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Milý čtenáři zpravodaje,
jistě víš, že ve dnech 15. a 16. října proběhnou volby do obecního
zastupitelstva. Funkční období stávajícího se již nachyluje. Do
rukou se ti tedy dostává poslední číslo Hvězdlického zpravodaje.
Doufám, že poslední pouze tohoto končícího volebního období a že
nové zastupitelstvo bude chtít zpravodaj dál vydávat. Je otázkou,
zda zachovat současný rozsah a počet čísel, nebo radši vydávat
pouze ročenku. Zda je dostačující kvalita tisku, zda by nebylo lepší
svěřit tisk profesionálům a mít tak možnost zařadit do zpravodaje i
fotografie. To už si ale musí rozhodnout nové zastupitelstvo,
popřípadě nová redakční rada. Přeji ji ať má dobré nápady, spoustu
příspěvků a hlavně hodně čtenářů.
Co ještě obsahuje toto číslo Zpravodaje?
Sedmou část „Kapitol z historie Hvězdlic.“
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 2010.
Oznámení úřadu městyse Hvězdlice.
A na závěr další část překladu nejstarší kroniky obce psané
švabachem.

Kapitoly z historie Hvězdlic, část sedmá.
Spojením Starých Hvězdlic do rukou jednoho vlastníka se
dostáváme k rodu pánů z Cimburka. Se jménem Cimburků se ale
setkáváme v souvislosti s Hvězdlicemi a jejich okolím, podstatně
dříve. V případě Starých Hvězdlic šlo o Cecilii z Konice, rozenou
z Cimburka. V případě Nových Hvězdlic je s první písemnou
zmínkou, která je datovaná do roku 1353, spojeno jméno Bernarda
z Cimburka. O tom, že Cimburkové patřili mezi významné
šlechtické rody, není pochyb, a proto se jimi budeme v souvislosti
s dějinami Hvězdlic zabývat podrobněji.
Erb pánů z C i m b u r k a, patří v heraldice k tzv. erbům
mluvícím. Naznačuje totiž jméno svých nositelů – cimbuří. Počet řad
cimbuří nebo zubů v něm se u jednotlivých linií ale i jednotlivých
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příslušníků jedné linie rodu měnil. Barvy byly vždy stejné - stříbrné
cimbuří na červeném štítě. Klenotem, tedy tím co je nad přilbou byl
někdy klobouk, psí hlava, později se ustálila složená křídla, na
kterých se opakovalo znamení ze štítu.
Prvním v listinách zmiňovaným
příslušníkem rodu byl Ctibor Hlava z Lošan, pokračovatelem rodu
pak Ctibor z Lipnice. Kde zmíněná Lipnice ležela, není přesně určeno. Jde buď o Lipnici nad Sázavou, nebo o Lipnici u Hrotovic nedaleko Třebíče. První zmínka o
něm se nachází v Dalimilově kronice, a je z roku 1280.
V roce 1278 získává panství u
Trnávky (Moravská Třebové) a staví zde okolo roku 1300 kamenný
hrad, později zvaný starý Cimburk.
Ctibor měl tři syny. Jana (Ješka),
Ctibora a Bernarda. Bernard I. z
Cimburka patřil mezi významné
osoby doby panování Jana Lucemburského. Zmínky o něm jsou mezi
léty 1308 až 1330.

