Hvězdlický
zpravodaj

Číslo 1

duben 2010

Milý čtenáři zpravodaje,
je jaro. Pro většinu z nás to jistě není novinka. Pohledem do kalendáře i z okna to lze snadno zjistit. Co už je méně snadné, zaujmout Vás nějakou neotřelou myšlenkou s tématem jara, neboť zahajujeme dvanáctý ročník našeho zpravodaje. Aby to bylo ještě složitější, tak s příchodem tohoto ročního období na mně přišla i viróza.
A teď s kapičkou u nosu, která mimochodem každou chvíli ukápne
do klávesnice počítače, chvalte a opěvujte jaro. No nic jednoduchého.
Ale po pořádku. Letošní zima byla nezvykle dlouhá, se spoustou
sněhu a teplotami, které klesaly hluboko pod bod mrazu. Kdo však
čte pozorně náš zpravodaj a řídí se zásadami zde doporučovanými,
jistě nestrádal. Jde o čtyři pilíře v boji proti kruté zimě, ve zkratce
DŠSD. Dřevo, špek, slivovice a dobrá nálada. Většina z Vás tyto zásady dodržovala, protože jsem se s nimi nedávno setkal.
Ale vraťme se zpět k tématu jara. Příroda se v tomto ročním období, aniž by se nás lidí ptala, probouzí k novému životu. Jako by
říkala: “Člověče, podívej se na mě a buď alespoň v něčem také nový.“ A je jedno, jestli ve svém vztahu k probouzející se přírodě, třeba
tím, že za obcí do silničního příkopu nepohodím plastový pytel s odpadky. Nebo k člověku, kterému pomůžu dobrým slovem překonat
nelehké životní období. Ale vždyť můžeme začít i u sebe. Jak? Podívejme se do přírody a řiďme se více její moudrostí. V ní má vše svůj
řád. Není zde žádný spěch a stres, a i když to v určitý okamžik tak
nevypadá, každé vykolejení se postupem času vždycky vrátí na svoje
původní místo. Proč to tedy nezkusit také?
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Nejstarší historie Hvězdlic /část pátá/
Dalším rodem, který je spojován s nejstaršími písemnými zmínkami o Hvězdlicích je rod ze SSpránku. Zde je třeba znovu čtenářům zpravodaje připomenout, že jde o majitele části Starých Hvězdlic. Vlastnictví části obce, či jenom peněžní příjem z ní není v této
době, a zde mluvíme o 14. století, nic neobvyklého. Rod se psal
podle dnes již zaniklého hradu Spránek u Litovle. Jeho zakladatelem
byl brněnský sudí Dětřich, zmiňovaný poprvé v roce 1313. Hrad po
Dětřichově smrti získává jeho syn Jan ( Jenec), řečený Spran, který
rovněž zastával funkci brněnského sudího. Roku 1355 ho postupuje
markraběti Janu Jindřichovi. V souvislosti s vlastnictvím části Starých Hvězdlic „Antiquo Hwieslicz“ je zmiňován druhý Dětřichův syn
Jindřich. Jeho manželkou byla blíže neudávaná Anna. Jindřich jí
v roce 1360 zapisuje 60 hřiven stříbra na Nemochovicích. Ještě téhož roku je společně s dílem Starých Hvězdlic postupuje Cecílii,
vdově po Janovi z Konice. V souvislosti se Starými Hvězdlicemi jsou
v roce 1365 uváděny ještě Adlička, Cecilie a Helena, sirotci po Jindřichovi ze Spránek. Cecilie z Konice jim v uvedeném roce darovala
dvůr ve Starých Hvězdlicích. Tím zmínky o působení tohoto rodu
v našem okolí mizí, až na Janova syna Bernarda, píšícího se
z Hvězdlic. Toho uvádí A. Sedláček v souvislosti s tímto rodem. V
textu zmiňovaná Cecílie, pocházela z rodu Cimburků. Tento rod měl
v historii Hvězdlic zásadní význam. O tom ale až příště.

