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Milý čtenáři zpravodaje,
prvním letošním číslem, které se k tobě dostává, zahajuje naše redakce již jedenáctou sezónu své činnosti. A tak, jak se všichni těšíme na (pivo) jaro, věříme, že většina z Vás se těší i na svůj zpravodaj. V uplynulých ročnících jsme v jarním čísle většinou polemizovali, jest-li je jeho nástup opožděný nebo časný, jaká teplota byla
v minulosti v měsíci březnu, kdy naši obec překvapil v tuto roční
dobu sníh, kdy zas první jarní bouřka. Zamýšleli jsme se nad úzkým
sepětím nás vesnických lidí se zemědělstvím a nad naší závislostí na
počasí. K zjišťování těchto informací jsme hojně využívali zápisy ve
hvězdlické kronice. Při jejím pročítání jsme narazili na nejednu zajímavost z dlouhé historie Hvězdlic. Necháme zatím pokračovat zápas odcházející zimy s nastupujícím jarem a zamyslíme se trošku
nad historií.
Kdo pozorně čte zpravodaj, mohl se na jeho stránkách seznámit
s některými kapitolami její historie. Namátkou bych uvedl: historii
školství, sportu a zájmových organizací, válečné události I.světové
války, vyhlášení samostatnosti v roce 1918, pojednání o hvězdlických legionářích. Nechybělo samozřejmě také líčení útrap za II. světové války a průběh osvobození obce v roce 1945. Zajímavé bylo i
pojednání o historii voleb v obci. Přiblížili jsme Vám všechny stavební památky v obci a další a další témata. Jedním z posledních bylo:
první písemné zmínky o Hvězdlicích. Z těchto všech pojednání je patrné, že na životní úrovni, ve které teď žijeme, na získaných dovednostech a na míře poznání, se velkou měrou podíleli naši předkové.
A tak, jak archeologové i amatérští badatelé nacházeli v minulosti
střepy a střípky historie Hvězdlic, je a bude i nadále snahou naší
redakce Vám tyto střepy a střípky na stránkách zpravodaje přibližovat. Myslíme si totiž, že pocit hrdosti nad současnou úrovní života
může pramenit pouze z poznání a pochopení jeho minulosti.
Co v tomto čísle zpravodaje ještě najdete?
První část pojednání o nejstarším osídlení Hvězdlic.
Ve vzpomínkách seniora kapitolu „Ohnivka“.
Tradiční slovo starosty.
Informace z jednání zastupitelstva městyse Hvězdlice.
Společenský život v obci, aneb události v kultuře a sportu.
Společenskou rubriku.
Aktuální kulturní kalendář na rok 2009.
Oznámení úřadu městyse Hvězdlice.
Na závěr příspěvek od Vojty J.

Nejstarší osídlení Hvězdlic
Nejstarším dokladem o existenci osídlení Hvězdlic a okolí je nález kamenných industrií jihozápadně od Nových Hvězdlic. Kamenné
industrie, jak se výrobky z kamene, sloužící jako pracovní nástroje
(sekery, sekeromlaty, škrabky, ostří srpů) nebo součásti zbraní
(hroty šípů, kopí, nože apod.) nazývají, byly objeveny v trati Zadní
díly. Ta se nachází nad polní cestou vedoucí od stávajícího mlýna
k původnímu, dolnímu, který v období první republiky vyhořel.
Uskutečněné nálezy byly archeology zařazeny do historického období „ pravěk“. Toto období je časově hodně široké, zjednodušeně ho
lze rozdělit na Paleolit nebo-li, starší dobu kamennou ( končí přibližně 10 000 let před Kristem) a Neolit čili mladší dobu kamennou.
Zatím se nepodařilo objevit stopy osídlení Hvězdlic paleolitickým
člověkem. Neolitické osídlení je již z některých nálezů zřejmé. V tomto období došlo k jedné z největších změn v životě tehdejších lidí. Tato převratná změna, někdy nazývaná Neolitická revoluce, odstartovala přechod lidstva od lovecko- sběračského způsobu obživy
k zemědělskému a od kočovného k usedlému způsobu života. Podstatným impulsem byla změna počasí. V období okolo 10 000 let
před Kristem skončila poslední doba ledová a s oteplením došlo ke
změně chování lidí. Neolitický člověk se stává zemědělcem. Pěstuje
kulturní rostliny a chová dobytek. Místo sezónních tábořišť si začíná zakládat osady. V důsledku pěstování přadných rostlin a chovu
ovcí u něho dochází k výrazné změně v oblékání, a to od kožešin,
k ručně tkaným oděvům.
Další změnou v jeho životě je nový způsob výroby nástrojů. Štípanou technologii nahrazuje technologie opracování různých druhů
kamene technikou hlazení, broušení a vrtání. Tak vznikají různé sekery, sekeromlaty, klíny využitelné velmi dobře ke kácení a zpracování dřeva. S tím souvisí i výstavba dřevěných obydlí a ohrad. Kámen se ale používá i na srpové čepele, nože, škrabadla a k drcení
obilí na mouku.
Dochází rovněž k rozvoji výroby keramiky. Nádoby z pálené hlíny
se pak využívají k nejrůznějším účelům v domácnostech rolníků.
V tomto období jsou polnosti obdělávány dřevěnými nástroji.
Pěstuje se pšenice, ječmen, proso, čočka, hrách, z přadných rostlin
len a konopí. Chov hospodářských zvířat je postaven na hovězím
dobytku. Chovají se ale také kozy, ovce a prasata.
Veškerá hospodářská činnost obyvatel tehdejších sídlišť, doplněná
rybolovem směřuje k zajištění soběstačnosti komunity, jak
z hlediska výživy, tak i výroby.

