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 Léto budiž pochváleno. Tak tuto myšlenku už jsem určitě 
někde slyšel. Jistě ji pronesl nějaký klasik, snad nějaké dítko. 
Každopádně si asi totéž myslí většina teplomilných lidí v tyto dny. 
Již plánují „lehárko“ u vody, sem tam si jít chytnout rybku, sem tam 
si zajít do lesa na houby a kdyby byly v obchodech k dostání 
manželky se zádovým vypouštěcím ventilkem (podobně jako 
v jedné reklamě na nejmenovaný alkohol), nejeden muž by si myslel, 
že se lidstvo vrátilo nazpět do ráje. Bohužel nebo snad bohudík 
tomu tak není.  
 Je jistě mnoho povolání, která musíme provozovat v parném 
létu, a to se již s myšlenou v úvodu neztotožňuje. Ať už patříte do 
jedné nebo do druhé skupiny, přeji Vám léto využité k načerpání 
nových sil, poznání nových míst a získání nových přátel. A dětem, 
kterým začíná nejhezčí období školního roku, přeji svítící sluníčko, 
chladivou vodu, prima kamarády a spoustu příležitostí ke hrám 
a sportu. Takže ještě jednou: Léto budiž pochváleno!  
      
 
Co v tomto čísle zpravodaje najdete? 
Ve vzpomínkách seniora se zastavíme u „Brodňáku“. 
Nejstarší písemné zmínky o Hvězdlicích. 
Tradiční slovo starosty. 
Informace z jednání zastupitelstva Městyse Hvězdlice.  
Společenský život v obci, aneb události v kultuře a sportu. 
Společenskou rubriku. 
Aktualizovaný kulturní kalendář na rok 2008. 
Oznámení úřadu Městyse Hvězdlice. 
Na závěr opět příspěvek od Vojty J. 
 
   

Vzpomínky seniora (desátá část) 
 
B r o d ň á k 

Většině z Vás čtenářů Zpravodaje toto slovo nic neříká, a tak 
mi dovolte, abych vám je přiblížil. 

V každé obci je nezbytný, hlavně pro případ požáru, nějaký 
vodní zdroj. Ten ve Hvězdlicích zčásti zabezpečoval místní potok 
Hvězdlička. Průtok vody v potoce byl však kolísavý, a proto byla 
na jeho toku postavena betonová vodní zdrž, která zachytila 
potřebné množství vody. Brodili se tady i koně a tak vznikl název 
„Brodňák“. Ten přinášel nám klukům v létě spoustu radostí 
při koupání. 



Protože byl Brodňák postavený na přímém toku potoka, není 
divu, že se zanášel bahnem, které muselo být každým druhým 
rokem odstraněno. To se vždycky muselo v ocelové konstrukci 
splavu zvednout dřevěné pohyblivé stavidlo a vzniklou propustí voda 
rychle odtekla. Touto důležitou funkcí byl pověřen pan Vratislav 
Šípek, jehož zahrada sousedila s Brodňákem. Ten se vypouštěl i při 
velké bouřce, kdy by jen splav nestačil tolik vody odvést. Obvykle 
potom se celá zdrž vyčistila, bahno vyházelo a odvezlo na pole. 
Po takovém úkonu a znovu napuštění Brobňáku vodou bylo všude 
hluboko a tak my, neplavci, jsme se zdržovali při kraji a jenom větší 
kluci dokázali doplavat až ke splavu. Brodňák by místem, které nás 
děcka, nejen z blízkého okolí, ale z celé dědiny přitahovalo jako 
magnet, zvláště, když pražilo slunko. To dokázalo rozžhavit 
oboustranně okovaný práh domku tetky Stračky do růžova. A právě 
toto místo se stalo jakýmsi úběžištěm malých naháčků, kteří sem, 
drkotajíce zuby, prchali z Brodňáku rychle se ohřát. Jakmile však 
takový naháček dosedl holou prdelkou na rozžhavený práh, vyletěl 
jako papírový čertík a s rudým páskem na obou půlkách letěl zpátky 
do Brodňáku. I když se patřičně znovu ochladil, rudý pásek 
na prdelce se stal jeho dlouhodobou legitimací: „Jsem uživatelem 
všech radostí a slastí poskytovaných Brodňákem“! 

Radostí a různých epizodek jsme zažili hodně a o jedné vám 
ještě povím. Po bouřkách byl Brodňák zanesený bahnem, které 
se však mělo vyhazovat až ten rok příští. Pro nás prcky bylo vody 
dost, pro skákáče ale málo. A tak se jednou stalo, že expert 
na skákání z konstrukce splavu – Pepek Burda, aniž by 
se přesvědčil, kolik je vůbec vody, vylezl na splav a hup! Nad vodou 
zůstaly jen nohy, které se po chvíli začali prudce komíhat. To Pepek 
už pouštěl andělíčky, nemohl ven, protože se zapíchl do bahna. 
Naštěstí ho větší kluci na poslední chvíli vytáhli. Byl až do půlky 
olepený bahnem. „Klucí faň, dobry, ešče ale chvílo a jož bech to 
nevydržél“! 