Rodinné vazby zmiňovaných příslušníků rodu ze Spránek
(dle J.Pilnáčka)
Dětřich z Brán,( Spránek)
Jindřich ze Spránek

Jan(Jenec) ze Spránek

Dětřich
Anežka Adlička Cecilie Helena
ze Spránek

Bernard
Dětřich
ze Spránek ze Spránek

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
znovu se s Vámi se všemi setkávám prostřednictvím hvězdlického zpravodaje, který bude opět vycházet, jako v předešlých létech.
Znovu Vás žádám, pokud někdo máte nějaký článek o Hvězdlicích a
znáte nějaké vyprávění vztahující se ke Hvězdlicím, pošlete nám ho
ke zveřejnění. Bylo by škoda, aby byl náš zpravodaj o tyto články
ochuzen. Již jedenáct let naplňujeme zpravodaj historií Hvězdlic.
Chodníkový zákon, který stále platí, nás nijak nepřekvapil. Určitá opatření byla provedena, sníh byl odklízen tak, jako každou zimu.
Naši občané pochopili, že nejde najednou začínat s odklízením sněhu všude, a že se musí na jedné straně začít a na druhé straně
skončit. Proto Vám všem děkuji za pochopení při odklízení sněhu a
čištění chodníků před svými domy. Sníh již zmizel z polí a zahrádek,
začíná jaro. Velikonoce jsou svátky, které oslavují vznik nového života, země se probouzí a začíná všechno pomalu kvést a opět začíná
nový život.
Stále ještě někteří majitelé psů, kteří chodí se psy na vycházky,
nepochopili povinnost bezprostředně odstranit výkaly po jejich psu.
Váš odpovědný přístup pomáhá ke zlepšení čistoty a životního prostředí v městečku. To je vizitka nás všech občanů Hvězdlic.
Další takový nešvar je parkování osobních automobilů na místech zakázaných a to na zelených plochách a chodnících. Tito majitelé byli obesláni a upozorněni na zákaz parkování na těchto plochách. Přesto někteří nereagují na toto upozornění a budou předáni
do přestupkové komise při Měú ve Vyškově.
Pracovníci na V P P prováděli přes zimní období úklid sněhu
s chodníků a posypy povrchů chodníků a komunikací štěrkopískem.
Z nedostupných míst pro těžký svážecí automobil Respona, byly
sváženy domovní odpady na místa přístupná, aby mohly být odvezeny. Totéž činili i jednotliví občané našeho městečka. Pracovníkům
Respona i Vám patří poděkování za dobrou spolupráci při odvozu
domovního odpadu. Našli se i nesvědomití řidiči, kteří parkovali svá
vozidla v jednotlivých ulicích tak, že znemožňovali příjezd techniky
k odvozu DO a proto byly některé ulice vyváženy až v odpoledních
hodinách, až po svozu nádob našimi pracovníky na místo přístupné.
Přes zimní období naši pracovníci prováděli práce na obecním
domě ve Starých Hvězdlicích a to zejména – osekání omítky se stěn
a stropů, odstranění podlah, pořezání dřeva a uskladnění, započalo
se s vyvážením násypu pod podlahami. Tyto práce se provádí v době
nepříznivého počasí.