Další nález, potvrzující přítomnost neolitického člověka v našem
okolí, pochází z trati „Klín“, nacházející se na katastru Starých
Hvězdlic. Trať se nachází na SV od obce v nadmořské výšce 448 m.
Při průzkumu v lesní školce byla nalezena štípaná industrie a
drobné střepy nádob. Tyto nálezy se podařilo zařadit do kultury
s Moravskou malovanou keramikou. Na území střední Evropy se
tato kultura vyskytovala v rozmezí let 4000 – 3500 před Kristem.
Lid Moravské malované keramiky osidloval zpočátku hlavně nízko
položené jižní svahy blízko vodních toků, ale v závěru této kultury
existovala i sídliště výšinná, což je vzhledem k nadmořské výšce naší
lokality spíše náš případ. Osídlení Moravy bylo poměrně husté a intenzivní. Sídliště sestávala z povrchových příbytků i zahloubených
polozemnic a to různých rozměrů. Lze nalézt rovněž stopy výrobních
a hospodářských objektů. Kromě keramiky se v nálezech vyskytují
hliněné sošky lidí a zvířat. Broušená industrie má jiné tvary než
v předchozím období, bohatě je zastoupena, zde nalezená , štípaná
industrie. Surovina, z které se výrobky vyráběly, byla buď rohovec
(pazourek) nebo opsidián. Pazourek je odrůda křemene. Při jeho štípání lze získat jednotlivé kusy s velmi ostrými hranami. Na výrobu
hrotů ke zbraním a pracovních nástrojů byl používán od staršího
paleolitu až do začátku doby bronzové. Kámen se používal i na výrobu šperků. Dalším materiálem na výrobu nástrojů a zbraní byly také kosti a parohy. Sídliště na „Klínu“ se rozkládá v málo členitém
terénu, který je dnes součástí rozsáhlého lesního komplexu. Povrch
pokrývá písčitá, kameny promíšená hlína, nacházející se všude
v okolí vlastního naleziště. Nebyly zde však nalezeny jakékoliv stopy
osídlení. Je zajímavé, že z tohoto prostoru pochází v soukromé sbírce uložený soubor štípané industrie z rohovce a obsidiánu. Jak je
z nálezů patrné, ve Hvězdlicích a jejich okolí lidé žili mnoho tisíc let
před první písemnou zmínkou. V příštím čísle zpravodaje připravujeme pojednání o osídlení kulturou únětickou a kulturou a středodunajskou mohylovou kulturou.

A u historie, bytˇ podstatně nedávné zůstaneme díky panu Rudolfu
Brablecovi a jeho pamětem.

Vzpomínky seniora (třináctá část)
….. v této kapitole vzpomínek přeskočíme jaro a valnou část léta
a ocitneme se uprostřed prvorepublikových žní. Kapitola má název
„Ohnivka“.
Tento název vám asi příliš neříká, ale my kluci jí jinak nařekli.
Název „Ohnivka“ dostala od nás proto, že se pod jejím kotlem topilo
ostravským černým uhlím, které při otevření dvířek topeniště pro
další přikládání nenasytně olizovaly ohnivé plameny.
Byla to vlastně parní lokomobila, kterou vlastnili někteří sedláci,
takzvaní „podílníci“. K ohnivce patřila velká mlátička a press, ve kterém se lisovala vymlácená sláma a lidé ji vázali do otýpek.
Ohnivka se stěhovala po mlatech podílníků podle toho, který
z nich byl nejdále se sklizní obilí na polích. Protože v ní byl otevřený
oheň, stávala vždycky venku mimo mlat. Na mlatě stála mlátička a
na druhé straně mlatu, opět venku, již zmíněný press.
Pro nás kluky byl příjezd ohnivky s mlátičkou vždycky změnou,
zvláště, když jsme se na ni mohli dívat z velké „blízky“! A to bylo
vždycky u Matoušků za humnama. Tam stávala ohnivka dole na
cestě a nad ní, na vysoké mezi, jsme měli svá stanoviště my, diváci.
Ohnivka měla po straně velké kolo, na kterém byl široký kožený řemen, táhnoucí se až k mlátičce na mlatě a odtud přes různé převody
s dalšími řemeny až k pressu, který stál opět venku. Ohnivku měl
na starosti zámečnický mistr pan Voráček, který dokázal jedním
hmatem zrychlit, nebo opět zpomalit chod stroje – to podle polohy
koulí na setrvačníku, který byl umístěn nahoře na stroji. Ohnivka
měla také jednu páčku, která nás všechny přitahovala a na kterou
by si každý z nás rád sáhnul, ale strach nám to nikdy nedovolil.
Touto pákou ovládal pan Voráček píšťalu, která vydávala různé
„hvizdy“, které byly určené pro obsluhu mlátičky a hlavně podávače,
znamenala vždy nějaký signál. Například „více podávat“ nebo „pomaleji“, ale těch signálů bylo hodně. Vždycky jsme čekali na jeden
nich, který jsme již znali to „vo-dů-dů“! Na tento signál vyjížděl
koňský potah s lejtou na voze k Brodňáku, kde se lejta urychleně
naplnil vodou a vůz se rychle vracel k ohnivce…
Práce u mlátičky byla u každého sedláka podle místních poměrů
organizovaná co nejvýhodněji. Nevýhodou byl velký počet lidí, kteří
tento kolos museli obsluhovat. Vůdčí osobností u mlátičky a ohnivky byl strojmistr Voráček, který u nás kluků požíval obdiv a úctu a
stejně tak byl hodnocen u sedláků, něco víc,než ostatní lidé, pracující u mlátičky. Zatímco všichni měli na svačinu či oběd stejné jídlo,
pan Voráček musel mít vždy „něco lepšího“.

