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Vážený čtenáři hvězdlického zpravodaje!
Je jaro. Ale to pro Vás není žádná novinka. Jaro totiž začalo
někdy koncem listopadu loňského roku, a až na malé sněhové
vybočení trvá již čtvrtý měsíc. Je také neděle večer. Do zítřka je
třeba mít připraveno další číslo zpravodaje, první v roce 2007.
Pevně věřím, že jste do něj vkročili s elánem a chutí.
Pro ty z Vás, kteří jste si dali předsevzetí, že začnete více
sportovat mám malou, ale účinnou radu. Je od srdce, od sádry a
od berlí.
Než začnu jakoukoliv sportovní činnost, vezmu si do ruky
občanský průkaz a velmi pečlivě se podívám na datum narození.
Podle toho pak uvážlivě volím druh sportu. Vždyť existuje spousta
sportovních disciplín, které se dají provozovat i vsedě. Takže
sportujte, ale nelamte a netrhejte si končetiny, budete je ještě
potřebovat. Na co? No přece na pomlázku. Vždyť Velikonoce jsou
za dveřmi. A pánové ruku na srdce. Velikonoční pondělí je jediný
den v roce, kdy můžete oficiálně a bez rizika trestního postihu
uhodit manželku. Sice jenom pomlázkou, ale i to potěší.
Já Vám pak, kromě příjemné pomlázky, přeji, abyste se
chovali jako jarní příroda. Co nejvíce se družili (pokud možno
v páru), opečovávali svoje rodinné hnízdečko a aby co nejvíce
rozkvetly mezilidské vztahy mezi Vámi a Vašimi blízkými.
Co ještě ve zpravodaji najdete?

Pokračování vzpomínek seniora.
Řemesla a dovednosti občanů Hvězdlic.
Tradiční slovo starosty.
Informace z jednání zastupitelstva Městyse Hvězdlice.
Společenský život v obci, aneb události v kultuře a sportu.
Společenskou rubriku.
Kulturní kalendář na rok 2007.
Trochu historie z archivů.
Informace úřadu Městyse Hvězdlice.
Na závěr opět něco od Vojty J.
A úplně nakonec malá perlička.
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Vzpomínky seniora (pátá část)
V předchozím čísle zpravodaje jsme se společně s autorem
přenesli opět do minulosti, pro většinu z nás již hodně vzdálené.
Dnes budeme pokračovat ve vzpomínkách na další svátky v roce a
těmi jsou blížící se Velikonoce. Jak se slavily před léty ve
Hvězdlicích? Dejme opět slovo panu Rudolfu Brablecovi.
Velikonoční svátky každoročně předběhla nejméně o čtrnáct
dní děvčata z Křébu. Ta se smrčky, ověnčenými fáborky a
pentlemi chodívala po vesnici a jejich předlouhá koleda “Smrtná
neděla, kdes klíče poděla…,“ budila závist těch bohatších, které
by také rády okusily tuto slast, chodit s ověnčeným smrčkem po
dědině. Tento druh folklóru do tehdejší doby jaksi patřil a stal se
její nezbytnou součástí.
Na Zelený čtvrtek se v kostele zpívala píseň: „Již jsem dost
pracoval.“ Po její druhé sloce, kdy tóny varhan vygradovaly do
fortissima, nastalo náhlé ticho a přestaly zvonit zvony. Prý
odletěly do Říma, říkával nám pan farář P. Pavelka tak
přesvědčivě, že jsem je každoročně bedlivě hlídal, ale nikdy jsem
je letět neviděl.
Dni od Zeleného čtvrtka až do Bílé soboty patřily cele
ministrantům. Jakmile „odletěly zvony do Říma“, neprodleně
vytáhli klapačky, hrkače, tragače, prostě všechno,co vydávalo
dřevěný zvuk a po rozpisu „štací“ po dědině, vpracovaného těmi
staršími, začali ve skupinách „vyklepávat“ ranní budíček, poledne
a večerní Ave- klekání. V jednotlivých domech dostávali od
hospodyněk odměnu ve formě vajíček a drobných mincí, o což se
potom poctivě, podle ministrantské hodnosti podělili.
Na Květnou neděli a velký pátek se v kostele zpívaly pašije„Umučení Páně“, podle sepsání Evangelia. A byla to hvězdlická
chlouba, že zde byl i chrámový sbor se všemi dechovými i
smyčcovými nástroji, tradující se od nepaměti, který dokázal
vtisknout celé mši svaté ještě slavnostnější ráz.
Na Bílou sobotu o slavnosti Vzkříšení páně býval hvězdlický
kostel naplněný do posledního místečka. Pod kůrem
s vyhrazenými místy pro muže se dne s navíc tísnili i muzikanti,
lavice i prostor kolem nich plný lidí, před lavicemi školní mládež,
a všichni byli v očekávání věcí příštích. Ale to již naposled
zaklapali dva ministranti a ze sakristie vychází k oltáři malý
průvod. Svátečně nažehlení ministranti se stavějí po obou
stranách lesknoucího se oltáře, za nimi přichází kostelník,
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stréček Habrda s kouřícím kadidlem a jako poslední kráčí k oltáři
konzistorní rada a dlouholetý hvězdlický farář, který nás patřičně
ukázňoval v hodinách křesťanské výuky, P Jakub Pavelka. A když
potom od oltáře zaznělo jeho „Vstal jest v této chvíli“, rozjásaly se
po tři dny odpočívající všechny zvony, k prasknutí nafouklé
měchy varhan vypustily svoji duši do píšťal a chrámovým
prostorem zahřmělo mohutné a jásavé Aleluja… To varhaník
stréček Blašta se šibalsky pousmál, přehrábl nohama pedály a na
všechny registry otevřené píšťaly varhan, podbarvené hřmícími
basy, vykřikly tu nesmírnou radost:“ Živ buď nad smrtí slavný
vítěz, ale to se již přidávají pod kůrem stojící muzikanti: jenž
z hrobu svého právě vstal“a z kostela vychází slavný průvod.
Všichni vystrojení, radostní a jásavé Aleluja kapely stařečka
Jakuba Brablece otvírá dokořán mnohá zatvrzelá srdce, hřmí do
oken celého hvězdlického náměstí, po kterém se ubírá pestrý
průvod slavného Zmrtvýchvstání páně…
Dnes jsou již všichni na pravdě Boží, včetně varhaníka
„stréčka“ Blašty, o kterém málokdo věděl, že jim v kostele hrával
po absolvování konzervatoře jeden z nejlepších varhaníků. Ať nám
tedy všem, kteří tady ještě dokončujeme tu svoji životní pouť,
společně zahrají…