Dále se provedl úklid materiálu z přístavků a bourání pilířů na
opěrné zídce. V době příznivého počasí se v jarních měsících provádí
úklid v obou částech obce. Odklízí se posyp s chodníků a místních
komunikací. Pracovníci započali s úklidem v sadě pod Kalvárií, kde
po této zimě bylo mnoho ulámaných větví. Dále likvidujeme náletové
keře, které brání v sečení trávy.
Přes zimní období byly do knihovny přemístěny knihy, které se
ještě nacházely ve školní knihovně, a o tyto knihy byl rozšířen knižní
fond obce. V KD byla odstraněna jedna zbytečná příčka a tím došlo
k rozšíření místa pro ukládání přebytečných židlí a stolů. Tato místnost taktéž může posloužit i k jiným účelům. Dále hodláme přistavět
sociální zařízení pro přísálí, které je hojně využíváno pro pořádání
rodinných oslav.
Územní plán obce Hvězdlice je vystaven na webových stránkách
obce od září 2009 a taktéž byl vystaven ve vestibulu OÚ. Připomínky
občanů zapracováváme postupně do plánu. Navrhovaná silnice
III.tř. Orlovice – Hvězdlice byl připomínkován obchvat tak, aby neprojížděli vozidla přes Hvězdlice, ale před Hvězdlicemi odbočily a navázali na křižovatku směrem na Nesovice.
Kulturní dění je v městečku pořád na dobré úrovni. Od posledního vydání zpravodaje proběhly následující akce. SK Hvězdlice pořádal v měsíci prosinci zimní turnaj v malé kopané a turnaj
v nohejbalu. V měsíci lednu pořádali společenský ples. OS Staré
Hvězdlice uspořádali místní vepřové pohoštění a oslavu Silvestra.
Proběhly Valné hromady a to SDH Staré Hvězdlice, SDH Nové
Hvězdlice a SK Hvězdlice. V měsíci únoru SDH Nové Hvězdlice pořádali tradiční ostatky s průvodem po obci v čele s medvědem a večerní zábavu. Kulturní komise se složkami v obci pořádala Dětský karneval. Sk Hvězdlice v měsíci březnu uspořádal tradiční turnaj ve
stolním tenise. SDH Nové Hvězdlice zajistil divadelní představení.
Všem organizátorům děkuji za jejich dobře odvedenou práci a Vám
vždy pěkné pobavení.
Vážení spoluobčané,
s příchodem jara, 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 17. 2. 2010
a 24. 3. 2010 a projednalo mimo jiné:
° možnosti rozšíření lůžkové kapacity Domova Hvězda Hvězdlice
° stav vyřizování žádosti o odběr obědů z Domova Hvězda občany
městyse Hvězdlice
° informaci o přístavbě sociálního zařízení vedle přísálí kulturního
domu a návrh projektu
° žádosti dotace podané pro rok 2010:
a) dostavba dětského hřiště Nové Hvězdlice
b) zateplení budovy č. p. 211
c) rekonstrukce místního rozhlasu
d) vybavení jednotky SDH Staré Hvězdlice
° zřízení plynové a vodovodní přípojky na dům č. p. 33 ve SH
° připomínky k návrhu Územního plánu Hvězdlice
° uzavření komunikace k chatám z důvodu oprav
od 10. 4. 2010 – 30. 4. 2010
° výzvu JMK Brno k podání žádostí o dotace na opravy pomníků
padlých ve II. svět. válce k 65. výročí osvobození ČR
° informaci o nutnosti zpracovat projekt na výstavbu ČOV
° zprávu o auditu JMK Brno dne 3. 3. 2010
° závěrečný účet městyse Hvězdlice za rok 2009
° upozornění Krajské veterinární zprávy na rizika obecních
zabíjaček
° žádost o pronájem obecní parcely před čp. 19 v NH
° žádost o pronájem nebytových prostor v domě č. p. 211
° zprávu Policie ČR OO Bučovice o bezpečnostní situaci ve
Hvězdlicích v roce 2009
° posudek na rekonstrukci komínu na č. p. 33 ve SH
° informaci o zaměření budovy bývalé školy a návrh možností
jejího dalšího využití
° rozpočtové opatření č. 1/2010
° přistavení kontejnerů na velkoobjemový domovní odpad
° úklidové práce pracovníků na VPP po obci

Události v kultuře a sportu
Z činnosti kulturní komise městyse Hvězdlice
Dětský karneval
Stalo se již tradicí, že se v jarních měsících scházejí na sále ve
hvězdlickém kulturním domě děti na oblíbeném dětském karnevale.
I letos se sešlo 13. březnový den nepřeberné množství princezen,
vodníků, broučků a dalších masek. Každý rok bývají dětské masky
zdařilejší a milejší. Je vidět, že si maminky dávají hodně záležet.
Letošní dětský karneval se přece jen trochu lišil od předchozích
karnevalů. Na provázení celým karnevalem i k hudebnímu doprovodu bylo pozváno duo umělců z Holešova, i když dříve program dokázala zajistit mladá děvčata z Hvězdlic. Je to škoda, že se nenajde již
nikdo, kdo by se zapojil do akcí pro děti, a musejí se zvát cizí umělci.
I přesto se děti dokonale bavily při soutěžích, a jakmile z pódia
zazněly dětské písničky, spustil se pravý rej všech masek. Za vynaloženou snahu při tanci i soutěžích bylo každé dítě odměněno drobným občerstvením. Pokud si ještě při veškerém tom pohybu stihly
děti koupit los do tomboly, jistě vyhrály i drobnou hračku.
Škoda jen, že karneval skončil tak brzy, povzdechly si za závěr
mnohé z přítomných dětí a jedním dechem dodaly, že se už těší na
ten příští.
Vlasta Nováková

Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice
12. ročník vánočního turnaje v nohejbale
Dne 25. prosince se uskutečnil v pořadí již dvanáctý ročník turnaje v nohejbalu. Zúčastnil se ho letos optimální počet tříčlenných
družstev, takže jsme si mohli zahrát systémem každý s každým a až
první čtyři mezi sebou o postup do finále.
A jak to nakonec dopadlo?
Na prvním místě se opět umístilo mužstvo Lukša, Procházka,
Mikeš. Na druhém pak mužstvo ve složení: Laďa Bárta, Etien a Filip
Hanák, třetí skončila trojka ve složení A. Papoušek Spáčil, Z. Hrubý
a Tonda Přerovský starší.