Kde jsou ty časy a kde lidé, kteří obsluhovali různé úseky mlátičky, presu, či pomocníci strojmistra u ohnivé. Přišla elektrifikace a
s ní nové, mnohem menší, ale za to výkonnější mlátičky
s elektromotory, zanikla někdejší sláva „ohnivé“. Vývoj ve světě se
nedá zastavit.
Zůstala jen trocha vzpomínek a nostalgie na domov a doby dávno
minulé, které v sobě nesly, když tak na všechno s odstupem mnoha
desítek roků vzpomínám, kousek romantiky.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
po měsících šedivé zimy a chladu, kdy si i příroda odpočinula,
pomalu přichází tolik očekávané jaro. Únor byl měsícem plným lásky, radosti a veselí. Březen za kamna vlezem, tak praví lidové přísloví a duben – ještě tam budem.
Sluníčko již stoupá pomalu vzhůru, den se nám prodlužuje a ve
větvích se zase rozezpívali ptáci a my poprvé ve vzduchu ucítili zase
nové jaro.V přírodě se začínají opět dít velké divy, na horách taje
sníh a na loukách a našich zahrádkách začínají rozkvétat první
nádherné květy jara. Začínáme s prvním úklidem našich zahrádek,
dvorků a okolí. Totéž jsme začali činit i po našem městečku. Po
dlouhé zimě odstraňujeme posyp z chodníků a místních komunikací, čistíme zelené plochy a připravujeme vše na výsadbu. Touto cestou děkuji všem, kteří si před svými domy odstraňovali sníh z chodníků a udržovali tak chodníky schůdnými. Z místních komunikací
byl sníh odstraňován dle našich možností. Kontejnery na domovní
odpad budou opět přistaveny na stávajících místech a to od 3.4.5.4.
Domov Hvězda a Městys Hvězdlice provedli průzkum mezi občany městyse, kterým jsme zjišťovali zájem o poskytování služeb dle
návrhu Domova Hvězda. Mezi hlavní nabídky služeb patřilo vaření a
rozvoz obědů, pečovatelská služba a další služby dle tabulky, kterou
jste vyplnili a vložili do poštovní schránky na ÚMH. Tato nabídka
byla taktéž předložena občanům obcí Mikroregionu Větrník a Mezihoří. Po sečtení položek v městyse Hvězdlice byl výsledek následující: zájem o poskytování obědů – 11 žadatelů a o poskytnutí dalších
skupin požadavků – 7 žadatelů o ostatní služby a 5 žadatelů o příjem do DH. Z toho vyplývá, že dnešních přes 100 žadatelů zapsaných v Domově Hvězda a další žadatelé z mikroregionu jsou dostačujícím důkazem, že je nutné zavčas už něco začít dělat. I tento prů-