Řemesla a dovednosti
V některém z předchozích čísel hvězdlického zpravodaje jsme
uvedli příspěvek pana Josefa Habrdy o včelařství ve Hvězdlicích.
Dnes bychom na něj chtěli navázat, a některým z Vás tak dát
malý návod na velmi zajímavého a užitečného koníčka.
Jak dlouho ji provozujete, kdy jste začal?
Někdy od roku 1972 jsem začal pomáhat se včelami svému
bratrovi. Vlastní včely chovám asi od roku 1988. Od roku 1992,
kdy zemřel můj bratr jsem se začal starat i o jeho včelstva,
protože v celé naší rodině nemá k této činnosti nikdo vztah.
Co by měl začínající včelař vědět ?
Pokud má skutečný zájem o chov včel, je asi nejlepší obrátit
se na některého z místních zkušených včelařů. Ten mladému
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adeptu včelařství jistě poradí a pomůže v začátcích. Dobré je
důkladně prostudovat odbornou literaturu a stát se členem
včelařské organizace.
Mohl byste stručně popsat průběh včelařova roku?
Ten začíná koncem srpna po vytočení posledního medu.
V tomto období se včely krmí cukerným roztokem, aby si vytvořily
zásobu potravy až do období jarní snůšky. Na jedno včelstvo
musíme počítat s 12 až 15 kg cukru. V období října řešíme
zdravotní stav včelstev a to v souvislosti s výskytem roztočů rodu
Varoa.
Na pokles teplot v podzimním období včely reagují tím, že se
stahují do „hroznu“, uprostřed kterého je včelí matka.
S příchodem jara a s růstem teplot začíná i aktivita včel, ty
se v úlu stahují do horní části, kde je vlivem slunečních paprsků
nejtepleji. V tomto období platí pro včelaře zásada:“ na zimu
kabát, na jaro kožich“. Jde o to, aby vrchní část úlu, do které se
včely stahují, byla dobře zateplena. V tomto období začíná matka
kladení vajíček.
První prolet mají včely, když venkovní teplota přesáhne 10
stupňů. Při prvním letu se včely tzv. „vypráší“. Se zvyšující se
teplotou rozkvétajícími rostlinami začínají včely sbírat pyl. V této
době (si 21 dní po kladení vajíček) se líhnou mladé včely. Cílem je,
aby do doby než rozkvete řepka, byly včely v plné síle. Začíná
jarní snůška medu.
Med, který včely vyrobí se zpravidla 2 až 3 x za sezónu stáčí.
V příznivém roce i vícekrát. To ale musí být během snůšky teplé a
vlhké počasí.
V období konce května také dochází k rojení včel. Včelař
musí zkontrolovat plodiště a zlikvidovat matečníky. Také dělá
oddělky včelstev a přenáší je do nových úlů. A pak, pokud se vrátí
matka ze zásnubního letu začne přikrmování včel a rozšiřování
včelstva.
A je zde znovu podzim a s ním začátek nového včelařského
roku.
Čtenáře budou určitě zajímat největší úskalí chovu včel.
Největší úskalím chovu včel je přítomnost medvěda
v blízkosti úlů. Ale vážně. Je to zdravotní stav včelstev.
Jedním z vážných onemocnění včel je napadení již
zmíněným roztočem.Toto onemocnění se jmenuje varoáza. Zde je
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možnost včelstvo pomocí chemických přípravků likvidujících
tohoto roztoče zachránit.
Nejnebezpečnějším onemocněním je mor včelího plodu. U
tohoto karanténního onemocnění je třeba všechno zařízení včetně
úlů, včel a dokonce i oblečení včelaře spálit a začít s chovem
znovu.
A co vlastně od včel získáváte?
Hlavním produktem, je samozřejmě med. Je ho více druhů.
Lesní, který je výborný po chuťové stránce, a květový, který je
zase lepší po stránce zdravotní. Květový med získávají včely
jednak z kvetoucích stromů (akát, lípa), jednak ze zemědělských
plodin(řepka, hořčice, slunečnice aj.) Dalšími produkty jsou
propolis, který je znám svými léčebnými účinky.Samozřejmě
nesmím zapomenout na včelí vosk a mateří kašičku. I ona má
výborné léčebné účinky.
Jak je to s cenou včelích produktů?
Dřívější způsob výkupu medu, kdy měl chovatel jistý odbyt
je již nenávratně pryč. Dnes se většina produkce prodává tzv. „ze
dvora“. K tomuto způsobu prodeje není třeba žádné povolení.
Cena je v podstatě smluvní. Bohužel je ovlivněna dovozem
levného medu z Asie.
A jak to vypadá s budoucností chovu včel ve Hvězdlicích?
Kromě nás služebně starších včelařů mezi které patří Jan
Machala, Jan Lopuch, Jiří Buček a Jiří Božek se chovem včel
zabývá i Ivan Bojanovský, MVDr Lubomír Valíček a rodina
Tvrďochova ve Starých Hvězdlicích. A potěšitelné je i to, že od
loňského podzimu patří mezi včelaře i Milan Hajtmar ml.
Redakce děkuje za rozhovor a přeje Vám ostatním včelařům
hodně elánu do další činnosti, zdravá včelstva, příznivé počasí a
hodně medu.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
V letošním roce jste již obdrželi mimořádné číslo tohoto
zpravodaje, které vám naznačilo získávání dalšího z možných
zdrojů energie a to využitím síly větru. Této energie využívali již
naši předkové a to na pohánění větrných mlýnů, pil apod. Tak
tomu bývalo v minulosti jak ve Starých i v Nových Hvězdlicích.