O Burdových budu ještě chvíli pokračovat. Pepek byl o rok 
starší než já a ve škole ho učil Turek. Tak se jmenoval učitel a byl 
hodně zuřivý, zvláště když si nedokázal získat u kluků Pepkova 
ražení patřičný respekt. Jednou se Turek pro nějakou hloupost na 
Pepka naštval a –bác- dal mu facku. Ten však nemeškal a – bác! 
facku Turkovi oplatil, vyskočil na lavice, po kterých před zuřícím 
Turkem poskakoval a vykříkoval: „Jož sme kedlo, jož sme kedlo!“, 
což po křébsky znamenalo: Ty mě, já tobě a jsme si kvit. To ovšem 
Turek nemohl pochopit a lítal za ním dál a tak Pepek vyskočil 



oknem, které bylo naštěstí v přízemí, ven a tři dny se ve škole 
neukázal. 

Burdovi byli vlastně Strakovi. Proč jim říkali Burdovi nevím. 
Vím ale, že byli velmi chudobní, měli na konci Křébu malou, 
kotovou chaloupku, ve které „béval stréček s tetičkó“, Pepkem 
a starším Oldřichem. Mlovile po hanácke, Pepek chodil po většinu 
roku bosky a měl tak tvrdé nohy, že když některého z nás při fotbale 
kopl do holeně, už si ten den postižený nezahrál. 

Co dělal starší Oldřich nevím, ale do povědomí hvězdličáků 
se zapsal událostí, která se nestává každá den. U Vojtků sloužila 
při hospodářství nějaká děvčica, která se Odřichovi zalíbila. Protože 
ale pan Jakub Vojtek nechtěl aby za ní Oldřich chodil, všemožně mu 
jeho milostné vzplanutí narušoval. To se však nelíbilo zase 
Oldřichovi a tak si na něho jednou počíhal a párkrát ho píchl 
„kudličkó“. Poprask veliký, Oldřicha odvezli četníci v řetízkách, pana 
Jakuba do nemocnice, kde se poměrně rychle vyléčil. Ona ta 
kudlička byla jenom o trochu delší, než klukovská rybička. Po čase 
pustili také Oldřicha a na všechno se zapomnělo. 

Blížil se konec II. světové vlky, Hvězdlice byly obsazené Němci 
a Rusové je před útokem ostřelovaly minomety. V té době seděl 
údajně Oldřich na chaloupce ve vikýři a pozoroval frontu. A to také 
byly poslední chvíle jeho života. Byl to asi přímý zásah granátu, 
který rozhodil chaloupku a s ní ve vikýři sedícího Oldřicha. A neměl 
ani pohřeb, protože z něho pranic nezůstalo. Tak to vyprávěl stréček 
Burda v hospodě chlapům, kteří mu zaplatili pivo. 

Umřela tetička a brzy za ní i stréček Straka, řečený Burda. 
Z Hvězdlic se ztratil také Pepek, který říkával: “Oldřich? Ten oletěl 
s holubama“! 

A tak na Burdy z Křébu zůstala jen tato vzpomínka….. 
 
 
Nejstarší písemné zmínky o Hvězdlicích. 
 

U historie Hvězdlic ještě zůstaneme. Již jednou jsme 
na stránkách zpravodaje psali o stáří naší obce. Redakce čerpala 
z různých publikacích zabývajících se historií vyškovského 
a bučovského regionu. Pro nedávno zpřístupněné webové stránky 
obce jsme se pokusili doplnit informace o historii Hvězdlic o nová 
fakta.   

První písemná zmínka o Hvězdlicích je z roku 1263, kdy 
na listině Přemysla Otakara II. pro johanitský řád je zmíněn mezi 
svědky i Zášit (nebo možná Zeš) z Hvězdlic. Není ovšem jisté, jedná-li 



se o věrohodný pramen, protože jde o opis listiny z mnohem mladší 
doby.  Další zmínka o Starých Hvědlicích pochází z října roku 1282, 
kdy se na listinách jako svědek uvádí Skoch z Hvězdlic („SCOCH DE 
VYEZDLICZ“). Ten je zmiňován také v roce 1268. Na donační listině 
pro Augustiniánský klášter sv. Jakuba v Olomouci z roku 1287 
je opět uveden Skoch se synem Onšíkem z Hvězdlic. (“DOMINUS 
SCOHO CUM FILIO SUO ONSICONE DE HVEZDLICH“). Tolik 
stručný výtah z dopisu ředitele Státního okresního archívu Vyškov 
Mgr. Karla Mlatečka. 

Stejnou pečetí je pečetěna i listina z roku 1297. Na pečeti 
je uveden text: („SCHOCONIS DE WIEZCZIC“). Tyto prameny souvisí 
se Starými Hvězdlicemi.  