zkum nám napověděl alespoň trochu, kterým směrem se začít ubírat. Podrobný dotazník Vám bude rozeslán ještě jednou a to
s konkrétní nabídkou služeb v rozsahu a daných roků. Průzkum se
bude konat s výhledem na deset let tedy do roku 2020. Mezi tím došlo k odvolání pana ředitele v Domově Hvězda a momentálně jsme
tam, kde jsme byli před příchodem nového pana ředitele v měsíci listopadu 2008. V součastné době probíhá řada jednání. To nejdůležitější pro nás stále zůstává otevřené - rozhodnout se jak naložit se
školní budovou a jak zabezpečit potřebné služby naším občanům.
V letošním roce je doposud požádáno o následující dotace: na
ozvučení sálu, na vybudování nové čekárny, na opravu střechy ve
Starém Dvoře, na opravu obecního domu ve SH a na vybudování
nového dětského hřiště v NH.
Svazek obcí mikroregionu Mezihoří zřizuje svoje webové stránky.
Každá obec v mikroregionu zde bude mít svoje zastoupení, kde bude potřebné sdělení pro turisty a návštěvníky v regionu. Dále budou
pořízeny informační tabule, které budou obsahovat mapu mikroregionu s vyznačením turisticky zajímavých míst a nabídku služeb
cestovního ruchu. Taktéž budou zpracovány informační materiály,
letáky, mapy, brožura o mikroregionu a leporela, kde se jedná o jednoduché skládačky každé zapojené obce. Všechny tyto propagační
materiály budou obsahovat texty a fotografie o zajímavostech obcí
celého mikroregionu. Na propagaci naší obce se podílelo celé naše
zastupitelstvo a předsedové jednotlivých složek v obci, za což jim
děkuji.
Kulturní dění je pořád na dobré úrovni a od minulého vydání
zpravodaje proběhli následující akce – nohejbalový turnaj, sněhulacap, starohvězdlické silvestrovské oslavy, Novoroční koncert, Valné
hromady ( NH hasiči, sokoli ), Sokolský ples, Dětský karneval a
Ostatky. Všem pořadatelům děkuji za jejich ochotu a obětavost a
přeji jim další úspěchy při pořádání dalších akcí.

Vážení spoluobčané,
již delší dobu se nám nedaří udržet patřičný pořádek v našich autobusových čekárnách. Mladí, kteří se tam scházejí, odhazují tam
papírky, nedopalky cigaret apod. Denně se tam pravidelně uklízí a
není možné udržet patřičný pořádek. Kromě toho naše mládež také
rozbíjí v čekárně okna a ničí lavičky. Taktéž po obci se nachází odhozené pet láhve, papírky od cukrovinek apod. Na jedné straně se
snažíme dělat pro propagaci městečka co nejvíce, ale co si o naším

městečku pomyslí návštěvníci tohoto regionu, to je asi mladým jedno. Vždyť je to také jejich záležitost, jak se o jejich městečku mluví.
Proto je žádám, aby se zamysleli nad tím, co činí.
Další problém vzniká s volným pobíháním psů v obou částech
městečka, kde dochází k ničení zeleně, k obtěžování děti a občanů,
kde může dojít i k pokousání psem. Proto žádám majitele psů, aby
si provedli taková opatření, aby nedocházelo k volnému pobíhání
psů. Pokud bude nahlášen takový případ, bude postupováno dle vyhlášky a to k nahlášení Městskému úřadu Vyškov do komise
k projednávání přestupků tak, jak je tomu doposud.
Pomalu, ale jistě se blíží svátky velikonoční, přeji Vám všem
krásné prožití těchto svátků a dětem bohatou pomlázku.

Alois Kadlec
starosta

Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 25. 2. 2009 a projednalo
mimo jiné:
- dopis společnosti Kordis, a. s. o požadavcích obcí na změny
jízdních řádů autobusů a důvody, proč jim nelze vyhovět
- současnou situaci v Domově Hvězda ve Hvězdlicích
- dopis OS Staré Hvězdlice s připomínkami ke stavební dokumentaci na domě čp. 33 ve Starých Hvězdlicích
- žádost ZŠ Brankovice o příspěvek na školní ples
- žádost ZŠ Brankovice o příspěvek na DO-RE-MI
- nutnost zajištění financování poldru Kopanina z MŽP
- žádost občanů o zajištění nádrží na vodu na hřbitově ve SH
- důvody snížení počtu obyvatel v Domově Hvězda Hvězdlice
- hlášení trvalých stanovišť včelstev
- informace o výsledcích ankety o požadovaných službách
v Domově Hvězda
- vyrozumění Policie ČR Bučovice o postoupení stížnosti na
týrání zvířat KPP Vyškov
- rozhodnutí MěÚ Vyškov, o umístění stavby dětského hřiště
- v Nových Hvězdlicích
- rozhodnutí o povolení uzavírky silnice v Uhřicích
- postup prací na objektu čp. 33 ve Starých Hvězdlicích

- informaci o podaných žádostech o dotace na rok 2009:
a) na vybudování čekárny na zastávce autobusů v NH
b) na dětské hřiště v NH
c) na opravu střechy na Starém Dvoře
d) rekonstrukci domu čp. 33 ve SH
- informaci o podané žádosti o dotaci na rok 2010 :
a) na místní rozhlas, krizové hlášení a koncové prvky varování
- podání žádosti o dotaci na pracoviště CZECHPOINTu
v kanceláři městyse Hvězdlice
- závěrečný účet městyse Hvězdlice a výsledek auditu
městyse Hvězdlice za rok 2008
- rozpis rozpočtu na rok 2009, rozpočtové opatření 1/2009
- dohodu o příspěvku svazku obcí Mezihoří na dofinancování
akcí tohoto svazku v roce 2009