Zastával funkci moravského podkomořího (je tak uváděn 1318 a
1325) a mečníka. V roce 1324 vedl společně s Arnoldem
z Pettingenu jednání s Jindřichem Korutanským o sňatku Janova
syna Jana Jindřicha s Markétou, zvanou Pyskatá. Účastní se také
výpravy do Prus. S Janem Lucemburským pak v letech 1328 - 1329
do Litvy. Jeho první manželkou byla Žofie, s kterou měl syny Jana a
Alberta, řečeného Vranovec. Druhou pak Sabina z Koryčan, (datum
sňatku se uvádí 1328), se kterou měl syna Bernarda. Také jeho syn
Bernard II. Patřil mezi přední šlechtice, z okolí Karla IV. Zastával na
jeho dvoře po určitou dobu funkci hofmistra. Byl členem jeho
poselstva do Lucemburku v roce 1348, zúčastnil se Karlovy
korunovace římským králem v Cáchách v roce1349. V roce 1355
pobýval ve službách Karla IV. V Italské Pise. Byl s největší
pravděpodobností stavitelem hradu Cimburka u Koryčan.
V roce 1351 je jeho jméno poprvé zmiňováno v blízkém okolí
Hvězdlic,…Nos Bernhardus de Cinnenburch Magister Curi
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Serenissimi domini Domini Karoli Romanorum et Boemie Regis, et
Albertus dictus Wranowecz de Cinnenburch, dávají do zástavy
klášteru Panny Marie Saalské odvody poddaných v Kozlanech.
V roce 1353 prodává Bernard II. Hvězdlice svému bratru
Albrechtu Vranovcovi z Cimburka. V roce 1358 je uváděn již jako
mrtvý… Bernhardus bone memorie dictus Cymburk. Prvním
držitelem Nových Hvězdlic, příslušník rodu Cimburků byl tedy
Bernard II. z Cimburka, dalším pak jeho bratr Albert, řečený
Vranovec. Bernard je v roce 1349 v závěti své nevlastní matky
Sabiny uváděn jako zástavní držitel Tovačova. Lze se tedy domnívat,
že ve Hvězdlicích nepobýval. Také v souvislosti s jeho bratrem
Albertem není zmínka o tom, že by ve Hvězdlicích žil.
Prvním doloženým vlastníkem, který tu seděl, byl v letech 1376 1406 Jaroš z Cimburka, který se po Hvězdlicích i píše. O něm je
třeba se zmínit podrobněji. Ale to až příště.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
skončil čas dovolených, začal školní rok a blíží se konec
volebního období 2006 – 2010 stávajícího zastupitelstva městyse
Hvězdlice. V souvislosti s tím mě RMH pověřila, abych provedl
rekapitulaci nejdůležitějších akcí, které byly uskutečněny v našem
městečku v tomto volebním období.
Rok 2006 – oprava místních komunikací, oprava mostu pod
Kaštany, dokončení chodníku na hřbitově, výkup domu čp. 33 a
zahrady ve Starých Hvězdlicích pro potřeby městyse.
Rok 2007 – výsadba ovocných stromků, úprava terénu za KD pro
vznik nového dětského hřiště, úprava svodnic směrem na Zdravou
Vodu, vysokorychlostní internet, projekt na poldry Pod Borovicí a
Kopanina, úprava terénu ve SH pro dětské hřiště, oprava MŠ,
propustek přes silnici ve Starých Hvězdlicích, oprava místní
komunikace ve SH a osazení obrubníků, dětské hřiště ve SH, oprava
požární nádrže v SH.
Rok 2008 - dokončení opravy a dětského hřiště v MŠ, projektová
dokumentace na opravu čp.33. v SH, přemístění knihovny,
provedení UT v knihovně,tělocvičně a v šatnách,přípravné práce na
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poldrech v SH, oprava střechy ve Starém Dvoře, provedení patky pro
stavění máje, oprava kanalizace v SH,
Rok 2009 – ozvučení sálu v KD, informační tabule, dětské hřiště
v NH, a úprava terénu další části DH, oprava střechy nad bývalou
konírnou ve Starém Dvoře, čekárna NH a parková úprava kolem,
demolice stodoly a přístavků a otloukání omítek, vyvážka navážky
pod podlahou čp. 33 v SH, Územní plán městyse Hvězdlic je před
odsouhlasením, s Územním plánem budete seznámeni na podzim po
dopracování některých již maličkostí 3. 11. 2010, oprava kabin na
malém hřišti na kopanou, výsadba ovocného sadu v NH, oprava
požárního automobilu CAS 25,
Rok 2010 – zbudování kuchyňky v sále v KD, bezdrátový rozhlas,
vyvážka nadbytečné hlíny v čp. 33 v SH, úprava dětského hřiště v
NH další části a osazení hracích prvků, osazení laviček a
odpadkových košů, zbudování autobusové čekárny, osazení
odpadkových košů po obci, osazení vývěsních skříněk, příprava
projektu na využití budovy bývalé ZŠ na obecní byty, kde bylo již
provedeno výběrové řízení na projekt, přípojka plynu na domě čp. 33
v SH. Oprava veřejného osvětlení a přemístění rozvaděče na obecní
dům 33 v SH. Předání projektové dokumentace na poldr Pod
Borovicí včetně územního rozhodnutí Zemědělské vodohospodářské
správě Brno a podání před Komisi pro schválení projektů a přidělení
finančních prostředků na ministerstvo zemědělství do Prahy. Tato
komise na MZe byla k 31. 7. 2010 odvolána a další komise nově
jmenovaná má zasedat do konce září, která rozhodne o přidělení
finančních prostředků. Dále je zapotřebí provést opatření na honu
Podomí, aby nedocházelo k vymílání svodnice mezi panem
Povolným, tam je břeh svodnice ujetý a hlína je odplavená po jarní
bouři. Jinak projekt na tuto lokalitu je zpracován, pozemky jsou ve
vlastnictví obce, ale nejsou finanční prostředky na dofinancování
celé akce, které musíme uhradit sami ze svého rozpočtu a nebude to
žádná malá částka.
Domov Hvězda začal opět s vařením pro cizí strávníky od 19.
července letošního roku. Vyjednávání trvalo mnoho let, ale nakonec
se tento záměr podařilo realizovat. Je tedy na Vás, milí občané, jak
využijete těchto a v budoucnu i dalších služeb, které DH bude
nabízet. Děkuji za Vás celému vedení za jejich pochopení a věřím
v další plodnou spolupráci Domovem Hvězda v Nových Hvězdlicích.