Část Starých Hvězdlic vlastnil 
Jindřich ze Spránek (bývalý hrad 
u Litovle), který svůj díl roku 1360 
postoupil Cecilii, vdově po Janovi 
z Konice. Ta roku 1365 darovala jeden 
zdejší dvůr Jindřichovým sirotkům 
Adličce, Cecilii a Heleně. Roku 1374 zde 
seděl Ješek Hvězdlička z Hvězdlic. Ten 
svoji část prodal roku 1374 Martinovi 
Noskovi z Načešic za 130 kop grošů. Od 
něj jej roku 1381 kupuje Jaroš 
s Cimburka. Téhož roku je v listinách 
uváděn jako vlastník Chvalkovic Bernart z Hvězdlic, patřící nejspíše 
k příslušníkům rodu ze Spránku. Roku 1391 Jaroš s Cimburka 
kupuje od Petra z Kravař i druhou půlku Starohvězdlického zboží. 
 Další zmínka o Hvězdlicích, tentokráte již Nových, je z roku 
1353. „…MUNICIONEM ET OPIDUM HWYEZDLICZ.“ Tohoto roku 
prodal Bernard z Cimburka tvrz a městečko Hvězdlice svému bratru 
Albrechtu Vranovcovi z Cimburka. 
V letech 1376 - 1406 tu seděl Jaroš 
z Cimburka, který vložil Hvězdlické 
zboží, míní se Nové i Staré Hvězdlice 
s tvrzí, zřejmě již pustou (k jejímu 
zničení došlo za válek markrabat 
Prokopa a Jošta někdy po roce 1399) 
Albrechtovi Tovačovskému z Cim- 
burka. Ten je roku 1411 prodává 
za 1020 hřiven stříbra augustini-
ánskému klášteru sv. Tomáše v Brně. 
 Za husitských válek se Hvězdlic 

Skoch z Hvězdlic 

Bernard z Cimburka 



zmocnil Jan z Dlouhé Vsi. V roce 1532 držel Hvězdlice zástavou 
Vilém z Víckova. Brněnský klášter vlastnil Hvězdlické panství až 
do zániku patrimoniálního zřízení v roce 1848. 
  
Zde jsou pak znaky některých vlastníků Hvězdlic. 
 

               
 Skoch z Hvězdlic Jindřich ze Spránek Petr z Kravař 

       Bernard z Hvězdlic            

  
 

               
 Bernard z Cimburka Jan z Dlouhé Vsi     Vilém z Víckova 

 
 To jsou zatím poslední informace, které se nám v našem 
pátrání po nejstarší historii Hvězdlic podařilo zjistit.  
  
 Nejen informace o historii, ale i novinky za současného života 
městyse najdete na oficiálních webových stránkách Hvězdlic. Jejich 
nová verze byla spuštěna 22. 4. na adrese www.hvezdlice.cz a 
můžete zde najít nejen potřebné informace o službách v obci, 
vyhlášky z úřední desky, ale také články a fotografie z kulturních 
akcí. Stránky jsou průběžně aktualizovány a do budoucna se 
plánuje nejen úprava grafického vzhledu, ale také rozšíření o 
návštěvní knihu a další doplňky. V současné době můžete zasílat 
dotazy, připomínky a nápady na adresu webmaster@hvezdlice.cz . 
 



Slovo starosty 
  
Vážení spoluobčané, 
 Opět je tady léto, čas již značně pokročil a pomalu a jistě 
se blíží polovina roku. Hvězdlice opět ožily, někteří občané se více 
starají o své předzahrádky, ale na druhé straně je více nepořádku 
kolem budov, a to rozházené nedopalky cigaret a zápalek, kousky 
papírků od bonbonů a podobně. Někteří si to uvědomili, že 
nepořádek je třeba likvidovat a ne ho podporovat, ale našli se opět 
nové tváře, které činí pravý opak. Jsou to děti ulice, jinak je nelze 
nazvat, protože ve 22,00 nemají jejich rodiče přehled, kde jsou jejich 
děti. A právě tyto děti doslova likvidují na co přijdou, běhají 
po soukromých zahradách, vytrhávají brambory, česnek a podobně 
dělají nepořádek po obci, ničí zeleň – olámané větve z kaštanu 
u fary, rozježděné oseté záhony u sv. Augustýnka, nepořádek 
v čekárně. Někteří rodiče byli již pozváni na jednání Rady městyse 
Hvězdlice a bylo s nimi hovořeno. Jaký to bude mít dopad, to sami 
ještě nevíme. Všechno svádět na děti nelze.  
 V půli měsíce května byly nalezeny odhozené obaly z umělé 
hmoty v potoce u koupaliště. Je více než jisté, že to děti neudělaly. 
Někdo přijel s větším autem a nerozvážně se zbavil tohoto 
nepotřebného odpadu. Ale našli se poctiví lidé – naši občané, kteří 
tento případ ihned ohlásili. Z šetření dále vyplývá, že řidič přijel 
s automobilem na mostek u koupaliště a vyložil nepotřebný odpad 
do potoka a to před most a za most, aniž by si uvědomil co tyhle 
plastové obaly naplněné šatstvem o obsahu 50ti i více litrů mohou 
způsobit a vytvořit překážku v toku potoka. Kromě obalů zde byli 
odhozeny tabule asi 1x1m z molitanu a další věci z PVC. Na místní 
komunikaci Nové Hvězdlice – Zdravá Voda někdo vyložil odpad – 
velký balík, a to peřinu a jiné věci. Další úložiště odpadu bylo 
objeveno nad Křébem za křížkem již dříve. Zde se nepodařilo nikomu 
prokázat jeho odpad. Při jarním sběru bylo vloženo do kontejnerů 23 
tun komunálního odpadu a odvezeno na skládku.  
 V letošním roce jsme vysázeli opět záhony a na veřejné 
osvětlení připevnili vysázené květináče s převislými muškáty. 
Neustále přibývá zelených ploch, o které se ještě starali před časem 
naši občané a dnes již o ně nejeví zájem. První seč začala velice brzy 
a pracovníků je o jednoho méně než v loňském roce, přesto 
se podařilo trávu sice se zpožděním pokosit. Poruchy na strojích 
zapříčinily také své.  
 V letošním roce jsme provedli fasádu na MŠ, dodláždění 
chodníků a cesty ve dvoře, dětské hřiště, pískoviště a terénní úpravy 