Události v kultuře a sportu
Z činnosti kulturní komise městyse Hvězdlice
Stalo se již tradicí, že začátek roku je ve Hvězdlicích spojen
s koncertem vážné hudby. Letošní novoroční koncert se uskutečnil
v neděli 11. ledna. Posluchačům se již pošesté přestavil Kyjovský
komorní orchestr, jehož uměleckým vedoucím je Ing. Jan Sáraz. Letošní program byl laděn spíše do třicátých let minulého století, nechyběly však ani ukázky klasické vážné hudby 18. století. I přes letošní nižší návštěvnost je zřejmé, že si toto hudební těleso získalo ve
Hvězdlicích své příznivce S posledními tóny koncertu si všichni domů odnášeli hezký pocit z hodnotného kulturního zážitku.
Ing. Zdeněk Tejkal
předseda KK
Z činnosti občanského sdružení SLOVAN
Dětský maškarní karneval
Dne 14. února ve 14.00 hodin pořádala kulturní komise
v kulturním domě dětský karneval.
Moderování celého odpoledne se ujali členové Občanského sdružení
Slovan. Jakmile se děti usadily na sále, byla odtažena opona a začalo malé amatérské představení. Vlevo loď královského námořnictva

a vpravo loď pirátská. Začal šílený boj o místo na moři a velký poklad. Nakonec se kapitán dohodl s pirátkou, že se vydají na cestu za
pokladem společně. Bohužel celá posádka jim utekla a tak ji musely
nahradit všechny přítomné děti.
Po představení všech masek se děti malým cvičením zahřály a
vrhly střemhlav do soutěží. Těch bylo nepřeberné množství a střídaly se jedna za druhou. Odměnou všem byly sladké dobroty. Přihlížející rodiče měli za úkol nejen povzbuzovat svoje ratolesti, ale škodolibě byli zařazeni i do některých soutěží. To aby viděli, že jejich děti
to opravdu nemají lehké a děti, aby poznaly, jak jsou jejich rodiče
šikovní. Celé odpoledne proběhlo ve velice příjemné atmosféře a to
díky všem, kteří se na organizování podíleli. Článek s poděkováním,
který jsem poslala do novin, nebyl bohužel zveřejněn, tak bych to
chtěla napravit alespoň touto cestou. Byla jsem totiž kritizována, že
jsem si, při loučení s dětmi, na všechny nevzpomněla a tak těm, kterých se to dotklo, se omlouvám. Také děkuji Kulturní komisi za
svědomité přípravy, paní Jeřábkové za prodej cukrovinek a limonád,
paní Židlíkové za zapůjčení kostýmů, mistru zvuku a hudby panu
Zhejbalovi, všem sponzorům a členkám O. s. Slovan.
Ještě na závěr, poklad jsme opravdu nalezli, byl uložen v dřevěné
truhle a když jsme se o něj prali, poklad se celý vysypal na sál. Bylo
tam opravdu dost pilných včeliček, které začali sbírat. Takže všechny děti měly radost z nějaké té sladkosti.
Kroužek pro děti.
Jak jste si již všimli, kroužek pro děti se přestěhoval ze šatny u
kulturního domu do kuchyňky v budově ZŠ. Všichni si to velice
chválíme, protože nyní máme možnost vyrábět širší spektrum výrobků díky tomu, že je zde sporák, lednice a kuchyňská linka.
Nejdříve nás čekala fáze úklidu – mytí oken, země, uspořádání nábytku. Potom jsme všechny věci převezli a uklidili.
Za toto období jsme třeba dělali sádrové magnetky na lednice, děti si
je samy namalovaly. Potáhli jsem si kuchyňskou linku barevnými
látkami, abychom tam měli veselo. Malovali jsme na sklo.
K MDŽ jsme pekli ozdoby z vizovického těsta, z pet lahví jsme
vyráběli svícny a květináče s umělými květinami. Kdokoliv se může
přijít podívat na naše výrobky a také se klidně přidat. Jsme tam
každou neděli od 15.00 hod. Také máme nějaké fotky na našich
stránkách : slovanhvezdlice.blog.cz
Jana Vojtková