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Některé další akce jsou rozpracované a postupně se budou
dokončovat nebo přecházejí do příštího roku. Výkupy pozemků na
koupališti a další převody pozemků, které bude obec potřebovat pro
budování a zvelebování obce. Dokončení akce obecního domu ve
Starých Hvězdlicích – dokončuje se po etapách dle finančních
prostředků. Co k tomu dodat, ten kdo chce vidět, tak vidí co se děje,
a ti co vidět nechtějí tak vidět nebudou a budou pouze nadávat na
všechno. Takový je život.
Běžnou údržbu po obci provádíme pravidelně, pokud to počasí
dovolí. Vždy se jedná o pokosení zelených ploch, okopávání záhonů
s květinami- máme toho čím dál více, sestřih okrasných keřů.
Čištění chodníků a místních komunikací apod. Měsíci červenci jsme
provedli demolici staré autobusové čekárny a zbudovali nové
základy pro novou čekárnu. Osadily deset kusů skříněk pro
organizace, kde budou jednotlivé organizace prezentovat svoji
činnost. Okolí čekárny bylo osázeno okrasnými keři. Po přívalových
deštích bylo nutno opět vyčistit požární nádrž v NH ve které bylo
naplaveno velké množství drobného kamene. Tohoto bylo použito na
zpevnění vyplaveného koryta. Oprava chodníku a autobusové
zastávky ve Starých Hvězdlicích.
Kulturní dění bylo za celé volební období na velmi dobré
úrovni. Stačí si pročíst Kulturní kalendář a zjistíte, že kromě těch
předem ohlášených akcí se ještě pořádá řada dalších akcí tzv.
narychlo přihlášených a povolených, což je jedině dobře. Nutno
podotknou, že každá organizace, která včas požádá o příspěvek,
vždy tento obdrží 1000 Kč. Nezapomínáme ani na důchodce, pro
které je připraveno každoroční setkání vždy v měsíci listopadu na
kterém obdrží věcnou upomínku s tématem Hvězdlic. V letošním
roce to bude upomínka ke stému výročí založení další budovy školy.
Snímky předešlých budov školy zatím nebyly žádné nalezeny. Škola
ve Hvězdlicích bývala od nepaměti, tak jak je uváděno v kronice
obce. Víme, že tato školní budova je již třetí, školní budovou
postavenou pro školní účely. Zmínky o těchto budovách jsou
značeny pod domovními čísly 108, 171 bývalé Peterkovo, 168.
V roce 2012 uplyne 750 roků od doposud nalezené první písemné
zmínky o Hvězdlicích. K tomuto výročí chystáme vydat knihu. Na
přípravách se již brzy musí začít.
V letošním roce se stále nedaří získat dotaci na opravu
pomníků, jak z první, tak z druhé světové války. Ruský konzulát
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přislíbil dotaci a zatím jen převzal podklady k opravám těchto
pomníků. Další akcí bylo požádání o dotaci přes Moravské naftové
doly Hodonín o grantový příspěvek na Pěší stezku k oddechovému
prostranství Kalvárie, která již zapadá už do Územního plánu
Hvězdlic jako oddechová zóna spojená s dětským hřištěm. Grantová
komise naši žádost zamítla. Po tomto zjištění jsme požádali o
příspěvek na opravu komunikace Nové Hvězdlice – Zdravá Voda.
Opět i tento příspěvek byl zamítnut. Věříme, že k opravě místní
komunikace dojde asi na podzim po ukončení opravy silnice
v Uhřicích.
Na předposledním zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice
byly odsouhlaseny další akce a to zažádání o provedení
Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Staré a Nové Hvězdlice. Tyto
pozemkové úpravy jsou již nezbytně nutné, neboť brzdí rozvoj
Hvězdlic. To, co dělalo Hvězdlice Hvězdlicemi - Klášter. Klášterní
pozemky, které jsou napojeny přímo k obci a na těchto pozemcích
nelze nic dělat, to znamená nelze vytýčit stavební místa, chodníky
cesty apod. Proto je nutné provést komplexní pozemkové úpravy.
Dnes již nevyužívanou ZŠ je nutné přestavět na byty. Výběrové
řízení proběhlo a nyní se zpracovává projektová dokumentace, která
má být hotova do konce listopadu. V polovině prosince nám končí
desetiletá doba, po které může obec s touto budovou naložit dle
svého zvážení. Pak bude následovat podání žádosti o dotaci dle
vyhlášených dotačních titulů. A přestavba na byty.
Další akce obecní dům ve SH bude postupně dokončován dle
finančních možností.
Poldr ve SH Borovice bude financovat stát, pokud budou
přiděleny státní finanční prostředky.
Všechny další potřebné akce budou prováděny dle vyhlášených
dotačních titulů. Bez dotací nelze nic moc dělat. Náš rozpočet je
takový, jaký je a je závislý od počtu obyvatel naší obce. Tento
rozpočet stačí jen na běžnou údržbu obce.
Jen pro osvěžení paměti chci se zmínit o kulturním dění za
poslední období jak probíhali akce v našem městečku. V měsíci
červnu uspořádal SK Hvězdlice turnaj v malé kopané, v měsíci
červenci turnaj Veteránů, předhodovou diskotéku a hodové
odpoledne na malém hřišti. Občanské sdružení Slovan uspořádalo
krojované hody pod vedením paní Jany Vojtkové a večerní hodovou
krojovanou zábavu. Zde je plně na místě poděkovat paní Janě
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Vojtkové a všem v krojích, kteří po celou dobu nacvičovali dané
skladby a písně – Moravskou besedu a další pro zajištění hodového
veselí včetně dechovky Vracovjáci. SDH Staré Hvězdlice uspořádali
Hodovou zábavu a Rozloučení s létem. Sdružení Motorkáři pořádali
po tři dny diskotéku na koupališti, Myslivecké sdružení Hvězdlice
uspořádalo na myslivecké chatě pro všechny Rozloučení
s prázdninami. Sami vidíte, kolik to bylo akcí a vynaloženého úsilí
pro pobavení ostatních. Proto děkuji všem, kteří se podíleli na těchto
akcích pro pobavení druhých.
Vážení spoluobčané,
opět uplynuly čtyři roky práce Zastupitelstva městyse
Hvězdlice a jsou tu opět nové volby. Za čtyři roky jsme zase pokročili