na dvoře ve školce, včetně vykácení přestárlých a uschlých stromů. 
Slavnostní otevření školky bylo 9. 6. 2008, kterého se zůčastnili 
senátor Ing. Ivo Bárek, poslanec Mgr. Bohuslav Sobotka, člen rady 
Jihomoravského kraje Ing. Václav Horák a starostové okolních obcí. 
Rekonstrukce MŠ byla provedena za finanční podpory ze státního 
rozpočtu a rozpočtu městyse. Rekonstrukci provedla firma Wagner. 
Všem, kteří se na této akci podíleli ještě jednou děkuji.  
 Ve Starých Hvězdlicích na dětském hřišti byl proveden dosyp 
kamenným prachem a vysázen okolo hřiště živý plotek s okrasných 
dřevin. Dále byly na dětském hřišti osazeny lavečky a odpadkový 
koš.  
 V Nových Hvězdlicích bylo dosazeno několik vrb u potoka 
a u všech vrb byly založeny tzv. hlavy ze kterých budou vyrůstat 
příští větve. Dále byly osázeny květinami veškeré kamenné mísy. 
Z některých byly již druhý den vybrány pelargónie. V letošním roce 
jsme neobdrželi dotace na dětské hřiště v Nových Hvězdlicích 
a proto byly pouze provedeny terénní úpravy. 
 V měsíci květnu jsme projednávali u pana hejtmana plán 
rozvoje městyse na další roky, kde hlavním bodem bylo využití 
bývalé budovy školy. Jelikož doposud nám nebylo sděleno, jak bude 
probíhat spolupráce Domova Hvězda s Městysem Hvězdlice. Domov 
Hvězda má klienty zařazeny do jednotlivých cílových skupin a dnes 
má nad rámec přes dvacet klientů. Tím naši občané, kteří by měly 
zájem o pobyt v Domově nemají možnost se tam dostat. Nastává 
problém rozhodnutí, jak naložit s budovou školy. Provést 
rekonstrukci školy na byty nebo penzion nebo co dál? Nejlepší 
řešení by bylo rozumná domluva s Domovem Hvězda 
a Jihomoravským krajem – na toto čekáme. Problémy, které nastaly 
je potřeba řešit a ne je donekonečna odkládat, aby nedošlo k brzdění 
rozvoje městyse. Než bude budova školy předělána na cokoliv, je 
nutné již dopředu požádat o dotace na projekt a potom žádat 
o dotace na samotnou rekonstrukci. Toto nám zabere dva roky, 
takže je nejvyšší čas tohoto řešení.  
 Kulturních akcí je stále dost, jenom návštěvnost na nich je 
menší než jsme bývali zvyklí. Poslední akcí byl Dětský den, 
na kterém bylo více pořadatelů než dětí. SK Hvězdlice uspořádali 
Turnaj ve stolním tenise, Vepřcup - turnaj v malé kopané a Letní 
noc. Svaz žen Hvězdlice, SK Hvězdlice, Myslivecké sdružení 
Hvězdlice se podíleli na Pálení čarodějnic v Nových Hvězdlicích. 
Kulturní komise, Hasiči Nové Hvězdlice, SK Hvězdlice a ZP a.s. 
Hvězdlice se podíleli na Dětském dni a Občanské sdružení Staré 
Hvězdlice uspořádalo Pálení čarodějnic a Stavění máje. Tolik z výčtu 



akcí za uplynulé období. Všem organizátorům těchto akcí děkuji 
a přeji další úspěchy při dalších akcích a Vás žádám o větší účast 
na dalších akcích. 
Vážení spoluobčané, 
 pomalu, ale jistě se blíží konec školního roku, nastanou 
prázdniny a také čas dovolených. Přeji Vám všem pěkné prožití 
dovolené, načerpání nových sil a dětem krásné prožití prázdnin. 
 
                                                                                     Alois Kadlec 
                                                                                        starosta 

 

Z jednání zastupitelstva městyse Hvězdlice 
 
 Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo dne 18. 6. 2008 
a projednalo mimo jiné: 
 

- novou zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřské školy 
Hvězdlice platnou od 1. 7. 2008 