Předsedkyně O.s. Slovan

Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice
11. ročník vánočního turnaje v nohejbale
Dne 25. prosince se uskutečnil v pořadí jedenáctý ročník turnaje v nohejbalu. Zúčastnilo se ho tentokrát podstatně méně
tříčlenných družstev než v předchozím roce.
Hlavní pořadatel Ing. A. Přerovský tak měl jednodušší práci.
Nakonec do turnajového pavouka zapsal šest mužstev. Diváci ale o
nic nedošli, viděli spoustu zajímavých utkání. Obhájci prvenství tentokráte nenastoupili, takže naděje na prvenství svitla skoro všem
mužstvům. A jak to nakonec dopadlo?
Na prvním místě se umístilo mužstvo vedené Ivošem Lukšou.
Na druhém pak mužstvo ve složení: Aleš P. Spáčil, Tomáš Přerovský
a Pavel Habrda, třetí skončila trojka ve složení Luboš Stenchlák, Jara Vala a Hubert V. Zubík. Na pěkném čtvrtém místě skončil tým
rodiny Hanákovy-Miloš, Miloš a Filda. Páté skončilo mužstvo Michala Mareše a odneslo si jako trofej našeho známého skleněného bažanta. Šesté místo pak obsadilo kombinované mužstvo: Michal Juhaňák, Roman Šumbera, Tonda Přerovský a Zdeněk Tejkal.
Točil se, jak jinak, vyškovský Džbán. Hlavním chodem byl gulášek, dvakrát ohřívaný.
8. ročník zimního turnaje v malé kopané Sněhulacup 2008
Letošní ročník se vydařil. Organizátoři zajistili na tuto roční dobu velmi slušné počasí. A nechyběl ani od rána bublající kotel
s vepřovým masem. Mužstva sehrála turnaj tradičním systémem
„ každý s každým“. Diváci, kteří se sešli, mohli vidět velmi kvalitní a
napínavá utkání.
Vítězi turnaje se stalo tak, jako v loňském roce mužstvo Fenstaru Hodějice. Na druhém místě skončilo Dynamo Bučovice. Třetí
příčku obsadily Hvězdlice. Brněnské veletrhy (v podstatě krajská
směska) skončili čtvrtí. Na pátém místě se umístil Amor Vyškov a
šestí byli borci z Bohdalské Apei.
VI. Společenský večer

Dvacátého čtvrtého ledna letošního roku jsme uspořádali
šesté pokračování společenského večera. Na této akci jsme si, jako
organizátoři vyzkoušeli, že daleko těžší je každý rok akce opakovat
než vymýšlet nové. A náš „plesánek“ je toho důkazem. S potěšením
musím konstatovat, že návštěva byla velmi dobrá, srovnatelná s
loňským rokem. Podařilo se zajistit i hodnotné ceny, letos 150.
Hlavní cenou byl kvalitní digitální fotoaparát, ale i ostatní výhry stály za to. K tanci hrála opět skupina Revajvlbend. A tančilo se od devíti hodin až do tří do rána.
Tato akce by nebyla možná díky několika obětavým pořadatelům a velkému množství sponzorů. Všem ještě jednou touto cestou
děkujeme.
Doufám, že i sedmý společenský večer, na který se již všichni
určitě těšíte, bude neméně zdařilý.
III. ročník turnaje ve stolním tenise.
Turnaj ve stolním tenise je naší první jarní akcí. Letos se uskutečnil minulou sobotu, tedy 28. března. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Jednu jsme vytvořili z žáků a žákyň. Druhá byla mužská, od
patnácti let výše. Účast nebyla tak hojná jako v loňském roce. Přesto
mnoho zápasů mělo velmi dobrou úroveň. A jak vše dopadlo?
V kategorii dětí zvítězil Filip Hanák. Druhé místo obsadil
Petr Klíma a třetí Dominik Beňo. V kategorii mužů bez ohledu na věk zvítězil Ing. Antonín Přerovský, na druhém místě skončil David Gamba a
třetí příčku obsadil Vašek Gamba.
Rok 2009 je náš sportovní klub významný. Oslavujeme 90. výročí založení Sokola ve Hvězdlicích. V naší činnosti se snažíme na
tradice této sportovní organizace co nejlépe navázat. Doufáme, že se
nám to s přispěním všech hvězdlických občanů daří. O programu
oslav se dozvíte bližší informace v příštím čísle zpravodaje.
Ing. Zdeněk Tejkal
předseda SK Hvězdlice
Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice.
10. ledna jsme hodnotili uplynulý rok na Výroční valné hromadě,
která se uskutečnila v přísálí kulturního domu. Byli pozváni předsedové místních společenských organizací. Myslíme si, že spolupráce všem prospěje. Velitel SDH zhodnotil uplynulé období. Jeho zpráva byla výstižná a také kritická a navíc burcující, co s mládeží. Máme velký generační problém, který budeme muset nějak vyřešit.

V minulých letech naše omladina na soutěžích vždycky stála „na
bedně.“ To znamená, že jsme byli mezi prvními. Jenže nyní nemá
kdo na soutěže jezdit.
13.února – v pátek se sešli členové okrsku Nesovice na Výroční
valné hromadě, která se uskutečnila u nás v přísálí K.D. Zhodnotili
činnost za uplynulý rok ve svých sborech a upřesnili spolupráci pro
letošní období.
14.února- Kulturní komise uspořádala na sále dětský maškarní
karneval. I naše členky přispěly k výborné atmosféře.
20. a 27.února – Hasičský záchranný sbor ve Vyškově pořádal
seminář pro strojníky a velitele. Zúčastnili se i naši členové.
28.února- jsme uspořádali Ostatkovou merendu. V deset hodin
dopoledne z kulturáku vyšlo do ulic našeho městyse 50 masek,
včetně medvěda. Za doprovodu dechové hudby „Podboranky“. Po
náročném průvodu kolem šestnácté hodiny většina masek dorazila
do místní hospody. Večer ve dvacet hodin na sále kulturního domu
jsme pořádali zábavu. K tanci a poslechu hrála dechová hudba
„Podboranka“ až do ranních hodin. Přítomní hosté se dobře bavili,
poslední skalní odcházeli o půl páté nad ránem.
6.března – v pátek večer jsme pozvali do hasičky všechny účinkující, kteří chodili za masky. Při občerstvení jsme se podívali na video a fotografie.
Jan Kolofík