o něco dál. Děkuji Vám všem, kterým není naše městečko lhostejné,
těm kteří dokáži přijít za námi na úřad a upozorní na nedobré
věci ,které se čas od času v našem městečku dějí. Děkuji všem, kteří
se věnují dětem a mládeži, všem organizacím v našem malebném
městečku. Také Vám všem, kteří dbáte o vzhled svých domů,
veřejné prostranství a předzahrádky.
Děkuji všem sponzorům, kteří poskytovali dary organizacím
v městečku při pořádání různých akcí.
Závěrem tohoto volebního období mi dovolte poděkovat všem
členům Rady a všem členům Zastupitelstva městyse Hvězdlice a
všem zaměstnancům Úřadu městyse Hvězdlice, kronikáři a
knihovníkovi, Sboru pro občanské záležitosti, Kulturní komisi,
Redakční radě Hvězdlického zpravodaje a zásahové jednotce JPO III.
Nové Hvězdlice, pracovníkům na veřejně prospěšných pracích
provádějících údržbu po obci a pracovníkovi starajícímu se o chod
hodin na kostele za uplynulé čtyři roky poctivé, obětavé a plodné
práce ve prospěch našeho městečka. Dále děkuji všem těm
nejmenovaným, jak firmám, tak ostatním organizacím, kteří se
podíleli a byli nápomocni při budování a zvelebování našeho
městečka.
Alois Kadlec
starosta
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Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 8. 9. 2010 a projednalo
mimo jiné:
 přípravu výběrového řízení na přestavbu budovy čp. 168
 pokračující jednání na zateplení budovy čp. 211
 geometrické zaměření pozemků na koupališti a obeslání
majitelů pro prodej pozemků
 možnosti získání dotací na autobusovou zastávku směr Vyškov
 žádosti o přidělení obecních bytů
 dopis z JMK Brno-čištění a údržba cyklostezek
 informaci pro JMK Brno, odbor školství o stavu válečných
hrobů
 dopis z MěÚ Vyškov, SÚ o havarijním stavu domu čp. 101
v NH
 uzavírku okresní komunikace přes Uhřice
 zamítnutí dotace na dobudování dětského hřiště v NH-ČEZ
 zamítnutí dotace na turistickou stezku na Kalvarii-MND
Hodonín
 cenu nového praporu pro SDH Nové Hvězdlice
 rozpočtové opatření č. 3/2010
 oznámení EOn, a.s. o odstávce el. proudu dne 6. 9. 2010 a
6. 10. 2010
 příspěvek SDH Staré Hvězdlice-ukončení prázdnin
 výběrové řízení na stavební úpravy budovy čp. 168
 dopis z MěÚ Bučovice, odbor dopravy o uzavírce komunikace
v Uhřicích do 30.9. 2010
 zápis do obecní kroniky rok 2009
 termín veřejného projednání návrhu Územního plánu Hvězdlice
dne 3. 11. 2010
 dohodu o poskytování služeb v Domově Hvězda
 žádost o převod pozemků pod hřbitovem z církevního majetku
na obec Hvězdlice, tedy na LV 10001
 podání žádosti o komplexní pozemkové úpravy obce Hvězdlice
na Pozemkový úřad v k.ú Nové a Staré Hvězdlice
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Události v kultuře a sportu
Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice
Novodobá historie sportu ve Hvězdlicích se začala psát v roce
2000. To většina z nás ještě byla mladá a plná elánu. Elán nám
zůstal, ale léta přibývají a tak jsme pro nás pokročilejší věkem
uspořádali třetí ročník Veterán cupu. Na sobotu 4. července jsme si
opět pozvali mužstva z Nemochovic a Chvalkovic. V příjemné a
přátelské atmosféře jsme strávili větší část dne. Diváky jsme potěšili
pěknou hrou a sebe pak opětovným ziskem poháru pro vítěze. Na
druhém místě skončilo mužstvo Nemochovic, třetí byly tentokráte
Chvalkovice.
Páteční předhodový večer je již spoustu let spojován
s diskotékou, která tradičně startuje třídenní hodování. Nejinak
tomu bylo i letos. Pobavit se přišli mladí i starší, a vydrželi až do
rána.
Tečkou za hodovými oslavami pak byl nedělní zápas svobodní
versus ženatí. Ti, co přišli povzbudit některé z mužstev, se nestačili
divit. Svobodní hráli jako vyměnění. Asi za léta proher konečně
pochopili, jak se fotbal hraje. A nakonec zaslouženě zvítězili 6 : 5.
Náplastí pro ženaté pak už jen bylo vítězství na pokutové kopy.
Hlavním posláním je ale, kromě fotbalu, prožít v přátelské atmosféře
nedělní hodové odpoledne.
Naše futsalové mužstvo je pravidelným účastníkem okresní
soutěže. Její podzimní část zahájilo již v září. Po odehraných osmi
kolech je se sedmi body na třinácté příčce. V domácím prostředí se
hráči představili v sobotu 25. září a za jedno vítězství si polepšili
svoji pozici v tabulce okresního přeboru. Znovu je na domácím hřišti
můžete dojít povzbudit v sobotu října.
Ing. Zdeněk Tejkal
předseda SK Hvězdlice
Občanské sdružení Slovan
Dne 24. července se v našem městečku konaly 5. krojované
Jakubské hody. Stárci se, krátce po poledni, sešli u májky a
průvodem vyrazili pro své stárky. V Domově Hvězda nás přivítal pan
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ředitel a pro všechny klienty a jejich rodinné příslušníky stárci
zazpívali a zatančili. Celý den nám hrála kapela Vracovjáci. Z
Domova Hvězda jsme šli na požehnání do místního kostela a potom
pro právo na úřad. Pan starosta si s námi zatančil a zavdal
hodového vínka. Bohužel nám počasí nepřálo a program, který měl
následovat, se neuskutečnil. To nám ale náladu a chuť nemohlo
pokazit. Večer následovala zábava na sále kulturního domu a
návštěvníci se mohli těšit na krušpánkovou volenku, bohatou
tombolu a také vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší hodový koláč.
Výherkyní se stala paní Svobodová a následující dny jí byla předána
cena. Víno a jiné pitné nápoje tekly proudem v nově zbudované
kuchyňce a zábava se protáhla až do ranních hodin. Mé poděkování
patří všem stárkům, všem sponzorům za věcné dary a finanční
