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Vážení čtenáři Hvězdlického zpravodaje. Ať je nám to milé
nebo ne, pohled do kalendáře nám sděluje, že z letošního roku
čas odkrojil již
třetí čtvrtinu. Pro někoho je to zpráva
optimistická, a pochvaluje si, jak ten rok krásně utíká, pro jiného
však velmi pesimistická, neboť si uvědomuje, co všechno měl
v letošním roce v plánu, a jak málo se mu zatím podařilo
realizovat.
Jsem přesvědčen, že většina z Vás čeká nějakou úvahu o
podzimu. Ty bohužel zklamu. O podzimu bylo na stránkách
hvězdlického zpravodaje napsáno již hodně. Napadá mě však
jedna z podzimních souvislostí, a to je začátek školního roku. S ní
souvisí existence, v dnešní době však neexistence, školství v obci.
A kladu si otázku: „Co bylo příčinou toho, že Hvězdlice, ve
kterých byla jedna z prvních škol na Bučovsku, již několik let
školu vůbec nemají. A škola mateřská je provozována, vzhledem
k počtu dětí, jen díky finanční podpoře obce.
Je to určitě dáno počtem dětí, kterých se v posledních letech
rodí v naší obci málo. Není však příčina také v tom, že se obec
začala v padesátých letech vylidňovat? Že tehdejší mladí lidé
hledali perspektivu tam, kde měli zaměstnání a bydlení? Není to
tím, že vzhledem k velké vzdálenosti od železnice nedošlo ve
Hvězdlicích k založení nějakého průmyslového podniku? Není to
také tím, že představitelé obce v poválečném období, kdy se
rozhodovalo o vybudování moderní školy, nedokázali její stavbu
prosadit? Jak vidíte, o možných příčinách bychom mohli
diskutovat velmi dlouho.
Ať už byla příčina jakákoliv, musí dnes 37 našich školou
povinných dětí navštěvovat školy mimo své bydliště. Jak jsme
zjistili nejvíce, a to 26, jich dojíždí do Brankovic. Do Vyškova 9 a
do Bučovic 2 .
S existencí školy v obci vždy souviselo kulturní, zájmové a
sportovní dění v obci. A ruku na srdce. Nezdá se Vám starším, že
v minulosti byly Hvězdlice v tomto směru vždy na výši? A proč teď
je to slabší. O tom, že by se spousta lidí chtěla bavit, možná i
sportovat, svědčí návštěvnost na některých kulturních a
sportovních akcích. Ale organizovat něco pro sebe a pro druhé?
To ani náhodou.
S nástupem podzimu skončí postupně i práce spojené
s životem na vesnici. Nastanou dlouhé večery a bude více volna.

Zkusme přijít s nějakým nápadem, jak organizovat volný čas,
jak se sejít na kulturní a sportovní akci s přáteli a známými.
Z vlastní zkušenosti Vám mohu potvrdit, že pokud se Vám to
podaří, potěší to nejen ostatní, ale obohatí to i Vás.
A abychom nezačínali Zpravodaj moc vážně, složil jsem pro
Vás krátký verš na závěr úvodu:
„ Až nastanou podzimní plískanice,
dej si pořádnou štamprli slivovice.
A vypij hrnek horkého čaje,
při čtení Hvězdlického zpravodaje.“

O čem se v tomto čísle zpravodaje ještě dočtete?
Tradiční slovo starosty.
Historie tzv. „hvězdlického pokladu“.
Z jednání vašich volených zástupců.
Společenský život v obci, aneb události v kultuře a sportu.
Společenskou rubriku.
Recepty pro zdraví a dobrou náladu.
Oznámení obecního úřadu.
Slibovaný kurz pro ženy
A na závěr trochu reklamy