- rozpočtové opatření č. 3/2008 
- komunikační, monitorovací a varovný systém Jihomoravského 

kraje 
- upravený provozní řád dětského hřiště ve Starých Hvězdlicích 
- smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

na zpracování územního plánu městyse Hvězdlice ve výši 130 
tis. Kč 

- zprávu o přezkumu hospodaření městyse Hvězdlice za rok 
2007 

- závěrečný účet městyse Hvězdlice za rok 2007 
- nájemní smlouvu o pronájmu obecních pozemků s akciovou 

společností ZP, a.s. Hvězdlice 
- program krojovaných hodových oslav v Nových Hvězdlicích 
- dopis společnosti Kordis o úpravách v jízdních řádech 

autobusů, platných od 28. 6. 2008 
- zamítnutí dotace na ozvučení sálu kulturního domu 
- nepořádek na koupališti 
- opětovné řádění vandalů na soukromých zahrádkách občanů 

a na hřbitově 
- nesouhlas manželů Pytelových s odprodejem pozemku, 

na němž má být vybudován poldr ve Starých Hvězdlicích 
- dopis z Krajského zemského archivu o první písemné zmínce 

o Hvězdlicích 



- oznámení Jihomoravského kraje o schválení dotace 
na projektovou dokumentaci rekonstrukce domu čp. 33 
ve Starých Hvězdlicích ve výši 77 tis. Kč 

- průběh stěhování Mateřské školy do nově rekonstruované 
budovy 

- nepřípustné chování mládeže na velkém travnatém hřišti 
- opravu pomníků I. a II. světové války podle výše přiznaných      

 dotací 
 

  
Události v kultuře a sportu 
  
Z činnosti kulturní komise 
 
Dětský den 
 Letošní dětský den se uskutečnil již tradičně na hřišti 
za garážemi v sobotu 31. května. Pořadatelé ho tentokrát rozdělili 
do dvou částí: Pohádkový les a Dětské dopravní hřiště. 
 Pohádkový les i se všemi nadpřirozenými bytostmi byl 
ve Větrolamu, kterým museli všichni projít a cestou splnit nejeden 
úkol. 
 Dopravní výchovu si děti mohly vyzkoušet na dobře 
uspořádaném dopravním hřišti. A nešlo zde pouze o tradiční jízdu 
zručnosti na kole nebo koloběžce. Děti musely řešit dopravní situace 
nebo se správně orientovat na trati podle dopravních značek. 
Finančně a materiálně tuto akci podpořil Jihomoravský kraj 
a organizace Besip. 
 Každé ze zúčastněných dětí získalo řidičský průkaz cyklisty, 
ovšem až po zvládnutí písemných testů z pravidel silničního 
provozu. 
 Nechyběla ani tradiční střelba ze vzduchovky, které se v závěru 
akce zúčastnilo i velké množství dospělých. Bonbónkem, dětmi 
velmi oblíbeným a očekávaným, bylo kropení všech účastníků 
pomocí hasičské techniky. 
 Všechny aktivity dětí byly odměny pamlsky, vítězové 
si na závěr odnesli hezké věcné dárky. Tečkou za dětským dnem 
bylo tradiční opékání špekáčků. 
      

Ing. Zdeněk Tejkal 
předseda kulturní komise 

 



Ze sportovního života obce 
 
Vepř cup 
 Červen a malá kopaná k sobě ve Hvězdlicích neodmyslitelně 
patří. Dvacátého prvního června náš Sportovní klub uspořádal již 
osmý ročník turnaje v malé kopané „Vepřcup 2008“. Sešlo se sedm 
mužstev, které spolu během sobotního dopoledne a odpoledne 
sehrály dvacet jedna utkání. Většina z těchto zápasů mělo velmi 
dobrou úroveň. Počasí bylo skutečně letní, takže se hráči museli 
porvat nejen se soupeři, ale i s velkým vedrem. Díky úsilí naší 
občerstvovací jednotky to zvládli dobře. A jak turnaj skončil? 
 Na prvním místě se po zásluze umístilo mužstvo Dynama 
Bučovice. Druzí byli borci z Amoru Vyškov a na třetí příčce skončila 
Proma Vyškov. Vítěz loňského „Sněhulcupu“, mužstvo Fenstaru 
Hodějice skončilo čtvrté. Největší propad v umístění zaznamenalo 
naše „A“ mužstvo. V loňském roce první, letos až pátí. Šestá příčka 
patřila mužstvu BVV Brno a sedmé skončilo naše „B“ mužstvo.  
 Na zakončení celého dne byla pro všechny připravena Letní noc 
se skupinou „The Customs“. Podle reakcí účastníků, kterým zahráli 
nejednu „starou pecku“, byli dobrými průvodci večerem. Asi sto 
padesát tanečníků se teplou letní nocí protančilo až k rannímu 
rozbřesku.      

  
 Ing. Zdeněk Tejkal 

předseda SK Hvězdlice 
 
 

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice. 
  
1. března – naši členové zásahové jednotky byli požádáni o pomoc 
 při odstraňování škod způsobenými vichřicí, která  
 se přehnala přes Vicemilice. 
1. března – kulturní komise uspořádala v kulturním domě  
 dětský karneval, který  moderovaly naše členky. 
28. března – děti z mateřské školy navštívily hasičskou zbrojnici  
 a velitel hasičů pan Stenchlák Lubomír je seznámil  
 s technikou našich hasičů. Všichni si vyzkoušeli 
 přilby a jak se řídí Avie a cisterna a navíc se seznámili 
 s dýchacími   přístroji.  
13. dubna – byl vyhlášen požár ve větrolamu, zapálili jej zase naši  
         mladí školáci.    
19. dubna – jako každoročně naši členové zajišťují pořadatelskou  



         činnost na Rally Bottcher. Jako traťoví komisaři jsme 
 byli vybráni do Chvalkovic.  
11. května – se uskutečnilo Okrskové cvičení v Milonicích. Naše 
 družstvo obsadilo druhé místo.   
31. května – kulturní komise uspořádala dětské odpoledne, kterého 
 jsme se také zúčastnili. 
 