Na čtvrtém místě skončil tým vedený Lubošem Stenchlákem, kterému sekundovali Jara Vala a Hubert Zubík. Páté skončilo mužstvo
mládežníků Michal Stefančo, Luboš Stenchlák a Miloš Hanák,
všichni mladší. Šesté místo a našeho skleněného bažanta si odneslo
mužstvo ve složení: Tomáš Přerovský, Rosťa Verner a Pavel Habrda.
Na sedmém místě, ovšem se stejným počtem bodů jako pátí, se
umístili Peťa Kotouč, Zdeněk Stuchlý a Zdeněk Tejkal mladší.
Čepoval se jak jinak, vyškovský Džbán. Hlavním chodem byl
klobásek vkusně a chutně opečený v troubě. Všichni zúčastnění si
pěkně zasportovali, shodili nějaké to nadbytečné vánoční deko a
hlavně se otřepali z vánoční ponorkové atmosféry. Co nás pořadatele
ještě překvapilo, byla nebývale vysoká návštěva diváků. Škoda jen,
že prostory pro ně jsou v tělocvičně velmi stísněné.
VII. Společenský večer
Dvacátého čtvrtého ledna letošního roku jsme uspořádali již
sedmé 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 dobrá, srovnatelná s loňským
rokem. Podařilo se zajistit i hodnotné ceny, letos 130. Hlavní letošní
cenou byla GPS navigace. Také ostatní výhry, včetně tradičního selátka, stály za to. K tanci hrála opět skupina Revajvlbend. A tančilo
se od osmé hodiny večerní až do páté ranní.
Zpestřením letošního ročníku bylo vystoupení skupiny mažoretek z Bučovic. Děvčata ve svých dvou vystoupeních během večera
přítomné příjemně překvapila a pobavila rytmickou a dobře zvládnutou sestavou.
Akce, jakou je společenský večer by nebylo možné uskutečnit
bez několika obětavých pořadatelů a velkého množství sponzorů.
Všem ještě jednou touto cestou děkujeme.
Doufám, že i osmý společenský večer, na který se již všichni
určitě těšíte, bude neméně zdařilý.
IV. ročník turnaje ve stolním tenise.
Turnaj ve stolním tenise je naší první jarní akcí. Letos se uskutečnil v sobotu 20. března. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Děvčata, chlapci a muži bez rozdílu věku. Účast byla ve srovnání s loňským ročníkem hojná. V mužské kategorii startovní listina obsahovala úctyhodných čtrnáct přihlášených.

Mnoho zápasů mělo velmi dobrou úroveň. A jak vše dopadlo?
V kategorii chlapců zvítězil Filip Hanák. Druhé místo obsadil Petr
Klíma a třetí Mario Handlíř.
V kategorii děvčat zvítězila Lenka Dvořáková, druhá skončila
Petra Kočišová a na třetím místě se umístila Aneta Jirková.
V kategorii mužů bez ohledu na věk zvítězil Michal Trávníček,
na druhém místě Tomáš Přerovský a bronzový stupínek získal Ing.
Antonín Přerovský.
Snaha zapojit do sportu co nejvíce našich spoluobčanů, zvláště
mladých, se nám snad začala trochu dařit.
Ing. Zdeněk Tejkal
předseda SK Hvězdlice

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice.
11. prosince – naši dva členové zásahové jednotky velitel Stenchlák
Lubomír a člen Karel Drbal odvezli naši starou cisternu do opravny do Peček v Čechách, kde by ji měli renovovat.
12. prosince - jsme se sešli v hasičce, kde jsme oslavili 50. narozeniny našeho člena zásahové jednotky, bratra Karla Drbala, popřáli
mu a předali dárek k jeho životnímu jubileu.
9. ledna – hasiči zahájili svojí činnost Výroční valnou hromadou,
kde se uskutečnily volby na dalších pět let, byl zvolen výbor a revizní komise. Dále byl schválen plán činnosti na rok 2010.
29. ledna – naši hasiči se také zúčastnili Okrskové hodnotící schůze
v Nevojicích s volbami na dalších pět let. Okrskovým velitelem byl
zvolen bratr Lubomír Stenchlák z našeho sboru. Z každého sboru
zástupce přečetl to, co se u nich uskutečnilo.
26. února -HZS Vyškov uspořádal školení strojníků. Tohoto školení
se zúčastnili všichni naši strojníci, na kterém se dověděli nové věci
ke svému zdokonalení.
20. března – jsme uspořádali ostatkovou merendu, do ulic se vydalo
v deset hodin 39 masek a chlapci z Podboranky. Večerní zábava se
vydařila velmi dobře.