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Opět přichází podzim,a nastává čas poslední letošní sklizně.
Příroda září všemi barvami a po nastávající sklizní přichází na
řadu úklid dvorků a zahrádek. Nepotřebný odpad můžete uložit
do připravených kontejnerů, které budou přistaveny
na
obvyklých místech ve dnech 14.,15. a 16. října. Do kontejnerů
nepatří nebezpečný odpad , staré železo,
elektroodpad a
pneumatiky. Na tyto odpady budou vyhlášeny další sběrné dny.
Před hody v obou částech obce byl proveden řádný úklid.
Sečení zelených ploch je v letošním roce o to obtížnější, jednak
pro růst trávy je velmi příhodné počasí a naše technika je již
časem tak opotřebovaná, že musíme se poohlédnout po něčem
novém. Jinak stávající zelené plochy nelze včas pokosit. Po obci
v letošním roce byly vysázeny květiny a okrasné keře. V příštím
roce budeme s další výsadbou květin pokračovat na dalších
místech v obou částech obce. Po odstranění suchých a
napadených stromů za kostelem v N. Hvězdlicích a u požární
nádrže ve St. Hvězdlicích provádíme úpravu terénů – návoz hlíny
a přípravu na podzimní výsadbu, aby se okrasné keře dobře ujaly.
V měsíci červenci jsme započali s výměnou starých železných
oken v tělocvičně. Nová okna jsou plastová. Taktéž provádíme
veškeré nátěry a malby, neboťˇtato tělocvična s přístavbou slouží
již od roku 1972. Bylo proto nutné provést generální opravu,aby
tělocvična mohla sloužit dále ke svému účelu. Také se zde
provedlo nové dláždění před vchodem do tělocvičny a výměna
venkovních dveří.
Další akcí, která se započala v měsíci červenci byla oprava
ohradní zdi u sochy sv. Augustýna. Tato oprava ohradní zdi byla
značně komplikovaná s nepředvídanými okolnostmi a následným
rozhodnutím NPÚ o odstranění části obvodní zdi, pod kterou
nebyly žádné základy. Část ohradní zdi byla znovu obnovena.
Stávající základy pod zbytkem zdi byly rozšířeny dle projektu.Nově
bylo navrženo uzavření zdi cihelným lemem a vyspárováním.Před
sochou bude provedena zámková dlažba, která bude i součástí
chodníku.Okolí sochy bude též upraveno a oseto travou a tak

bude zase další část obce upravena. Celé okolí kostela bude
dosázeno na podzim.
Zájem o obecní byty je stále velký a do dnešního dne máme
přihlášených 8 zájemců a další dvě rodiny zatím nepodaly ještě
žádosti. Jelikož není již kde provádět další nástavbu nebo půdní
vestavbu bytů požádali jsme Římskokatolický úřad Milonice o
odprodej farních pozemků ve Hvězdlicích. Při jednáních nám byla
nabídnuta i budova fary. Proto požádáme o její odkoupení i
s přilehlými pozemky včetně hospodářské budovy. Věřím, že farní
rada velice citlivě a dobře zváží situaci s mladými rodinami ve
Hvězdlicích a záměr obce s vykoupením pozemků včetně budov
bude naplněn.
Kulturní dění v obci je stále dobré, proběhly v obou částech
obce hody. Ve St. Hvězdlicích tradiční hodová zábava pod širým
nebem,tak jak se koná pravidelně , ale letos ji pokazilo nepříznivé
počasí a proto ji pořadatelé opakovali až začátkem měsíce srpna i
s dětským odpolednem. Dále proběhl předhodový turnaj
v kuželkách.
V N. Hvězdlicích se uskutečnila předhodová diskotéka v pátek
a hodová zábava v sobotu večer. Neděle opět patřila velkému klání
svobodných proti ženatým. Večer následovala pohodová zábava.
Na malém hřišti se uskutečnil turnaj mladších žáků v malé
kopané.
Svaz žen uspořádal kurz jak zacházet s internetem.
Všem pořadatelům děkuji za jejich trpělivost a velkou
obětavost.
Jelikož se pomalu blíží konec roku, opět začínáme dávat
dohromady plán akcí příštích, mezi ně by měl být zahrnut výkup
pozemků pro potřeby obce, dále zajistíme studii na využití
Starého Dvora . Další akce budeme připravovat dle nabídnutých
dotačních titulů.
Dále jsme požádali MV ČR a obě komory Parlamentu o znovu
vrácení titulu „městys“, který byl Hvězdlicím přidělen roku 1353,
kdy byly Hvězdlice povýšeny na městečko. Dosud žádná
z právních norem, které byly do dnešních dnů vydány nebyl
statut městyse zrušen.
Vážení spoluobčané,
Začíná poletovat babí léto, užívejte si pěkného počasí a chtěl
bych poděkovat všem, kteří si uklízí před svými domy a udržují
předzahrádky.
Kadlec Alois, starosta