Společenská

rubrika

Vítáme do života :
Ondřeje Kutláka
Ninu Isabellu Pokornou
Vítka Kinče

31.12.2008
3. 2.2009
9. 2.2009

Přejeme hodně zdraví, lásky a rodinné pohody.
Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané :
Paní
Pan
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní
Paní
Paní

Anna Dobiášová
Vratislav Šťastný
Apologie Handlířová
Marie Slavíková
Mikulášková Marie
Libuše Čtvrtníčková
Marie Marková
Josef Mlčoušek
Drahuška Čížková
Miroslava Strnková
Pavla Vršťálová

91 let
60 let
75 let
70 let
70 let
65 let
70 let
70 let
80 let
60 let
80 let

Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní
Paní
Pan
Pan

Anna Fialová
Anastázie Pazderová
Marie Šebelová
Olga Sochorová
Ludmila Frymlová
Jaroslav Tihlařík
Marie Fajtová
Božena Zabilová
Josef Krejčíř
Jan Rybnikář

95 let
94 let
92 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
70 let
60 let

Přejeme hodně zdraví , štěstí a spokojenosti do dalších let.

Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany :
Paní
Panem
Paní
Paní

Marií Pilátovou
Pavolem Bátem
Andělkou Kotoučovou
Františkou Závodnou

Paní

Vlastou Masaříkovou

Paní
Paní
Paní
Panem
Paní
Paní
Panem
Paní
Paní
Paní
Paní

Marií Rotreklovou
Libuší Bočkovou
Karlou Trnkovou
Milanem Švábem
Bohumilou Ondrovou
Miroslavou Šebestovou
Rudolfem Hroudným
Miladou Bartošovou
Boženou Přikrylovou
Růženou Horáčkovou
Františkou Dvořákovou

Čest jejich památce

Aktuální kulturní kalendář městyse Hvězdlice

Datum

Název akce

Pořadatel

28.3.2009

Turnaj ve stolním tenisu /tělocvična/

Sportovní klub

25.4.2009

Pálení čarodějnic /Staré Hvězdlice-náves/ Občanské sdruž. SH

30.4.2009

Pálení čarodějnic /Nové Hvězdlice-hřiště/ Svaz žen

30.5.2009

Dětský den /hřiště SK/

20.6.2009

Vepřcup-turnaj v malé kopané/hřiště SK/ Sportovní klub

4.7.2009

Turnaj veteránů v malé kopané/hřiště SK Sportovní klub

Kult.komise,SK,Hasiči

24.-26.7.

Krojované hody v Nových Hvězdlicích

OS Slovan

29.8.2009

Ukončení prázdnin-myslivecká chata

Myslivecké sdružení NH

26.9.2009

Loučení s létem-turnaj v kuželkách SH

Občanské sdružení SH

14.11.2009 Uliční turnaj v malé kopané /hřiště SK/
Listopad

Sportovní klub

Tradiční setkání seniorů /sál KD Nové H/ Kulturní komise

19.12.2009 Sněhulacup-turnaj v malé kopané/hřiště/ Sportovní klub
25.12.2009 Turnaj v nohejbalu /školní tělocvična/

Sportovní klub

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

Oznámení úřadu Městyse Hvězdlice.
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny ve dnech:
pátek 3. 4. 2009 – neděle 5. 4. 2009 na obvyklých místech.