Někteří naši občané ještě nepochopili, že jednou přijde doba, kdy
již nebude možno čerpat tradiční zdroje na výrobu energie. Ty
budou muset být nahrazeny jiným druhem a hlavně ekologicky
čistějším, než dnešní druhy výroby energií jsou.
Ti, kteří obcházeli naše občany, aby se podepsali pod jejich
vyjádření, že nesouhlasí s výstavbou větrných elektráren (VE),
tak jak to již vím a proto se také ptám, kde tyto poznatky čerpali a
jsou - li o tom sami tak přesvědčeni co sami hlásají. V jednom
novinovém článku bylo napsáno, že VE můžou a nemusí škodit.
Vážení, musíte posoudit sami, jestli Vás tato agitace natolik
přesvědčila nebo nepřesvědčila vůbec. To záleží jen na Vás. Pokud
se jedná o námitky mysliveckého sdružení, nechť si položí sami
otázku proč není již teď u nás tolik zvěře, tak jak je v okolních
katastrech obcí. Nechť řeší tuto otázku Myslivecké sdružení jako
prvořadou a potom teprve jestli se zvěř bojí větrných elektráren.
Vím vše souvisí se vším – jak se říká, ale svádět vše na větrné
elektrárny, které tu doposud nejsou a dostatek zvěře také ne a
přitom se nepřesvědčit o poznatcích, které jsme měli možnost
shlédnout jak v Břežanech,tak v Pavlově. Proč tito naši občané
(agitátoři ) se tohoto zájezdu nezúčastnili, aby viděli i stopy zvěře
přímo pod větrnými elektrárnami je opět záhadou. Hlavně, že ví,
že jsou VE hlučné a vyvolávají bolesti hlavy a břicha. Zajímavé
také je, že ví i to že jsou všechny repasované – čili opravené staré
větrné elektrárny dovezené ze západních zemí, kde již nevyhovují
provozu. Co tedy EU nato říká a EU to tedy dovolí, když bude
vydávat jim ( provozovatelům ) dotace v milionových částkách na
staré a opotřebované VE. Není Vám to nějak divné? Myslím si,že
toto bylo možné jen ze začátku výstavby VE. Myslíte, že taková
firma může ještě existovat? V dané době by to bylo až
nepochopitelné s ohledem na její další existenci. Jiné by bylo zda
se u nás jedná o dostatek větrných dnů. Vše záleží na výsledcích
měření a posuzování dané lokality. Atˇněkdo, kdo je o tom tak
přesvědčen řekne, že tato VE, která má zde stát bude mít
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ochranné pásmo tolik a tolik metrů a doloží toto tvrzení výpočty,
včetně prozkoumání průniku zvuku v dané lokalitě v průniku
danou zeminou. Pokud se podaří získat nějakého odborníka na
VE bude ještě provedena beseda na toto téma a budete opět
všichni na tuto besedu pozváni. Pozváni budou i agitátoři, jelikož
mají a také prokazují ty nejlepší zkušenosti v oboru Větrných
elektráren. Věřím, že všichni si jejich zkušenosti a odborné rady
rádi se zatajeným dechem vyslechnou. Do dnešního dne se mi
nepodařilo sehnat odborníka, který by podal odborný výklad na
VE. Ani KÚJm.kraje nikoho nemá a ŽP si nechává posudky o
vlivu VE zpracovávat individuálně na každou VE. Opět si i tuto
otázku musí zodpovědět každý sám protože až přijde čas a zda
bude požádáno Zastupitelstvo městyse Hvězdlice o vyjádření, zda
chce větrnou elektrárnu na svém katastru bude muset být
vyhlášeno referendum, aby každý občan měl možnost se k dané
problematice sám vyjádřit. Tolik zatím k předpokládané výstavbě
VE. Různé firmy neustále objíždí obce s vytypovanými koridory
převládajících směrů větru v našem okrese. Vše je zatím jen
začátek a žádný neví jak tato akce dopadne a zda se firma-y ještě
ozvou. Co budou dělat naši agitátoři, když okolní obce tyto VE
postaví na svém katastrálním území a dostanou určitou finanční
částku, o které budou rozhodovat pouze oni sami. Bez našich
agitátorů.
Z historie Hvězdlic přece víme, že naši sedláci nechtěli, aby
přes k.ú. St. a Nové Hvězdlice bylo propojení železniční dráhy
Ivanovice - Nesovice se zastávkou u dnešního Krečmerového
mlýna a to z důvodů, že se koně budou projíždějících vlaků bát.
Jak to dopadlo, dnes již to víme. Proto hvězdlické zastupitelstvo
nechce zanedbat žádnou možnost a také příležitost, jak nejenom
získat finanční zdroje, ale společně s Vámi zajistit zdravé životní
prostředí pro všechny občany. Jedině všichni vědí všechno. Proto
to referendum, aby jste sami o této záležitosti rozhodli. O všem
budete opět informováni.
Tak jak jsem se zmínil o agitátorech, kteří obcházeli naše
občany, tak tito agitátoři vytvořili petiční výbor a podali petici dne
28. 2. 2007 na městys Hvězdlice za myslivecké sdružení, ve věci
nesouhlasu s výstavbou větrných elektráren v katastru městyse
Hvězdlice a dále podali petici podle zákona č.85/1900 Sb., proti
plánované výstavbě větrných elektráren na katastrálním území
městyse Hvězdlice. Tato petice byla projednána v radě a následně
i v zastupitelstvu Městyse Hvězdlice dne 28. 2. 2007. Do 30 dnů
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bude odpovězeno osobě zastupující petiční výbor tj. panu
Vlastimilu Vrbackému.