Historie „hvězdlického pokladu“
Při pátrání po datu vzniku Hvězdlic, popřípadě po listinách,
v kterých jsou Hvězdlice zmiňovány, narazí pozorný badatel na
zajímavou skutečnost. Tou je nález mincí na území naší obce.
Kdy k němu došlo? Podle archivních záznamů v roce 1861. A
kde byly mince nalezeny? Na tuto otázku je několik odpovědí,
podle různých autorů pojednání o hvězdlickém nálezu.
Nejpravděpodobnější je, že poklad byl nalezen při kopání základů
pro hospodářské stavení, v nádobce pod kořeny stromu, uprostřed
ovocné zahrady, která náležela k bývalé zemědělské usedlosti
pana Jana Mičky z čísla 47.
Objevené mince se nazývají brakteáty. Tyto mince byly na
území Českého státu raženy ve 13. století. Jak bylo při zkoumání
mincí zjištěno, nejčastěji jde o mince z období vlády Přemysla
Otakara II ( 1253 -1278 ) a Václava II ( 1278 – 1305 ).
Brakteáty byly mince o váze přibližně 0,5 g a průměru okolo
25 mm. Ražba byla provedena pouze z jedné strany, a
znázorňovala různé motivy např.: lvíčka, hlavu, korunu, poprsí
apod.) Později byly, jako platidlo, nahrazeny pražskými groši.
A kolik se jich vlastně před 144 lety našlo? To se již nikdy
nedozvíme, neboť část byla při nálezu rozchvácena. Část (167
kusů) se stala majetkem Moravského zemského muzea. Další část
byla údajně kdysi ve sbírce augustiniánského kláštera na Starém
Brně, jeden kus byl v roce 1903 ve sbírce Floriana Koudelky a
část nálezu byla získána pro olomoucké muzeum.
A kde bychom mohli nalezené brakteáty spatřit? Podle
odborné literatury v numismatické sbírce Vlastivědného muzea
v Olomouci, kde je z hvězdlického nálezu uloženo 11 kusů mincí.
Z nálezu však můžeme vyvozovat jednu velmi podstatnou
skutečnost. Městečko Hvězdlice datuje svůj vznik, s největší
pravděpodobností, podstatně dříve, než je uváděný rok 1353, kdy
Bernard z Cimburka vložil tvrz a městečko Hvězdlice svému
bratru Vojtěchovi z Cimburka.
A nám nezbývá než dál pátrat po datu založení Nových
Hvězdlic.
(čerpáno z článku V.Michnové v čas. Numismatické listy)

Na reprodukci fotografie můžete vidět brakteáty Václava II
z nálezu v Nových Hvězdlicích.

Z jednání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce Hvězdlice na svém zasedání 7. 9. 2005 mimo
jiné schválilo:
- obnovení statutu „Městys“ pro obec Hvězdlice a užívání
označení „Obecní úřad městyse Hvězdlic“ v případech, kdy
zvláštním zákonem není stanoveno povinné užívání označení
„obec“
- pověření starosty obce-Aloise Kadlece, k převzetí zatímních
listů od společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s.
- rozpočtové opatření obce Hvězdlice č. 5 a 6, kde se zvyšují
příjmy i výdaje obce o Kč 213 tis.
- směnu pozemku p.č. 1518/28 – pozemek pod místní
komunizací za pozemek p.č. 2392/2 a část parcely č. 62 vše
v k.ú. Nové Hvězdlice
- provedení studie na využití objektu Starého Dvora
Zastupitelstvo obce Hvězdlice n e s c h v á l i l o
- prodej chlévů ve Starém Dvoře.