podporu, Zastupitelstvu městyse Hvězdlice za finanční příspěvek na
zapůjčení krojů a všem divákům a návštěvníkům.
Přeji Vám, ať se i příští rok na našich hodech dobře bavíte.
Jana Vojtková
Z činnosti Mysliveckého sdružení
Dne 11. 9. 2010 se sešli nejen myslivci, ale i veřejnost na
tradičním zakončení prázdnin na myslivecké chatě u Zdravé Vody.
Pro děti bylo připraveno několik disciplin, např. šplh na laně, chůze
na laně, chůdy a další. Největšímu zájmu se tradičně těšila střelba
ze vzduchovky na kance. Kanec byl samozřejmě papírový. Pro děti
byl připraven táborák a dostatek limonád. Děti samozřejmě vše
dostávaly zdarma, jak občerstvení tak pití. Pro dospělé byla
připravena udírna a pití pro dospělé. Zpestřením celé akce bylo
předvedení práce loveckého psa v noře a přinášení zvěře tzv. aport.
Tuto část si již tradičně připravil člen našeho MS Radek Pospíšil.
Vyvrcholením celého odpoledne byla stezka odvahy. I přes chladné
počasí se akce vydařila, může nás jen mrzet o trochu menší účast.
Co se týče naší další činnosti v tomto roce, MS Hvězdlice
plánuje 3 hony. Z toho 2 na drobnou zvěř v poli a jeden v lese na
divočáky. Lesní hon na divočáky se bude konat dne 4. 12. 2010. Na
zvěř drobnou jeden v listopadu a druhý tradičně 26. 12. 2010.
za MS Hvězdlice
Ing. Vrbacký František
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Druhý ročník motorkářského srazu „Vyschlé kopák“
Přípravy na sraz, který se konal ve dnech 20. až 22. srpna
2010, jsme ale začali už dlouho před tím. Od jara se sekala tráva,
udělalo se nové ohniště a také oplocení podél koupaliště, které
snížilo riziko spadnutí do koupaliště. Asi největší "vychytávka" byl
nový bar, se kterým bylo sice spoustu práce, ale nakonec to stálo za
to.
Počasí nám celý víkend opravdu přálo a první účastníci srazu
se začali sjíždět už v pátek kolem poledne. Na večer byl už celý areál
zaplněný a sraz mohl začít.
Na pátek byly nachystány soutěže Pivní štafeta, Nélepčéší
kérka a Tričko za tričko. V průběhu večera nám zahrály rockové
kapely Kostkované mramor, Asgard a YBCA.
Na sobotní ráno byla nachystána soutěž Nažvéchnótí mazlíků,
ale jelikož se všichni sotva drželi na nohou a natož tak na motorce,
musela být tato soutěž zrušena. Následovala vyjížďka, které se
zúčastnilo asi šedesát motorek. Chtěli bychom poděkovat za to, že
všichni jeli opatrně a nikomu se nic nestalo. Sobotní odpoledne a
večer pokračoval soutěžemi jako Ukósnutá klobása, Gumycuk, Křeč
v zápěstí, Přetahování lanem a Hovado srazu. Jedním z příjemných
překvapení večera se stal kankán. A ani my sami jsme
nepředpokládali, že bude mít takový ohlas. Po malých změnách,
jako první v sobotu večer zahrála kapela Lázeňští šviháci, dále pak
Hysteria a nakonec pořádný hardcore v podobě kapely Hannibal
Lecter. Celý sraz byl završen vyhlášením tomboly, po které
následovala volná zábava až do brzkých ranních hodin.
Srazu se za celý víkend zúčastnilo více než čtyři sta lidí.
Tímto by chtěli pořadatelé ještě jednou poděkovat všem
sponzorům, holkám ve stáncích, chlapům u udírny a grilu, všem
kamarádům a známým co nám přijeli pomoct a také všem ostatním,
co nás přijeli podpořit. Zvláštní poděkováni také patří všem
obyvatelům Hvězdlic za toleranci a pochopení kvůli zvýšenému
hluku v obci. Druhý ročník srazu se určitě vydařil, a proto se už
pořadatelé těší na vaši návštěvu v příštím roce.
Z kultury ve Starých Hvězdlicích
Po mnoha letech se místní hasiči opět chopili pořádání hodové
zábavy ve Starých Hvězdlicích. Zásluhu na tom mají především noví
členové hasičů, jejich partnerky a chalupáři.
Hodová zábava se pořádala 3. 7. 2010 pod lípami u buněk.
Pořadatelé se snažili toto prostředí nějak vylepšit, přesto využívaný
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vchod domu Zlámalových jako výčep ani buňky nejsou vhodným
zázemím pro takovou činnost. Muzikanty se podařilo natlačit do
rohu pod přístřešek u buněk mezi ostatní hosty. Naštěstí hudba
„Kozlovka“ z Kozlan si poradila i s těmito obtížnými podmínkami a
hrála zvesela do ranních hodin.
Nutno poděkovat všem dobrovolníkům a sponzorům, kteří
přispěli do bohaté tomboly.
Druhý den 4. 7. 2010 měly hody pokračování ve formě volné
zábavy především pro ty mladší, a to za pomoci výkonné zvukové
aparatury místního diskžokeje.
Závěrem, hody se určitě vydařily, i když je co vylepšovat, např. účast
místních i těsně přespolních.
Do kultury ve Starých Hvězdlicích nutno také zařadit akci
„pyžamová“, kterou pořádaly místní ženy koncem července 2010.
Jednalo se o společenské posezení v recesních úborech. Bylo co
obdivovat, a to nejen klasické župany a noční košule po zem, ale i
lehká kombiné pro horké letní večery. Atmosféru doplňovaly dva
ohně. Jeden pro zahřátí těch starších „košul“ a druhý byl využíván
ke grilování ryb. Ryby do Starých Hvězdlic dopluly až z Norska, a to
v mrazicím boxu místního chalupáře a rybího nadšence. Se všeho
dohromady bylo nakonec mnohým až horko a domů se nechtělo ani
ráno.
Dne 28. 8. 2010 se ve Starých Hvězdlicích loučili
s prázdninami a létem. Byly připraveny soutěže a hry pro děti.
Přestože se účastnily úplně všechny místní děti, museli se mnohdy
zapojit i ti starší, jak v soutěžích, tak i nějakou básničku vzpomněli.
Večer pak patřil hlavně všem v maskách. Zábavu obohatila skupina
maskovaných jinochů, kteří zde po celý večer vystupovali jako
organizovaná „pořádková“ četa. I z tohoto důvodu se večer obešel
bez jakýchkoliv incidentů a rozlučka s létem proběhla jak se patří.
Ing. Josef Machala