Vážení spoluobčané, tolik úvodem tohoto zpravodaje, který
jste obdrželi, a právě začínáte číst. Toto číslo vychází v době, kdy
začíná vše rašit a to je příznakem jara. V meziobdobí roku 2006 a
2007, tj. listopad až únor, nebylo až na výjimky podstatných
rozdílů v průběhu počasí. Až na trochu sněhu, který krátké
období pokryl krajinu, byla pro nás všechny zima příznivá.
Příroda si s námi pořád jen pohrává, ale vše opět sama vyrovná.
Tak tomu bylo a bude i nadále, snad co svět světem bude.
Letošní zima, tak jak jsem již výše uvedl, byla pro všechny
příznivá zvlášť pro pracovníky na VPP, které obec zaměstnává.
Tito pracovníci, když bylo nepříznivé počasí prováděli osekávání
omítek na zakoupeném domu ve SH. Dále prováděli úklid
zakoupené zahrady ve SH, ze které vznikne dětské hřiště a taktéž
úklid kopce ve SH. Zde šlo o likvidaci starých a odumřelých
stromů ( ořechů ), které zasahovaly svou korunou do vedení
elektrického vedení a mohly by způsobit značné škody. Dále se
likvidoval nálet křovin za KD v Nových Hvězdlicích, kde může
vzniknout další dětské hřiště pro maminky s malými dětmi, které
jsme chtěli svého času zřídit ve farské zahradě, pokud by tam
nebyla výstavba bytů pro mladé rodiny. Vše již odnesl čas a
musíme opět vycházet z dané možné situace, která se nám nabízí
možnost využití dotací. Další akcí byla likvidace náletů dřevin a
podrůstků kolem místní komunikace do Zdravé Vody a výsadba
nových ovocných
stromů a
čištění kanalizace ve Starých
Hvězdlicích kolem požární nádrže. Dále došlo již k odklízení
zimního posypu z komunikací a vyspravení některých obecních
komunikací, které nelze jinak opravit v dané době s různých
důvodů ( různé uličky apod. ).
Pro letošní rok připravujeme následující akce, na které
nejsou ještě přiděleny dotace, ale jsme o ně požádali a to :
Rekonstrukce MŠ, Dětské hřiště SH, Přivaděč pro poldr Borovice,
Podomí, Festival občanských aktivit městyse Hvězdlice., ozvučení
sálu KD Hvězdlice, rekonstrukce víceúčelového hřiště, Chodníky
směr Zdravá Voda, Dětské hriště NH pod Kalvarií u potoka
Hvězdličky – bývalá Opluštilova a Dvořáčkova zahrada. Možná
během času přibudou i další akce, protože víme , že všechny akce
neprojdou.Dále budou vykupovány pozemky pro odvod vod do
toků ve SH a pozemky pro výstavbu RD.
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Vysokorychlostní internet v obci
Do konce roku 2006 byl v obci zbudován a nadále se čeká
s jeho stálým zprovozněním. Vše je v rukou Krajského úřadu
Brno, který nám oznámil, že do konce dubna 2007 bude
vysokorychlostní internet
v provozu. Věříme , že tomu tak
skutečně bude, protože v naší obci bylo nutno provést další
změny podle původního plánu k průniku signálu na ÚMH. Tímto
děkuji ZP Hvězdlice a.s. za umožnění zabudování přenašeče
signálu na jejich objektu Další informace o této akci jsou
uvedeny na Úřední desce městyse Hvězdlice. Dalších informace
související s přihlášením uživatelů získáte prostřednictvím
provádějící firmy.
V letošním roce opět budou přistaveny kontejnery pro
domovní odpad a to ve dnech od 23.3. od 16,00 hod. do 25 3.
2007. Tyto kontejnery budou přistaveny na obvyklých místech.
Upozorňujeme naše občany, že do těchto přistavených kontejnerů
nelze vkládat nebezpečný odpad. Ten bude odebírán po vyhlášení
a.s. Respono a termín bude předem zveřejněn prostřednictvím
letáků do každého domu. Sběr železa bude opět proveden v měsíci
březnu a provede ho SDH Nové Hvězdlice. Jinak lze elekroodpad
dodávat do sběrných dvorů po celé roční období po předložení
obč. průkazu / rádia, televize, ledničky apod. /.
Již od počátku tohoto roku
kulturní dění v našem
městečku
nabírá na obrátkách. Začátkem měsíce ledna
připravila kulturní komise tradiční Koncert vážné hudby. SK
Hvězdlice pořádali taneční zábavu a SDH Nové Hvězdlice pořádali
tradiční Ostatkovou zábavu a průvod masek po obci. V půli
měsíce března kulturní komise uspořádala pro ty nejmenší
Dětský Maškarní karneval. Vážení, vidíte sami, že se pořád něco
děje ať na poli kulturním nebo sportovním. V měsíci dubnu bude
opět po patnácti letech obnoven Velikonoční turnaj ve stolním
tenise.
Touto cestou děkuji všem organizátorům akcí, které
doposud proběhly a přeji jim mnoho úspěchů při pořádání
dalších akcí pro Vás. Zároveň děkuji všem sponzorům, kteří se na
akcích taktéž podílí.
Studny.
Toto je téma, které rozhýbalo snad se všemi našimi občany.
Obce dostávaly jen kusé zprávy a to ještě s omezenou platností
výkladu ke studním. Viz samostatný leták uvnitř tohoto
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zpravodaje a více na internetu – www.zanikpovoleni.cz. Více
informací Vám podá Městský úřad Vyškov – odbor ŽP.
Vážení spoluobčané,
Přichází jaro a s ním přichází i velikonoce. Přeji Vám všem
krásné prožití velikonočních svátků a dětem bohatou pomlázku.