Události v kultuře
Z činnosti Svazu žen
Ve dnech 2. a 3. září 2005 proběhl v naší obci kurz „Ženy a
informace z internetu.“ Obsahem školení bylo hlavně seznámení
se s internetovým prostředím, využívání internetu jako zdroje
informací, zřízení emailové adresy, napsání, odeslání a přijetí
emailu. Frekventantky měly možnost účastnit se diskusního fóra,
„chatu“ a zřídit si vlastní webovou stránku.
Tento kurz je součástí projektu ČSŽ, který je financován EU
z programu PHARE 2003.
Vysoce profesionální přístup lektorů ing. Kolouchové a B.
Dvořáčka se osvědčil a všech devět „studentek“ si odneslo určité
znalosti. Některé větší, jiné menší. Záleží jen na nich, jak je nyní
využijí.
V naší obci je zatím možnost využít veřejný internet každou
neděli od 10 – 12 hodin v Místní knihovně.
Obecní úřad má do budoucna v plánu nákup dvou kusů
počítačů, čímž se možnost využití internetu rozšíří i na dobu
úředních hodin Obecního úřadu.
Signál pro bezdrátový příjem internetu v naší obci je zatím
slabý. S jeho posílením se počítá nejpozději na jaře příštího roku.
Pro velký zájem o kurz obsluhy osobního počítače,
připravujeme 23.10. jednodenní školení pro zdokonalení práce
s počítačem, včetně využití internetu. Cena kurzu je 300 ,-Kč.
Bližší informace Vám podá paní Yveta Tomášková.
A co připravuje naše organizace Svazu žen ?
Diskotéku pro všechny generace DJ Matuly. Ta se uskuteční
dne 15. 10. v sále kulturního domu. Začátek v 20 hodin. Zveme
zvláště starší generaci. Přijďte ukázat mladým, jak se ještě stále
dokážete bavit.
Výstavku ručních prací , která se uskuteční ve dnech 4. 11. až
6. 11. 2005 v přísálí kulturního domu, vždy v době od 13 do 18
hodin. Všechny Vás na tuto výstavku co nejsrdečněji zveme a to
nejen jako diváky, ale také jako vystavovatele.
Yveta Tomášková, předsedkyně MO ČSŽ

Z činnosti kulturní komise
Na sv. Jakuba bývá ve Hvězdlicích pohoda. Dalo by se říct, že
to tak již tradičně je. Jsou totiž hody a s nimi spojené hodové
oslavy.
Letos to začalo již 22. července, kdy se konala předhodová
diskotéka, kterou pořádal Sportovní klub Hvězdlice.
Hlavní zábava pak byla v sobotu 23. července v kulturním
domě.Tuto zábavu pořádala kulturní komise obce. Na ní hrála a
zpívala oblíbená hudební skupina z Kroměříže „Classic“.
Podle ohlasu
se hodový taneční večer vydařil, což také
dosvědčovala hojná účast občanů nejen naší obce, ale i
návštěvníků z blízkého okolí.
V bohaté tombole mohli vyhrát všichni zúčastnění některou
z více než sta připravených cen.
O občerstvení na sále se postaral SK Hvězdlice.Chlapci se měli
co otáčet, protože veselí na sále bylo veliké a tomu odpovídala i
obrovská žízeň.
Musím poděkovat všem sponzorům, kteří se podíleli na
příspěvcích do tomboly, dále dík patří členům SK Hvězdlice za
zajištění občerstvení této akce a všem, kteří se podíleli na
organizaci celého večera.
Příští rok se připravuje na hody „malé“ překvapení. Naše
mládež, pod vedením Jany Vojtkové, nacvičuje zpěvy a tance na
krojované hody v naší obci. Dalo by se říct, že v okolních obcích
jsou krojované hody již běžné, ale u nás by to bylo poprvé.
Proto držme všichni palce, ať jim tato snaha vyjde a poprvé
vyjde krojovaný průvod na hody 2006.