27. února - jsme uspořádali večer v hasičce pro účastníky ostatků,
takzvanou dodranou, kde shlédli video z ostatků a fotografie.
12. března – HZS Vyškov uspořádalo seminář pro velitele, se závěrečným testem, ve kterém oba uspěli.
19. března – mladí členové a část členů zásahové jednotky se zúčastnili exkurze ve Vyškově u dobrovolných hasičů, kde si prohlédli
jak celou budovu, tak jejich techniku, kterou vyjíždějí k požárům.
V rámci přípravy navštívili také bazén.
20. března – jsme spolupořádali na sále divadelní komedii ochotníků
z Mouřínova – „Postel pro anděla“. Této se zúčastnilo celkem padesát pět diváků, lze jen konstatovat, že ti co se nezúčastnili, můžou
jen litovat.
25. března se uskutečnilo zasedání na pořízení nového hasičského
praporu k 125. výročí založení SDH v Nových Hvězdlicích za přítomnosti vedoucího výrobny pamětních praporů Brno.
Jan Kolofík

Společenská

rubrika

Vítáme do života :
Viktorii Zemanovou
Mikuláše Zezulu

10. 12. 2009
7. 2. 2010

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

Jaroslav Mlčoušek
Jaroslava Kopřivová
Miluše Nebojsová
Miroslav Nešpořík
Marie Hálová
Jan Kolofík
Anastázie Handlířová

65 let
65 let
85 let
65 let
60 let
60 let
70 let

Pan
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní
Paní
Pan

Peter Michalčík
Marie Pešková
Božena Němcová
Jana Nedomová
Marie Obdržálková
František Plhal

70 let
70 let
65 let
60 let
60 let
65 let

Anna Fialová
Vítězslava Chytilová
Marie Kočičková
Emilie Kristková
Josef Nečas
Anastázie Pazderová
Marie Šebelová
Jan Šmora

96 let
85 let
60 let
85 let
75 let
95 let
93 let
70 let

Přejeme hodně zdraví , štěstí a spokojenosti do dalších let.

Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany :
Panem

Jiřím Honzákem

Paní
Paní
Panem
Paní
Paní
Panem
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Panem

Františkou Trojancovou
Miroslavou Himmerovou
Vladimírem Šmerdou
Marií Kučerovou
Miroslavou Novákovou
Jiřím Trávníčkem
Miroslavou Zavadilovou
Jarmilou Žilkovou
Olgou Žemlovou
Ivanou Stárovou
Jarmilou Žilkovou
Václavem Válkem
Čest jejich památce.

Kulturní kalendář městyse Hvězdlice na rok 2010
Datum
30. dubna 2010
1. května 2010
13. června 2010
19. června 2010
Červen 2010
3. července 2010
Červenec 2010
23. července 2010

24. července 2010
25. července 2010
Srpen 2010

Září 2010

Říjen
Listopad 2010
13. listopadu 2010
18. prosince 2010
25. prosince 2010
Prosinec 2010

Název akce
Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic
Dětský den s kouzelníkem
Vepřocup-turnaj
v malé kopané
Cyklistický výlet
po jižní Moravě
Turnaj veteránů
v malé kopané
Starohvězdlické
hody
Diskotéka pro
všechny věkové
kategorie
Krojované hody
Hodový zápas „ženatí vs svobodní“
Rozloučení
s prázdninamivýlet
Loučení s létemodpoledne her pro
děti i dospělé
Maškarní ples pro
dospělé
Setkání seniorů
Uliční turnaj
v malé kopané
Sněhulacup-turnaj
v malé kopané
Turnaj v nohejbale
Silvestrovská zabíjačka

Pořadatel
OS Staré Hvězdlice
ČSŽ Nové Hvězdlice
Kulturní komise
městyse Hvězdlice
SK Hvězdlice
OS Staré Hvězdlice
SK Hvězdlice
OS Staré Hvězdlice
SK Hvězdlice

Občanské sdružení
Slovan
SK Hvězdlice
OS Staré Hvězdlice

OS Staré Hvězdlice

Občanské sdružení
Slovan
Kulturní komise
městyse Hvězdlice
SK Hvězdlice
SK Hvězdlice
SK Hvězdlice
OS Staré Hvězdlice

Zkratky: SK= Sportovní klub
OS=Občanské sdružení
ČSŽ= Český svaz žen
Změny a doplnění kulturních akcí budou zveřejněny ve zpravodaji
a na internetových stránkách v průběhu roku.