Alois Kadlec
starosta

Z jednání zastupitelstva městyse Hvězdlice
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 20. 12. 2006 a
pak 28. 2. 2007 a projednalo mimo jiné:
-rozpočtový výhled městyse Hvězdlice na roky 2008 – 2009
-vyrovnaný rozpočet městyse Hvězdlice na rok 2007, kde příjmy i
výdaje jsou ve výši Kč 4.973,6 tis.
-rozpočtové opatření č. 11/2006, kde se zvyšují příjmy i výdaje
městyse Hvězdlice o Kč 130.500
-zakoupení 14 ks telefonních karet pro členy JPO v ceně
500 Kč a poskytnutí 140 volných cvičebních hodin v posilovně
členům JPO III
-poskytnutí 140 volných cvičebních hodin členům SK Hvězdlice
v posilovně Hvězdlice
-vyhlášení soutěže o nejlépe upravenou předzahrádku a nejlépe
vyzdobené okno
-pozvání rodičů dětí, které opakovaně ničí zařízení sportovního
areálu
-převedení hospodářského výsledku Mateřské školy Hvězdlice,
příspěvkové organizace, za rok 2006 ve výši 16.168,18 Kč do
rezervního fondu a čerpání rezervního fondu na úhradu
provozních nákladů v roce 2007
-zprávu o přezkumu hospodaření městyse Hvězdlice za rok 2006
ze dne 31. 1. 2007 bez výhrad
-závěrečný účet městyse Hvězdlice za rok 2006 bez výhrad
-neinvestiční příspěvek a členský příspěvek na občana DSO
Mezihoří v celkové výši 27.200 Kč pro rok 2007
-rozpočtové opatření č. 1/2007, kde se zvyšují příjmy i výdaje
městyse Hvězdlice o Kč 75 tisíc
-vybudování dětského hřiště za kulturním domem v NH a
vybudování dětského hřiště u buněk ve SH
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-delegovat pana Josefa Habrdu do kontrolní komise DSO Mezihoří
-smlouvu o budoucí smlouvě na odkup pozemků v k.ú. Staré
Hvězdlice, části parcel p.č.1285, p.č. 78, p.č. 50, p.č.53, p.č. 59,
p.č. 60 ( pozemky pro odvod vod z honu „Borovice“ a silničního
propustku do toku Starohvězdlického potoka
-obecně závaznou vyhlášku městyse Hvězdlice č. 1/2007, kterou
se stanoví část společného školského obvodu základní školy
-obecně závaznou vyhlášku městyse Hvězdlice č. 2/2007, o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem
-obecně závaznou vyhlášku městyse Hvězdlice č. 3/2007 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství
-obecně závaznou vyhlášku městyse Hvězdlice č. 4/2007 o
místním poplatku ze psů
-obecně závaznou vyhlášku městyse Hvězdlice č. 5/2007 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
-obecně závaznou vyhlášku městyse Hvězdlice č. 6/2007, kterou
se zrušují obecně závazné vyhlášky obce Hvězdlice č. 5/1999 o
tvorbě a ochraně životního prostředí v obci Hvězdlice a 4/2002, o
zakládání, údržbě a ochraně zeleně na území obce Hvězdlice

Události v kultuře a sportu
Z činnosti kulturní komise
Kulturní komise Městyse Hvězdlice uspořádala v neděli
6. ledna Novoroční koncert vážné hudby. Posluchačům se již
počtvrté přestavil Kyjovský komorní orchestr, jehož uměleckým
vedoucím je Ing. Jan Sáraz. Letos předvedl ukázky z děl J. Málka,
J. Felda, J.A. Bendy a J.D. Zelenky. O tom, že si toto hudební
těleso získalo ve Hvězdlicích své příznivce, svědčí i poměrně
vysoká návštěvnost. S posledními tóny koncertu si všichni domů
odnášeli hezký pocit z hodnotného kulturního zážitku.
Další akcí, tentokrát pro naše nejmenší, byl již tradiční
dětský karneval. Ten se uskutečnil v sobotu 17. března v sále
kulturního domu. A tentokrát sál doslova praskal ve švech. Tak

12

hojná byla účast dětí a jejich blízkých. Moderátory odpoledne byli
opět Lenka Moravčíková a Lenka Židlíková se svými přáteli. Pro
děti si připravili spoustu her a soutěží. Kulturní komise pak
přichystala pro všechny zúčastněné bohatou dětskou tombolu a
jak je již dobrým zvykem i malé občerstvení. A které masky byly
vyhodnoceny jako nejlepší? No přece všechny, které se zúčastnily.
Letos již totiž bylo neuvěřitelných sedmdesát.

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice
13. ledna – hasiči zahájili svoji činnost Výroční valnou hromadou,
schválili si plán činnosti na letošní rok. Mimo jiné
z pracovních akcí to byl sběr železného šrotu v měsíci
březnu, údržba techniky a pomoc občanům při
požárech a jiných živelních pohromách.
20. ledna – členové zásahové jednotky se zúčastnili prohlídky v
Domově důchodců, kde se seznámili s místními
podmínkami pro případ požáru nebo jiných
nepředvídatelných událostí
27. ledna - v jednu hodinu po půlnoci vyhlásil velitel HZS ve
Vyškově poplach s výjezdem do Kojátek, kde hořel
rodinný dům. Po výjezdu z hasičky byl dán příkaz,
abychom se vrátili na základnu, protože hasiči dostali
požár pod kontrolu. Členové se vrátili domů asi ve tři
čtvrtě na dvě.
26. ledna - SDH Uhřice uspořádala výroční valnou hromadu ke
100. výročí založení sboru, byli pozváni i členové
našeho sboru.
9. února – okrsek uspořádal v Milonicích Výroční valnou
hromadu, kde byla zhodnocena celoroční práce ve
sborech .Z našeho sboru se účastnilo 6. členů
zásahové jednotky.
24.února - jako již každoročně jsme uspořádali ostatky, průvod
44 masek v čele s medvědem a muzikanty z
Podboranky. Slavnostní průvod započal od Obecního
úřadu v 10. hodin dopoledne. Každoročně se v
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průvodu objevují nové masky, které díky své bohaté
fantazii vytváří naše dlouholetá členka Marie
Plhalová. Za to jí patří náš velký dík.
I večerní zábava na sále byla velmi dobře navštívena
hlavně mládeží. Děkujeme všem za příjemně prožitý
večer.
10. a 11. března – sedm členů zásahové jednotky se zúčastnilo
dvoudenního školení v oblasti Ochrana obyvatelstva,
legislativa a řešení mimořádných událostí, které se
uskutečnilo v Bohdalicích. Na závěr kurzu si všichni
ověřili znalosti testem.
15. března – vyjelo 6 členné družstvo k požáru stohu za Kalvárií.
Zásahu se ještě účastnily další tři sbory hasičů.
Hasiči uspořádají sběr železného šrotu v obou částech obce
v pátek 23. března od 13.00 hodin. Žádáme občany o
přichystání šrotu až na pátek odpoledne, aby nemohlo dojít k jeho
zcizení.
Výbor SDH všem děkuje.