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice
13. června - kulturní komise ve spolupráci místních složek
uspořádala dětské odpoledne. Hasiči měli na starosti střelbu ze
vzduchovek. O tuto atrakci byl velký zájem a myslím, že si všichni
s chutí zastříleli. A na závěr byli vyhlášeni vítězové.
Hasiči předvedli svoje požární vozidla. Avii a nově opravenou
cisternu. Řádně si je prohlédly hlavně děti a také vyzkoušely.
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Nejedno dítě bylo mokré až na kůži. Myslím, že se jim to moc líbilo
jako již tradičně.
29. června – děti z mateřské školy si udělali výlet do naší požární
zbrojnice, kde si prohlédli vybavení naších hasičů a také si každý
vyzkoušel jak se sedí za volantem Avie a také naše opravené
cisterny. Dětem se exkurze velmi líbila.
2. července – Starosta městyse Brankovice Josef Hlaváč pozval
všechny hasiče a také i naše na malé pohoštění, kteří se zúčastnili
2. června při čerpání vody jak ze sklepů, rodinných domů, tak také
ze zatopených zahrad. Poděkoval jim za obětavou pomoc při
záplavách.
13. srpna – ve 14:51 hodin byl vyhlášen poplach. Našich pět členů
zásahové jednotky muselo vyjet s cisternou k požáru osobního
automobilu značky WV-Golf k Pavlovicím. Řidiči panu Pavlu F.
se dvěma syny se podařilo s hořícího auta dostat a přivolat pomoc.
Bylo povoláno pět hasičských sborů. Hasili jak automobil, tak
slámu na poli, požár se nebezpečně blížil k lesu. Na štěstí se
podařilo vše uhasit, jen s automobilu zbyla pouze ocelová kostra.
Řidič byl převezen s popáleninami do nemocnice. Ukončení hašení
v 16 hodin.
13. srpna – členové zásahové jednotky měli ještě jednu a to
plánovanou akci. Přijeli do letního tábora „ Jitřenka“ v Kloboučkách,
kde předvedli dětem ukázky hašení. Velitel našeho sboru Lubomír
Stenchlák vysvětlil, jak se zachází s veškerou technikou, kterou
vlastníme. Následně si prohlédli naši cisternu a prakticky si
vyzkoušeli, jak se hasí džberovkou a následně pomocí cisterny.
Všichni, kteří se zúčastnili těchto vodních hrátek, byli řádně mokří,
ale sluníčko je částečně osušilo. Děti se pobavily a také trochu
poučily.
Jan Kolofík
Místní knihovna
Vážení a milí,
podzim máme na krku a zima je tu coby dup. Dlouhé večery se
blíží a v televizi si někdy nevyberete. Ale vedle tělocvičny je také
místní knihovna a tam si určitě mezi tolika knihami vyberete. Každý
čtvrtek od 17 hodin do 20 hodin.
14