PŘIPRAVUJEME DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR 
V krásném prostředí Ždánického lesa s vlastním koupalištěm 
a bohatým programem. 
TERMÍN: 31. 7. 2008 – 15. 8. 2008 
 
Cena bude upřesněna podle počtu zájemců a pokud využijeme 
celou dobu turnusu. 
 Závazné přihlášky si můžete vyzvednout u pana Stenchláka, 
kde se dozvíte další informace. Děti musí být přihlášeny nejpozději 
do konce června!!! (konec školního roku) z důvodu nahlášení míst 
na táboře a upřesnění ceny. 

Jan Kolofík  
SDH Nové Hvězdlice 

 
Zprávy z Domova Hvězda 
 
Májová veselice 
 Tradičně jako každý rok se druhou neděli v květnu na Svátek 
matek konala Májová veselice. První přípravy vypukly již v únoru. 
Skladnice oslovila dodavatele, aby podpořili akci sponzorskými dary 
– dodali ovoce, tvarohové koláče a makové záviny. 
 Terapeutky měly plno práce s výzdobou a pečením slaného 
pečiva, ale měly pomocnice - klientky, takže vše zvládly. 
Tentokrát byli osloveni klienti i zaměstnanci, kteří mohli přispět 
libovolnou finanční částkou. Z těchto peněz bylo zaplaceno 
občerstvení – hlavně „štěně“ piva, což velmi uvítali naši pánové. 
 Kuchařky také nelenily a našim klientům upekly výborný 
jablkový závin, který všem moc chutnal. 
 Paní Bučková dodala májku a 11.5. 2008 byly přípravy 
v plném proudu: peklo se, uklízelo, chystalo, zdobilo… A v 14 hod 
bylo vše připraveno.  
 Vrchní sestra paní Posoldová uvítala zúčastněné nádhernou 
básní a poté již k poslechu hráli a zpívali manželé Šprtovi. Na akci 
samozřejmě nechyběli pan ředitel MVDr. Jiří Žák, pan starosta Alois 



Kadlec a paní PharmDr. Miroslava Odrazilová, která hudbu 
sponzorovala. 
 Přišli se podívat i rodinní příslušníci našich klientů a všichni 
zpívali, tančili a vytvořili velmi příjemnou atmosféru. Májová veselice 
byla kladně hodnocena zaměstnanci i klienty, kteří ještě následující 
týdny připomínaly, jaké to bylo pěkné. 
 
Hody 
 Z dalších akcí, na které se klienti velmi těší, za zmínku stojí 
Hvězdlické hody, které budou v červenci. 
 
Zazpívej slavíčku 
     V září proběhne akce „Zazpívej slavíčku“, které se klienti rádi 
účastní, i když nejsou žádné superstar a vás místní i veřejnost 
zveme mezi nás! 
 

                          Petra Kousalová 
nutriční terapeutka Domova Hvězda 

 

 

S p o l e č e n s k á     k r o n i k a     
 
Vítáme do života: 
Kláru Zezulovou 31. 01. 2008 
Davida Gambu 05. 02. 2008 
Nikolu Tarabášovou 16. 03. 2008  
Davida Kalu 13. 05. 2008 

      
Přejeme jim hodně zdraví, lásky a pohody do života. 

                
Významné životní jubileum  oslaví naši spoluobčané: 
Paní              Anna Machalová 60 let 
Paní              Marie Peterková 70 let 
Pan               Ladislav Tarabáš 60 let   
Paní              Alenka Holubová 70 let                                              
Pan               Vojtěch Šembera 65 let 
Paní              Marie Přikrylová 60 let 
Paní              Irena Lopuchová 65 let 
 
Pan               Bořivoj Kupčík 60 let 
Paní              Marie Turečková 75 let 
Paní              Františka Adresíková 85 let 



Paní              Marie Vinklárková 85 let 
Paní              Hilda Smékalová 80 let 
Paní              Anežka Zemanová 90 let 
Paní              Božena Poláčková 80 let 
Paní              Marta Dvořáčková 85 let 
Pan               Václav Gottwald 85 let 
                

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. 
 
Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany:  
     
Panem Vladimírem Bártou 
Paní Jarmilou Honzákovou 
                           
Paní Františkou Vaculíkovou                    
Paní Marií Drápalovou               
Paní Vlastou Pantůčkovou 
                 

                                                            Čest jejich památce. 
                          

 
Aktuální Hvězdlický kulturní kalendář na rok 2008  
 

Datum Název akce Pořadatel 

5.7.2008 Starohvězdlické hody / náves SH/ Občanské sdruž.SH 

25.-27.7. Krojované hody v Nových Hvězdlicích OS Slovan,SK,Hasiči 

23.8.2008 Dětský den - výlet na koníčky Občanské sdruž.SH 

30.8.2008 Ukončení prázdnin-myslivecká chata Myslivecké sdružení NH 

20.9.2008 Loučení s létem-turnaj v kuželkách SH Občanské sdružení SH 

Říjen Uliční turnaj v malé kopané /hřiště SK/Sportovní klub 

Listopad Tradiční setkání seniorů /sál KD Nové H/Kulturní komise 

25.12. Nohejbal / tělocvična NH/-turnaj Sportovní klub 

27.12. Sněhulacup-turnaj v malé kopané/hřiště/Sportovní klub 

 Změny a doplnění kulturních akcí budou zveřejněny 
ve zpravodaji v průběhu roku. 