Upozornění pro občany
Hasičský záchranný sbor ČR oznamuje občanům, že každé
varování občanů je prováděno tónem sirény 2x 25 vteřin s
10 vteřinovou přestávkou. Toto houkání sirény mohou občané
městyse Hvězdlice slyšet pouze v době nebezpečí.
Každou první středu v měsíci ve 12,00 hodin je spouštěna
siréna dálkově na 140 sekund bez přestávky. Jedná se pouze o
zkoušku provozu všech sirén v republice.
Kolofík Jan
Ze sportovního života obce

Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice
Dne 25. prosince se uskutečnil v pořadí již devátý ročník
turnaje v nohejbalu. Zúčastnilo se ho pět tříčlenných družstev,
většinou složených ze členů našeho Sportovního klubu. Diváci
viděli hodně zajímavých utkání. O prvenství v turnaji a s ním
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spojeném zisku putovního poháru, se podle předpokladu utkala
mužstva, která o tuto trofej bojují již od začátku existence
turnaje. A jak to dopadlo?
Na prvním místě se umístilo již tradičně družstvo ve složení:
Zdeněk Bárta, Vladimír Bárta ml.,Petr Handlíř. Na druhém, tak,
jako v loňském ročníku, mužstvo ve složení: Aleš P. Spáčil a Ivan
Drbal, tentokrát posílen o Davida Gambu. Třetí skončila trojka
Rada Pištělák, Tomáš Přerovský a Pavel Habrda. Na čtvrtém místě
pak mlaďoši. Luba Stenchlák. Vašek Suchý a Michal Juhaňák.
Na pěkném pátém místě pak rodinná formace dvou Milošů
Hanáků a jejich Fildy.
Sněhulacup 2006
Zimní turnaj v malé kopané je vždy symbolickou tečkou za
uplynulým rokem. Třicátého prosince se dočkal již šesté reprízy.
Tak, jako v loňském a předloňském roce se ho zúčastnilo pět
mužstev ( Hvězdlice A i B, Amor Drnovice, Dynamo Bučovice a
Chvalkovice. A nesmíme zapomenout ještě na pašíka v kotli.
Výkonný výbor zajistil trochu sněhu, aby byl turnaj vskutku
zimní. Mužstva hrála tradičním systémem „ každý s každým“.
Diváci, kteří se i přes sychravé počasí sešli, mohli vidět velmi
kvalitní a napínavá utkání.
Vítězi turnaje se stalo mužstvo Dynama Bučovice, které až
v posledním zápase turnaje rozhodlo o svém prvenství vítězstvím
nad domácím áčkem. Předvedenou hrou naši rozhodně
nezklamali, ale loňské prvenství neobhájili. A konečné výsledky?
1. Dynamo Bučovice
12 bodů
2. SK Hvězdlice A
9 bodů
3. Amor Drnovice
6 bodů
4. Chvalkovice
1 bod
5. SK Hvězdlice B
1 bod
Mužstva si za předvedenou hru na poměrně těžkém terénu
zasloužila potlesk na otevřené scéně.
IV. Společenský večer
Většina pořadatelů kulturních ale i jiných společenských
akcí ví, že založit tradici je vcelku jednoduché. O to složitější je
pak tradici udržet. Nám se to zatím na poli tance daří. Dvacátého
sedmého
ledna letošního roku jsme uspořádali čtvrté
pokračování společenského večera .
S potěšením musím
konstatovat, že byl navštívený téměř stejným počtem lidí jako
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v loňském roce. Podařilo se zajistit i hodnotné ceny, jejichž počet
se v posledních letech ustálil na optimálním počtu 170. Hlavní
cenou byl televizor, ale i ostatní výhry stály za to. K tanci hrála
opět skupina Chameleon. Pro zpestření večera vystoupila mladá
Bučovická rocková kapela „Zmrkvepád.
Pořadatelé děkují všem sponzorům, organizátorům a
spolupracovníkům.
Doufám, že i pátý společenský večer, na který se již všichni
určitě těšíte, bude neméně zdařilý.
Ing. Zdeněk Tejkal

Společenská

kronika

Do života vítáme a hodně zdraví přejeme:
Kristině Pantůčkové
Julii Vojtkové
Michalu Kutlákovi

2. 11. 2006
4. 1. 2007
30. 1. 2007

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

Věra Rendvanská
Jitka Altmanová
Jaroslav Viktorin
Jarmila Vrbacká
Zdeněk Charous
Metoděj Vaickorn

65
65
80
60
70
75

Paní
Paní

Kašíková Marie
Fialová Anna

97 let
93 let
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let
let
let
let
let
let

Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Pan
Paní
Paní

Slezáčková Marie
Šubrtová Anna
Šebelová Marie
Svobodová Marie
Piňosová Marie
Sladký Adolf
Candrik Jozef
Zavadilová Miloslava
Macková Jarmila

91
91
90
85
85
75
75
75
75

let
let
let
let
let
let
let
let
let

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

Stanislavem Ošmerou
Naděždou Turkovou
Františkou Šlampovou
Zdeňkem Janášem
Miroslavem Tylšarem
Marií Novozámskou
Marií Dvořáčkovou
Marií Procházkovou
Božislavou Doležalovou

Čest jejich památce

Kulturní kalendář Městyse Hvězdlice na rok 2007
Duben

- Velikonoční turnaj v kuželkách,(hasiči St. Hvězdlice)
- 7. dubna 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 - Vítání prázdnin, ( SK Hvězdlice)
- Hody Staré Hvězdlice, (hasiči St. Hvězdlice)
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- 20.7. Předhodová zábava, ( SK Hvězdlice)
- 21.7.-22.7. Hody Nové Hvězdlice, ( kulturní komise)
- 22.7. Hodový fotbal s posezením, (SK Hvězdlice)
Srpen

-Turnaj v kuželkách,( hasiči Staré Hvězdlice)
-Rumacup-turnaj v šipkách,(Klub šipkařů 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 zveřejněny ve
zpravodaji v průběhu roku.