Žádáme občany, aby do těchto kontejnerů neukládali nebezpečný
odpad / ledničky, televizory, barvy, zářivky, oleje apod./. Nebezpečný odpad bude mít svůj svoz 2 x ročně a jeho termín bude včas
oznámen.
Ještě připomínáme, že drobný elektroodpad jako telefony, mobilní
telefony, kamery, elektronické hračky, apod. je možno odložit ve vestibulu kulturního domu kdykoliv během roku.
Na časté dotazy občanů, kde si mají vyřídit potřebné doklady:
1) Občanský průkaz – na Úřadě městyse Hvězdlice
/ potřebuji: občanský průkaz, 1xfoto, rodný list, doklad o stavu, popř. rodné listy dětí/
2) Pas – na Městském úřadě ve Vyškově / průchod vedle radnice
dozadu do nové budovy/-potřebuji:doklad totožnosti, doklad o
státním občanství
3) Řidičský průkaz – na Městském úřadě ve Vyškově / budova
zámku za obch.domem Kojál/- potřebuji: občanský průkaz, 1x
foto, původní řidičský průkaz
POZOR: příští rok tj. do 31. 12. 2010 končí platnost řidičských průkazů vydaných v letech 1994-2000.
A na závěr informace o pohřbívání na hřbitově ve Starých Hvězdlicích:
Správcem hřbitova ve Starých Hvězdlicích je Městys Hvězdlice,
který zodpovídá za celý provoz hřbitova podle platných zákonů. Poslední dobou se stává, že občané, kteří mají pronajatá hrobová nebo
urnová místa na tomto hřbitově neoznamují na Úřad městyse
Hvězdlice otevření hrobu a uložení zemřelého nebo uložení urny.
Tím nejenže porušují zákon o pohřebnictví, ale také znemožňují
správci hřbitova vést přesnou evidenci o zemřelých, uložených na
tomto hřbitově.
Žádáme všechny vypravovatele pohřbů, aby vždy požádali o uložení zemřelého na hřbitově ve Starých Hvězdlicích ještě před smutečním obřadem na Úřadě městyse Hvězdlice, tak jak to stanoví
Řád veřejného pohřebiště, který je vyvěšen na hřbitově ve Starých
Hvězdlicích.

Místní knihovna
Vážení čtenáři. Dovoluji si Vás pozvat do místní knihovny, která
se nyní nachází v nových prostorách. Vchod do knihovny je společný

s tělocvičnou. Pro ty kteří to neznají, jde se z pravé strany bývalé základní školy. Otevřeno je každý ČTVRTEK od 17 – 20 hodin.
V knihovně je pro občany a mládež k dispozici INTERNET na kterém si můžete vyhledat různé informace které Vás zajímají. Místní
knihovna má 2131 knih vlastních. Z knihovnou Karla Dvořáčka ve
Vyškově máme smlouvu, kde si půjčujeme knihy tak zvaným výměnným fondem Navíc na přání čtenářů půjčuji knihy o které mají
zájem.
Těším se na Vaši návštěvu.
Jan Kolofík

Závěrečný příspěvek Vojty J..
Zima už asi definitivně skončila. A přestože světem cloumá hospodářská krize, začal jsem přemýšlet, co s letošní dovolenou. Dospěl
jsem k názoru, že tradice je sice tradice, ale že by neškodila nějaká
změna. Ze všech možných, někdy i nemožných variant zvítězilo zahraničí a letadlo. Je sice pravda, že jsem v životě letěl jenom dvakrát. Poprvé před dvaceti lety „Čmelákem“ při práškování polí v JZD,
podruhé nedávno z hospody. Ale proč to nezkusit. V letecké dopravě
sice mohou nastat komplikace, ale pokud má letecký personál smysl
pro humor, dá se to přežít. Posuďte sami podle záznamu skutečných
rozhovorů mezi piloty a řídící věží.
Věž: „Abyste zabránili hluku, uhněte prosím o 45 stupňů doprava.“
Pilot: „Jaký hluk můžeme dělat ve výšce 35 000 stop?“
Věž: „ Velký, to když vaše 707 narazí do 737 před vámi.“
Věž: „Jste Airbus 320, nebo 340?“
Pilot:“Samozřejmě, že Airbus 340.“
Věž:“ V tom případě buďte tak laskavý a zapněte před startem taky
ty dva další motory.“

Pilot:“Dobré ráno Bratislavo“.
Věž:“Dobré ráno, pro informaci, tady je Vídeň.“
Pilot:“Chystáme se na přistání Bratislavo.“
Věž:“Tady je pravdu Vídeň.“

Pilot:“Vídeň?“
Věž:“Ano Vídeň.“
Pilot:“Ale proč? My jsme chtěli do Bratislavy.“
Věž:“OK,tak přestaňte přistávat a zahněte doleva:“
Pilot:“Máme málo paliva. Okamžitě čekáme další instrukce.“
Věž:“Jaká je vaše pozice? Nemáme vás na radaru.“
Pilot:“Stojíme na dráze č. 2 a čekáme už věčnost na cisternu.“
Věž:“Oznamte nám očekávaný čas příletu.“
Pilot:“Úterý by se mi docela hodilo.“
Věž:“Vaše výška a pozice?“
Pilot:“Měřím 180 cm a sedím vepředu vlevo.“
Věž:“Po přistání prosím pojíždějte na TaxiWay Alpha 7, Delta 1,
Whiskey 2.“
Pilot:“Kde to je? My jsme zde poprvé a nevyznáme se tu.“
Věž:“Nic si z toho nedělejte, já jsem tady také teprve druhý den.“

Takže hurá koupit letenky.

Hezké prožití Velikonočních svátků, zdraví a
brzký příchod jara nejen v přírodě ale hlavně do
vašich myslích a mezilidských vztahů Vám přeje
redakce zpravodaje.