Oznámení úřadu Městyse Hvězdlice.
Zajímavosti z evidence obyvatel ve Hvězdlicích k 1. 1. 2010
K 1. lednu 2010 bylo v Nových a ve Starých Hvězdlicích celkem
243 žen a 256 mužů. K tomuto datu jsme sledovali stav našich obyvatel a došli jsme k následujícímu zjištění: Střízlivých 395, pod vlivem ostatní.
Ale teď vážně:
Ženy
Muži
NH
SH
NH
SH
Svobodní
66
9
106
9
Vdané,ženatí 94
16
98
15
Rozvedení
21
2
21
4
Ovdovělí
26
9
2
1

Upozornění pro příznivce sportu
Ve čtvrtek 1. dubna 2010 od 15,30 hodin začíná v tělocvičně ve
Hvězdlicích kroužek stolního tenisu.
Pokud máte chuť se hýbat a naučit se hrát stolní tenis určitě
přijďte. Věk účastníků není omezen. Zahrát si tedy mohou jak děti,
tak senioři. Stolní tenis se bude hrát v tělocvičně každý čtvrtek od
15,30 hodin.
Těší se na Vás Regina Trávníčková

A překvapení na závěr.
Kdo z Vás zde dnes čeká nějaký vtipný a poučný příspěvek od
Vojty J. bude asi zklamán. Milovník historie a Hvězdlický patriot
však bude mile potěšen. Redakci zpravodaje se po několika měsících
mravenčí práce podařilo přeložit nejstarší dochovanou kroniku
Hvězdlic. Je psaná švabachem, a první zápis v ní je z roku 1757.
Jde o zmínku o verbování vojáků z Hvězdlic do války o „Dědictví
Slezské, mezi Rakouskem a Pruskem. V dalších zápisech jsou popisována neštěstí, která obec postihla, hlavně požáry, a to v letech
1759, 1778(při něm zahynulo pět obyvatel), 1802, 1815, 1834.
Spousta zápisů je věnována přírodním pohromám, jakými byly
kroupy, lijáky, ale i vlhké počasí o žních, protože to znamenalo neúrodu a bídu. Nejrozsáhlejší je pojednání o Napoleonských válkách a
jejich vlivu na život prostého venkovana.
Nechybí zde ani zachycení stavby farního kostela v letech 1770
až 1773 a obecné školy v roce 1802. Ale i zdánlivě menším stavbám,
jako třeba obecní cihelně nebo stodolám po požárech je zde věnován
značný prostor.
Z kroniky se také dovíme o různých směnách pozemků mezi občany a obcí i o odkoupení pozemků od obce. Z těchto zápisů je patrné, jaký vztah k půdě zdejší obyvatelé měli a jak se snažili tento svůj
majetek zajišťující obživu rozmnožit.
Je zde i zápis o nalezení pohozeného dítěte, a i přes to, že v obci
nebyl Babybox, dopadlo to dobře. Již hůře dopadl odpor hvězdlických proti vrchnosti. Aktéři byli zatčeni, uvězněni a potrestáni. A
velmi účinně. Dostali podle svého provinění od čtrnácti do šestnácti
ran holí na zadek. Podnětný nápad pro naši justici.
Ze zápisů je patrné, kdo v kterých letech zastával jaké obecní
funkce. Ať už to jsou jména rychtáře, pudmistra či přísežných. Ze
zápisů se také dovídáme jména zdejších obyvatel. Také je zde několik zmínek o zdejších duchovních správcích, jeden z nich Anselm
Lihn dokonce několik let kroniku psal.
Zápisy v kronice končí v roce 1836, kdy obec postihla epidemie
cholery, při které ve velmi krátké době zemřelo 69 zdejších obyvatel.
V příštích číslech zpravodaje se pokusíme postupně uvést nejzajímavější záznamy této nejstarší hvězdlické kroniky.

Hezké prožití Velikonočních svátků, zdraví a
jarní náladu ve vašich myslích a mezilidských
vztazích Vám přeje redakce zpravodaje.