Úřad městyse informuje
Pozor na platnost cestovních pasů!
Nastal čas výběru letních dovolených. Pokud i vy plánujete
dovolenou v zahraniční doporučujeme, již nyní zkontrolovat
platnost cestovních pasů, a to dospělých i dětí. Mnoho lidí dosud
nezaregistrovalo, že po novele zákona o cestovních dokladech od
1.9.2006 došlo k podstatným změnám při vydávání cestovních
pasů.
První významnou změnou je, že se žádost o vydání e-pasu
podává pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností ve
správním obvodu, kde je občan přihlášen k trvalému pobytu.
Žádost se nepodává na úředním tiskopisu, občan u příslušného
úřadu předloží doklady, potřebné k vydání cestovního pasu
(občanský průkaz, cestovní pas a případně matriční doklady nebo
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jiné doklady) a uhradí správní poplatek. K žádosti se nepřikládá
fotografie.
E-pas se vydává ve lhůtě 30 dnů. Převzít doklad musí
osobně občan, jemuž se cestovní pas vydává nebo zákonný
zástupce u žadatelů mladších 15-ti let a jen u úřadu, u něhož
byla podána žádost o vydání cestovního pasu.
Další významnou změnou v zákoně o cestovních dokladech
je to, že již do cestovního pasu rodiče nelze zapsat občana
mladšího 15-ti let. Děti, které nejsou zapsány v cestovním pase
rodičů, mohou vycestovat jen s vlastním cestovním pasem. Zápisy
dětí do cestovních pasů jejich rodičů provedené do 31.08.2006
jsou platné.
Při vydání prvního cestovního pasu je občan povinen
prokázat státní občanství České republiky. Dokladem státního
občanství je osvědčení o státním občanství České republiky, jehož
vydání trvá 30 dnů, proto apelujeme na zákonné zástupce
žadatelů mladších 15-ti let, aby počítali s tím, že se vyřizování
žádosti prodlouží na dobu 2 měsíců.
Vzhledem k výše uvedenému byly na úseku cestovních
dokladů rozšířeny úřední hodiny pro veřejnost takto:
pondělí a středa: 7.30 - 11.30
12.30 - 17.00 hod
úterý
7.30 - 11.30
12.30 - 15.00 hod
pátek
8.00 - 13.00 hod
Potřebné informace získáte na tel. číslech : 517301509 ,
517301514 nebo 517301516.
Informace pro mladé občany
Předávám tímto informaci o možnosti získání prostředků pro
neregistrovanou mládež ve věku od 16 do 24 let.
Jedná se o projekt "Make a connection" (připoj se). Je zde možno
získat peníze do výše 50 tis. na Vaše vlastní projekty. (např. na
úpravu hřiště....) Podívejte se na stránky www.pripojse.cz , kde je
ke stažení formulář pro získání grantu, informace pro zájemce a
také seznam již realizovaných projektů. Pokud by to pro někoho
bylo zajímavé, je nejvyšší čas! Uzávěrka tohoto grantového
programu je 31. 3. 2007. Bude-li potřeba poradit s vyplněním,
rád pomohu.
Stanislav Zhejbal
Nové Hvězdlice 19
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Kontejnery na velkoobjemový odpad
Jako každoročně budou přistaveny kontejnery na
velkoobjemový odpad v obou částech městyse Hvězdlice. Do
těchto kontejnerů nepatří nebezpečný odpad jako barvy, zářivky,
televizory, lednice, apod.
Občané zde mohou odložit komunální odpad větších
rozměrů, který se nevejde do popelnic, ve dnech 23. – 25. 3.
2007. Kontejnery budou přistaveny na obvyklých místech.
Vyhlášení soutěže o nejhezčí předzahrádku a okno
Soutěž začíná 26. března a končí 31.prosince letošního roku.
Hodnotí se barevnost květinové výzdoby a řešení předzahrádky,
estetické sladění s domem, udržování předzahrádky a květinové
výzdoby oken po celé období soutěže.
Hodnocení bude provádět kulturní komise městyse Hvězdlice
a průběžně bude shromažďovat fotodokumentaci soutěžních
objektů.
Vyhodnocení soutěže a předání cen bude na společenském
večeru, který v měsíci lednu pořádá SK Hvězdlice.

