli, že Hvězdlické zboží bylo přepsáno na Albrechta
Sehradického z Cimburka , Jarošova bratra, který v tuto dobu
zemřel a jeho synové, se při řešení dědictví po něm, domáhali
hvězdlického
zboží.
K uskutečnění
prodeje
Hvězdlic
augustiniánům mohlo dojít až po vyjasnění majetkových nároků.
Stalo se tak v roce 1411, kdy Albrecht Tovačovský z Cimburka
prodal pustou tvrz, městečko a ostatní zboží brněnským
augustiniánům.
Z výše uvedeného je patrné, že Cimburkové o oblast
Hvězdlicka neměli opravdový hospodářský zájem. Klášter sice
ano, ale neměl zájem o tvrz a tak Hvězdličtí rozebrali její zbytky
na stavební materiál. Tolik z materiálů pana Čamka.

Úřad městyse informuje
Ve dnech 2. a 3. ledna 2007 budou probíhat odpočty
vodoměrů. Prosíme všechny uživatele obecního vodovodu, aby
připravili vodovodní šachty, případně nahlásili stav vodoměrů / u
těch, kteří mají vodoměry ve sklepě/ na Úřad městyse Hvězdlice.
Dne 15. ledna 2007 se budou na Úřadě městyse Hvězdlice
vybírat tyto poplatky:
- Vodné ( cena je 17 Kč / m3)
- Poplatek ze psa ( 120 Kč/ psa občané, 60 Kč/ psa důchodci)
- Poplatek za odpad ( 440 Kč/ osobu, chalupy-440 Kč/objekt)
- Nájemné za popelnice ( dle smlouvy )
- Nájemné za obecní pozemky ( dle smlouvy)

Žádáme občany, aby tyto poplatky uhradili nejpozději do
konce ledna 2007, a tím se vyhnuli vyměření penále nebo zvýšení
poplatku.
Upozornění pro chalupáře: složenky se budou zasílat od 1.
2. 2007 jen v případě, pokud do tohoto data nebude provedena
úhrada vyměřených poplatků.

Období Vánoc a Nového roku je, byť si to neradi
připouštíme, spojena se změnou našeho denního režimu. Více
odpočíváme a konzumujeme, méně se hýbeme. A výsledek?
Ručička naší osobní váhy se při kontrolním vážení v lednu
pohybuje v okolí vysokých dvojmístných, spíše však trojmístných
čísel. Jak si přes svátky uchovat svoji atletickou postavu ? To
Vám neporadíme. Zde je několik pravidel, jak problémy
s nadbytečnými kaloriemi ignorovat.
Pravidla zdravé výživy
Pravidlo 1:
Jestliže něco jíš a nikdo Tě nevidí, neobsahuje to kalorie.
Pravidlo 2:
Jestliže zapíjíš čokoládu dietní Coca Colou, kalorie jsou tímto
dietním nápojem zrušeny.
Pravidlo 3:
Jestliže jíš ještě s někým, kalorie se nepočítají, pokud ostatní
snědí více než Ty.
Pravidlo 4:
Jestliže pomůžeš ztloustnout všem v okolí, budeš sám vypadat
štíhlejší.
Pravidlo 5:
Jídla pojídaná v biografu nebo u televize, jako popcorn, Italská
směs, polárka, chipsy, vepřová pečínka a podobně neobsahují
kalorie, protože jsou součástí zábavy, nikoli stravování.
Pravidlo 6:
Zlámané vánoční cukroví neobsahuje kalorie, ty vytekly tím
zlomem.
Pravidlo 7:
Jídlo požité pro zdravotní účely, jako pivo, slivovice, ovar, slanina
nebo šlehačkový dort, neobsahuje kalorie.

Pravidlo 8:
Věci slíznuté ze lžíce či nože neobsahují kalorie, pokud jste v
procesu vaření.
Pravidlo 9:
Jídlo a nápoje stejné barvy mají i stejný obsah kalorií. Např.
špenát a pistáciová zmrzlina, čaj a pivo nebo houby a čokoláda.
Poznámka: hnědá čokoláda má univerzální barvu a může být
použita k náhradě jakékoliv barvy jídla.
Pravidlo 10:
Obezita je nemoc - proto je třeba pořádně se najíst, aby s ní
mohlo tělo bojovat.
To Vám radí Váš Vojta J.

A na závěr Vám v nastávající době Vánoční a
po celý rok 2007 přejeme štěstí, protože je ho
málo, přejeme zdraví, protože je ho třeba,
přejeme lásku, protože jí není nikdy dost.
Vaše redakce

Vydává Úřad městyse Hvězdlice nákladem 350 výtisků.Zdarma.
Registrováno MK Praha pod evid. č. 10177.