A mimo jiné kdyby jste měli zájem si něco najít nebo se poučit
máme Internet pro všechny a bezplatně.
Tak se přijďte přesvědčit. Už se těším
Jan Kolofík
knihovník

Společenská rubrika
Vítáme do života:
Terezku Stuchlíkovou

4. 8. 2010

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

Dana Handlířová
Jiří Božek
Zdenka Spáčilová
Svatopluk Slavík
Danuše Skoupá
Jan Hlaváč
Marcela Šumberová
Marie Dvorská
Věra Bártová
Božena Zubíková

70
65
75
75
70
80
65
75
60
70

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Paní
Pan
Pan
Paní
Paní

Ludmila Masaříková
Josef Buchta
Antonín Jelínek
Božena Kopecká
Miroslava Jaklová

93
92
91
85
75

let
let
let
let
let

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany:
Paní
Františkou Lysou
Panem
Miloslavem Halamíčkou
Panem
Rostislavem Němcem
Paní
Bohuslavou Fojtíkovou
Paní
Ludmilou Frymlovou
Paní
Jarmilou Fellmayerovou
15

Paní

Maríí Vinklárkovou
Čest jejich památce

Kulturní kalendář městyse Hvězdlice na rok 2010
Datum
30. říjen 2010
5. listopad 2010
27. listopad 2010
18. prosinec 2010
25. prosinec 2010
Prosinec 2010

Název akce
Maškarní ples pro
dospělé
Setkání seniorů
Uliční turnaj
v malé kopané
Sněhulacup-turnaj
v malé kopané
Turnaj v nohejbale
Silvestrovská
zabíjačka

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

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

Oznámení úřadu Městyse Hvězdlice
Ve dnech 15. a 16. října 2010 se uskuteční volby do
Zastupitelstva městyse Hvězdlice.
Bude se volit 15 členů zastupitelstva. Pro letošní volby byly
zaregistrovány ve Hvězdlicích dvě volební strany, které předložily
kandidátní listiny. Další podrobnosti, týkající se voleb do
Zastupitelstva městyse Hvězdlice jsou vyvěšeny na úřední desce. Asi
5 dní před konáním voleb obdrží každý volič volební lístky s dalšími
pokyny k volbám.
Občané, kteří nemají v pořádku občanský průkaz a nemohli by
se tak voleb zúčastnit, mohou v souvislosti s výkonem volebního
práva požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných
údajů s dobou platnosti 1 rok ode dne vydání na Městském úřadě ve
Vyškově.
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Služba je určena těm, kteří ztratili občanský průkaz nebo jim byl
odcizen, i těm, kteří přehlédli datum ukončení platnosti občanského
průkazu nebo jejich občanský průkaz obsahuje nesprávné údaje.

Při podání žádosti je nutné předložit:
 vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu, podepsanou
držitelem občanského průkazu
 2 fotografie
 neplatný občanský průkaz nebo doklad o odcizení, ztrátě...
 další doklady - rodný list, oddací list a pod.
Městský úřad Vyškov, odbor správní a vnitřních věcí bude na úseku
občanských průkazů ve dnech od 11. 10. 2010 do 23. 10. 2010
mimořádně otevřen v tyto úřední hodiny:
pondělí a středa 7,30-11,30 a 12,30-17,00;
úterý a čtvrtek 8,00-11,30 a 12,30-15,00;
pátek 8,00-11,30 a 12,30-17,00;
sobota 8,00 – 12,00