A na přání čtenářů uveřejňujeme následující prohlášení:
Vážená redakce zpravodaje,
vzhledem k tomu, že se obcí šíří nepravdivé fámy, které se silně
týkají naší rodiny, žádáme vás o zveřejnění následující zprávy:
Není pravdou, že by pozůstalá rodina pana Stanislava
Ošmery odmítla jakoukoli účast členů SDH Hvězdlice ve
stejnokrojích na smutečním obřadě dne 13. ledna 2007
v Bučovicích.
Naopak, byli jsme přesvědčeni, že se stane tak, jak bývá
zvykem a příslušníci SDH doprovodí svého dlouholetého člena na
poslední cestě ve stejnokrojích a s čestnou stráží u rakve.
Velmi nás mrzí, že se tak nestalo. Po tom, kdo má na tom
„zásluhu“ a proč tak učinil pátrat nebudeme.
Ludmila Ošmerová
Marek Ošmera
Blanka Mikulová
Staré Hvězdlice 1. března 2007
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Troška historie z archivů.
Většina z nás určitě se zájmem sleduje zprávy o tom, kterak
se různé choroby šíří světem. Výskyt epidemií různých chorob
provázely lidstvo od pradávna a jejich nebezpečnost byla dána
úrovní lékařské vědy v daném období.
Také naši předkové, obyvatelé městečka Hvězdlice trpěli
různými, na tehdejší dobu velmi nebezpečnými epidemiemi.
V kronice čteme:
„Roku 1836 v městečku zuřila cholera, které 98 osob za oběť
padlo. Mezi těmito byl farář p. Fr. Geissler (15.září), učitel Fr.
Reitr (15.září), jeho choť (17.září) a podučitel Ant. Adam (20.září).
Nemoc tato počala 10. září a poslední případ smrti tou nemocí byl
23. října.“
Další epidemie cholery vypukla ve Hvězdlicích v roce 1866
v době války Rakousko-Pruské. Zemřelo hodně lidí, v čísle
popisném 35 u Pospíšilů umřel stařeček, otec i syn. Hodně lidí
zemřelo v Hliníku. Na situaci obyvatelstva reagoval C.a k. okresní
úřad v Bučovicích přípisem a který je uložen v okresním archivu.
Tehdejší
představení
obce
jsou
nabádáni
k přijetí
následujících opatření:
1. Důkladně vyčistit cesty, kanály, jímky.
2. Udržovat cesty v bezprašném stavu, dbát na to aby se
neshromažďovala špína a páchnoucí látky.
3. Udržovat pořádek a čistotu v domácnostech, důkladně
větrat a častěji čistit domácí záchody.
4. Kontrolovat stav studní a kvalitu jejich vody. Uzamčít
studny, jejichž voda je nezdravá.
5. Postarat se o chudé a potřebné v obci a to potravou,
ošacením a prádlem. Dodržovat, aby v místnostech
nepřebývalo velké množství lidí.
6. Zabezpečit pro nemocné místnost, kde by mohli být
izolováni od ostatních obyvatel.
Všechna tato opatření měl důsledně kontrolovat zvláštní
zdravotní výbor, který zřídilo C. a k. místodržitelství v Brně. Tomu
se mělo také nahlásit, případné vypuknutí cholery.
Tento přípis byl datován v Bučovicích dne 8. září 1867. Zda
pomohl k zastavení cholery, o tom již kroniky nehovoří.
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Na závěr každého čísla zpravodaje Vám náš externí
spolupracovník Vojta J. vždy radí, jak proplouvat peřejemi života
a bránit se jeho nástrahám. Jde většinou o rady lehce zaměřené
proti našim drahým polovičkám. Proto se rozhodl, že v tomto čísle
se pustíme také trošku do nás lidí.

"Milý Bože:
Chodím každý den do práce a dřu 8 hodin, zatímco má žena
si pěkně sedí doma.
Chci, aby věděla, co musím vydržet, tak tě prosím, dovol,
aby její tělo bylo prohozeno na jeden den s mým. Amen."
Bůh, ve své nekonečné moudrosti, splnil mužovo přání.
Příštího rána, vím to jistě, se muž probudil jako žena.
Vstal, udělal rychle pro svého druha snídani, probudil děti,
připravil jim šaty do školy, dal jim snídani, zabalil obědy a odvezl
je autem do školy.
Přišel domů, sebral věci na čištění, vzal je do čistírny a
stavil se v bance,aby uložil peníze.
Šel na nákup k zelináři, pak jel domů, vyložil nákup, zaplatil
účty a zapsal vše do účetní knihy. Vyčistil bedýnku na kočičí
výkaly a vykoupal psa.
To už bylo 13.00 hodin a on spěchal, aby ustlal postele,
vypral, vysál prach, zametl a vytřel podlahu v kuchyni.
Běžel do školy vyzvednout děti a po cestě domů se s
nimi pohádal. Připravil jim mléko a sušenky a postaral se
aby udělaly domácí úkol.
Pak vyndal prkno na žehlení a při žehlení se díval na
televizi.
V 16.30 začal škrábat brambory a čistit zeleninu na salát,
obalil vepřové řízky a nakrájel čerstvou fazoli na večeři.
Po večeři uklidil kuchyni, pustil myčku na nádobí,
poskládal prádlo, vykoupal děti a uložil je do postele.
Ve 21.00 byl vyčerpán, a protože jeho každodenní povinnosti
ještě neskončily, šel do postele, kde se od něj očekávalo splnění
manželských povinností, což zvládl, aniž si postěžoval.
Dalšího rána, sotva se probudil, poklekl u postele a řekl...
"Bože, nechápu, co jsem si představoval.
Jak jsem se mýlil, když jsem záviděl své ženě, že si může být
celý den doma.
Prosím, snažně tě prosím, mohl bys to vrátit zpátky?"
Bůh ve své nekonečné moudrosti odpověděl:
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„Můj synu, vidím, že sis vzal ponaučení a velmi rád bych všechno
změnil jak to bylo, musíš ale počkat devět měsíců.
Včera v noci jsi totiž otěhotněl."
Váš Vojta J.
A perlička na závěr
V novinách jsem si přečetl, že v Litomyšli 74 letý pán chodil
natáčet na věž hodiny 30 let.
I my máme v našem Městyse podobný případ. Pan Rudolf Poles
oslaví koncem března „teprve“ 80 let. Chodí na věž kostela natáčet
hodiny každý den od roku 1968, to je 39 let. Za 14.235 dní musel
vyjít po 80 schodech nahoru a dolů vcelku 2.277.600 schodů.
Závaží vážící 50 kilogramů musel natáhnout 14 235 krát, a to
znamená, že za tu dobu to dělalo skoro 712 tun. Myslím, že
takový výkon je obdivuhodný.
Jan Kolofík

23

Veselé velikonoce a bohatou pomlázku přeje
Redakce zpravodaje.
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