Oznámení úřadu Městyse Hvězdlice. 
 
Informace v krizových situacích pomocí SMS zpráv 
Vážení spoluobčané, 
 Jihomoravský kraj pro Vás připravil nový způsob informování 
v krizových situacích pomocí moderního komunikačního kanálu – 
posílání SMS zpráv na Váš mobilní telefon. Nepůjde ale vždy jen 
o krizové situace, SMS zprávy Vám budou přinášet i řadu dalších 
potřebných informací z běžného života vaší obce. 
 Pokud máte zájem dostávat informace např. o hrozících 
povětrnostních vlivech (vichřice, přívalové deště, povodně, atd.), 
havarijních stavech v dodávkách elektrické energie, plynu, vody, 
o plánovaných přerušeních jejich dodávek, ale i řadu dalších 
důležitých informací, napište, prosím, SMS zprávu ve tvaru: 
JMK mezera HVEZDLICE mezera INFORMACE mezera ANO 
mezera PRIJMENI mezera JMENO mezera CISLO POPISNE 
(text SMS můžete psát jak velkými, tak i malými písmeny, vše ale 
pište bez diakritiky). Příklad SMS zprávy: 
JMK HVEZDLICE informace ano novak stepan 20 
 Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo 
900 77 03. Cena této odeslané SMS zprávy je 3,- Kč (vč. DPH). Ihned 
obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste do seznamu 
odběratelů informací zařazeni.  
 Zasláním SMS   zprávy dáváte současně souhlas k tomu, aby 
Vám byly zasílány informace i od dalších subjektů zapojených 
do integrovaného záchranného systému, případně dalších subjektů 
jako např. elektrárenské, plynárenské, vodárenské společnosti. 
Posílání SMS zpráv je pro Vás zcela dobrovolné, proto budete-li chtít 
kdykoliv ukončit odběr informací, pošlete, prosím, na číslo 
900 77 03 SMS ve tvaru: 
JMK mezera HVEZDLICE mezera INFORMACE mezera NE 
 Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste 
ze seznamu odběratelů informací vyřazeni. Chcete-li zjistit, jaký je 
stav Vašeho přihlášení k odběru informací, pošlete na číslo 900 77 
03 SMS zprávu ve tvaru: 
JMK mezera HVEZDLICE mezera INFORMACE mezera STAV 
     Informace, které Vám budeme zasílat, jsou pro Vás bezplatné. Vy 
zaplatíte jen zaslání přihlašovací či odhlašovací SMS zprávy za 3,- 
Kč (vč. DPH).  
    Jen samé dobré informace Vám přeje hejtman Jihomoravského 
kraje Ing. Stanislav Juránek 



Odpočty vodoměrů se budou provádět ve dnech 1. a 2. července 
2008. 

 Žádáme občany, aby v těchto dnech zpřístupnili své vodovodní 
šachty, popř. nahlásili stav vodoměru na Úřad městyse Hvězdlice. 

 Poplatek za vodné za I. pololetí 2008 a stočné na rok 2008 
se bude v kanceláři městyse Hvězdlice vybírat od 14. 07.2008. 

Cena za 1m3 vody je 20,-Kč. 

Stočné: 100 Kč na osobu trvale hlášenou, 100 Kč objekt k rekreaci.                                     

Oznámení společnosti E-ON, ČR, s.r.o o přerušení dodávky 
elektřiny v Nových Hvězdlicích ve středu 16. 7. 2008. 
 
 Elektřina bude tento den vypnuta od 7,30 do 16,30 hodin 
v těchto oblastech městyse: 
Část městyse Nové Hvězdlice napájená s trafostanice Za poštou -
zástavba RD v ulici od trafostanice ve směru na hlavní silnici, RD 
podél hl. silnice od křižovatky na Chvalkovice kolem obecního úřadu 
po čp. 78 obě strany, ulice od mostu kolem potoka od č.p. 50 kolem 
mateřské školy a hasičské zbrojnice po bytovku č.p.219 a na konec 
ulic končících RD čp. 43 a 223, ulice od trafostanice kolem garáží 
po čp. 147 a ulice končící RD č.p. 215. 
 Vypnuta bude celá výše uvedená oblast včetně podnikatelských 
subjektů. 
 

úřad Městyse Hvězdlice 
 
 

Závěrečný příspěvek Vojty J.  
  

 Vzdělání bylo v naší rodině vždy důležité, naše okolí nás 
odjakživa považovalo za vzdělance. Jen já jsem se trošku vymykal. 
Minulý týden jsem si ale řekl Dost! S tím musíš něco udělat. 
A přihlásil jsem se na vysokou školu. Po pečlivém výběru jsem 
nakonec zvolil Valašskou královskou univerzitu. Přijímací testy 
nebyly jednoduché, ale myslím si, že se mi je podařilo zvládnout. 
Když si je se mnou zkusíte vyplnit, dáte mi za pravdu, že mé přijetí 
ke studiu na vysoké škole je již hotová věc.   
 