Dále připomínáme, že je pořád možno přihlásit se k odběru
obědů v Domově Hvězda Hvězdlice. Domov Hvězda vaří i pro cizí
strávníky denně, tj. i o svátcích a víkendech.
Cena za oběd je 65 Kč, obědy se platí měsíčně předem
v kanceláři městyse Hvězdlice.
Oběd se vydává do jídlonosičů ve vestibulu v Domově Hvězda.
Další podrobnosti o přihlášení k odběru stravy v Domově Hvězda
vám odpoví pracovnice Úřadu městyse Hvězdlice.
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PRAVIDELNÝ ROZVOZ Z LÉKÁRNY
Lékárna APIS, Dobrovského 3 ve Vyškově ve spolupráci
s Městysem Hvězdlice nabízí pravidelný rozvoz léků a
zdravotnických pomůcek pro občany Hvězdlic.
Do schránky umístěné ve vestibulu Úřadu městyse Hvězdlice
lze vkládat v obálce recepty, poukazy a také objednávky
na doplňkový sortiment (vitaminy, náplasti atd).
Lékárna APIS je bude 3x týdně (pondělí, středa, pátek) v 16,00
vybírat
a současně rozveze léky z předcházejících objednávek
až do domu.
Lékárna si za dovoz nebude účtovat nic, navíc poskytne slevu
až 15 Kč na Rp (tj. 7,50 Kč na jeden regul. poplatek).
Pro občany využívající internet
rovněž nabízíme rozvoz objednávek z naší internetové lékárny
www.e-lekarnavyskov.cz

Pokud budete mít v objednávce i recepty (poukazy), a zájem o dovoz,
oznamte lékárně tuto okolnost na email lekarna.apis@seznam.cz (v
kontaktech e-shopu),aby v lékárně došlo ke správné a včasné
kompletaci všech objednávek.
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LÉKÁRNA APIS
je jiná lékárna,
chce Vám být blíž

A na závěr další část překladu nejstarší části kroniky
obce psané švabachem.

Téhož

roku
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Počali se ke stavění nového farního kostela v Nových Hvězdlicích
grunty kopat. A na dne sv. Josefa, jenž je dne 19. měsíce března,
vysoce důstojný, v Bohu nábožný, urozeny a vysoce učený pán, Pan
Matouš Pertscher, zákona poustevnictví osvobozeného kláštera Sv.
Tomáše blíž Brna, opat, náměstek generála a infulírovaný
ustanovený převor prvoznamenatel apoštolsky a v markrabství
moravském prelát, jakožto zdejší milostivá vrchnost, položil první
kamen do gruntu, kteréhož pan farář, oficíři a z rezidence (autor má
na mysli zámek, jakožto rezidenční sídlo Starobrněnského kláštera)
všichni, obého pohlaví, následovat museli, a mezi to kamení a maltu
všelijaké měděné peníze zazdívali. Potom pak z farního domu pro
památku peníze se vyhazovaly. K tomu gruntu kamení z Lulče se
koupilo a sem odvezlo 86 sáhů. Ostatní obojí farníci z lesů svezli a
také z panského podsedku a Augustina Opluštila choti se vykopalo,
které pod věž ze strany domu Antonína Kubáčka dáno bylo. Když
tehdy ten grunt vybit byl, tehdy tu neděli po sv. Matouši, která byla
dne 23. měsíce září, položen jest z koryčanské skály tesaný
pískovcový kámen. Uvnitř spisy a běžné mince mající/ totiž tak
nazvaný gruntovní kámen a uprostřed rok/ který za hrubým
oltářem do okrouhla běží, nad vybitým gruntem zazděn jest. Výše
zmiňovaný pak Jeho Milost. P.P.opat a prelát slavnou mši svatou
pod biskupskou čepicí a berlou na tomtéž místě posvětíce kámen,
odsloužil, v přítomnosti mnohého, jak domácího, tak cizího lidu
s drženou střelbou z moždířů. Zdi kostelní ten rok ještě asi 5
střevíců vysoko nad grunt vyvedeny byly.(Vídeňský střevíc, nebo
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stopa, byla délková míra před zavedením metrických jednotek a
činila 31,6081 cm. Podle toho tedy v prvním roce stavby bylo
obvodové zdivo vyzděno do výšky přibližně 158 cm.)

V roce

1771

Zdi kostelní až pod střechu vyhnané byly a vazba položena i
jednoducho křidlicí zakryta byla.
V tomž roku se v poli málo urodilo, tak že hned po žních pšenice
a ryž (žito) po 2 zlatých a 30 krejcarech, ječmene po 1 zlatém a 30
krejcarech a oves po 1 zlatém měřice prodávána byla. (Měřice
Moravská byla objemová míra a činila 70,6 l.
V roce 1772
Kostel byl opatřen krovem a zasklen. A z venku dílem „pucován“
byl.(Jedná se zřejmě o fasádu.) Zasklení dokonával J. Mst. P. P.
Opat v přítomnosti P. inspektora, p. faráře, officírů(nejedná se o
vojenské hodnosti, ale o vrchnostenského správce a purkrabího),
pudmistra a kostelního hospodaře a hospodského Antonína
____________dne 6. měsíce srpna, a zedníkům bečku piva daroval.
Dne 16. měsíce prosince o půl noci vznikl oheň mezi domem
Bernarda Handlíře a Kašpara Šípka, s kterýma Augustin Kubáček a
Franc Hanák vyhořel, Handlíř pak popálený skončení vzal (zemřel).

Přeložil a text upravil Ing. Zdeněk Tejkal.
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