Testy přijímaček na VALAŠSKÉ KRÁLOVSKÉ UNIVERZITĚ 
 

FAKULTA SLIVOVICOVÝCH VĚD A PALÍRENSTVÍ 

1. Kdo sto rokú slivovicu pije...  
a. pobluje se a posere  
b. toho ani pantokem nezabije  
c. bude dluho žiť  
d. je zombie  

2. Rudolf Jelínek byl  
a. 1. král Valašského království  
b. zakladatel slavné likérky z Vizovic  
c. valašský Svatý  
d. vynálezce slivovice  

3. Největším nepřítelem každého Valacha je  
a. Saddám Husajn  
b. Evropská Unie  
c. zlá roba  
d. šárka  

4. Pálenica je  
a. místo, kde se pálí slivovica  
b. valašská střelná zbraň  
c. "divoká" valašská roba  
d. 100% slivovica  

5. Po slivovici jsem  
a. ožralý  
b. agresivní a nepřátelský  
c. milučký a přítulný  
d. nezvěstny  

FAKULTA LETECTVÍ A KOSMONAUTIKY 

1. Po jízdě na řetízkáču (řetízkovém kolotoči) sa  
a. pobluju  
b. poseru  
c. pobluju aj poseru  
d. nic mi to nedělá  

2. Valaské vzdušné síly mají oficiální název  
a. Valachflot  
b. Valaské ústřední úřední letectvo  
c. Letecké síly valaského královstvjá  
d. Valaské Královské Poletuchy  



3. Prvním vítězem aviatické súťaže "O najlepčího valaského ftáka" 
byl stroj s názvem  

a. Bečvanský orež  
b. Ťšohdarský démant  
c. Radhošťský rubín  
d. Zdechlý ocas  

4. Počátky aviatiky na Valasku sa datujú  
a. 20.11.1752, kdy tetka Fojtka, šenkýřka v hospodě Na 

grúni, pravili Vítkovi Bradáčovému: "Neser ňa lebo 
poletíš"  

b. 15.8.1856, kdy Jura Orságů skočíl s "poščaným" 
farářovým deštníkem ve stodoli z patra na humno a nic sa 
mu nestálo, enem si nabil čuňu  

c. 26.5.2001, ustanovením Royal Wallachian squadron  
d. Dnem prvého vypuštění poštovního holuba z chalupy 

Tonka Gabryšového v Halenkově 16.5.1906  
5. Hlavním heslem Valaskych vzdušných sil je:  

a. Baraňú silú, letem kačeny!  
b. Fšecko létá, co má péři  
c. Ak to néjde, povyskoč!  
d. 1000 slépek jednoho jestřába uklove  

FAKULTA LÉKAŘSKÁ 

1. Definujte příznaky a obtíže způsobené nedostatkem vitamínu 
"S" - slivovicium vallachium  

a. nevolnost, průjmy a zvracení  
b. žízeň, špatná nálada a nechutenství  
c. ztráta orientace a závratě  
d. vypadávání zubů a neplodnost  

2. Způsob léčby a prevence této zákeřné civilizační choroby  
a. 5x denně aspirin  
b. transplantace jater  
c. kalíšek slivovice ráno, kalíšek slivovice večer  
d. 3x denně klistír  

3. Ktery lidsky orgán je nejdůležitější  
a. rozmnožovací  
b. rozmnožovací  
c. rozmnožovací  
d. rozmnožovací  

 



FAKULTA POHŘEBNÍ 

- pohřební fakulta se dle zájmu studentů stává postgraduálním 
studiem fakulty lékařské. 

1. Jak se pohřbívá vegetarián?  
a. do masového hrobu  
b. bez rakvičky pod kytičky  
c. stejně jako masožravec  
d. nepohřbívá se  

2. URNA je  
a. pohřební "útvar rychlého nasazení" - slavná pohřební 

firma známá bleskovými pohřby.  
b. nádoba na popel zesnulých  
c. chutná konzerva určená na pohřební hostinu  
d. žena pronášející smuteční řeč  

3. Nejveselejší událostí v životě člověka - hrobaře je  
a. svatba  
b. nová rakev  
c. hromadná havárie  
d. pohřeb  

4. Cílovou skupinou dobrého pohřebního marketingu jsou  
a. rychlí řidiči  
b. děti  
c. pacienti  
d. důchodci  

FAKULTA PASTEVECTVÍ 

1. Co žere ovce?  
a. kosti a maso  
b. hmyz  
c. trávu a seno  
d. turisty a lufťáky  

2. Nejoblíbenějším zvířetem valašského bače je  
a. vlk  
b. medvěd  
c. velké zvíře na ministerstvu zemědělství  
d. ovce  

3. Ovčí sýr se vyrábí z  
a.  ovčí vlny  
b.  ovčího mléka  
c.  beraních rohů  
d.  ovčích vajec  



4. Rychlý a bezbolestný způsob boje s medvědem ohrožujícím 
vaše stádo.  

a. položit medvěda na lopatky  
b. nechat medvěda udupat dravými ovcemi  
c. opít medvěda slivovicí  
d. utéct rychle daleko nebo vysoko  

 