Připravovaná beseda s důchodci se uskuteční v pátek 4. 11.
2005 ve 14,00 hodin v sále kulturního domu ve Hvězdlicích.
Všichni důchodci budou osobně pozváni členy kulturní komise,
kteří jim předají pozvánky s programem besedy.
Leoš Závodný

Z činnosti dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice.
.
26. června – Moravská hasičská jednota v Křenovicích uspořádala
soutěž pro mladé hasiče. Naši mladí hasiči obsadili ve velké
konkurenci pěkné 4. místo, starší obsadili 10. místo.
30. července – v 1,05 hod. nad ránem byl Hasičským záchranným
sborem z Vyškova vyhlášen poplach, požár rodinného domu
v Kojátkách. K požáru vyjela pětičlenná jednotka s cisternou.
K požáru byli přivoláni profesionální a dobrovolní hasiči
z Bučovic. Všichni hasiči se aktivně účastnili hašení jak
rodinného domu, tak hospodářské budovy. Požár se podařilo po
velkém úsilí uhasit. Naše jednotka se vrátila zpět ve 4,35 hodin.
4. srpna – uspořádali hasiči jako již několik let letní tábor
v krásném prostředí Dánského lesa
v Kloboučkách na
„JITŘENCE“.
12. srpna – členové zásahové jednotky uspořádali na letním
táboře v Kloboučkách pro všechny přítomné ukázky hašení, pro
děti byla velká atrakce s pěnou, kde se většina dětí pěkně
proháněla a pak je jejich kamarádi velmi rádi osprchovali vodou
s cisterny. Také si všichni kteří měli zájem vyzkoušeli dýchací
přístroje a taktéž si zastříkali.
17.srpna – se vrátili děti z letního tábora všichni se vrátili
v pořádku.
Kolofík Jan

Ze sportovního života obce
V období od vydání posledního čísla zpravodaje si sportovní
dění v obci vybíralo zasloužené prázdniny. Jeden z mála
sportovních zážitků mohli diváci shlédnout o hodové neděli. To se
uskutečnil již tradiční hodový zápas – ženatí versus svobodní.
Letos sice bez účasti ženského mužstva, ale s účastí redaktorky

deníku Rovnost. Obě mužstva se snažila pobavit diváky svým
výkonem, takže výsledek nebyl rozhodující. A z titulku v novinách
„Ženáči prý hrají fotbal lépe jak svobodní“ bych vymazal to prý.
O ostatních akcích, na kterých se náš Sportovní klub podílel,
jste již byli informováni na předchozích stránkách zpravodaje.
Obě naše mužstva, hrající okresní soutěže v malé kopané,
zahájila podzimní část sezóny 2005-2006 se střídavými úspěchy .
Do mužstev se zapojilo několik nových hráčů. Přejeme jim hodně
sportovních úspěchů a hlavně vytrvalost.

Společenská kronika

Ing. Zdeněk Tejkal

Do života vítáme a přejeme hodně zdraví a lásky :
Karolína Lukášková
Nikola Dvořáková
Lucie Musilová

17.07.2005
30.08.2005
09.09.2005

Významné životní jubileum v brzké době oslaví naši spoluobčané :
Paní
Pan
Paní
Pan
Paní
Pan
Paní
Paní
Pan
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní

Danuše Handlířová
Jiří Božek
Marie Vaickornová
Svatopluk Slavík
Zdenka Spáčilová
Oldřich Filip
Jana Lejsková
Danuše Skoupá
Jan Hlaváč
Marcela Šumberová
Marie Dvorská
Marie Pilátová
Marie Procházková
Božena Zubíková
Františka Juzová
Alžběta Drápalová

65 let
60 let
70 let
70 let
70 let
60 let
65 let
65 let
75 let
60 let
70 let
96 let
85 let
65 let
98 let
91 let

Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní
Pan
Pan

Anna Řezníčková
Karla Trnková
Marie Procházková
Marie Součková
Marie Klašková
František Kroupa
Miroslava Jaklová
Emil Kachlíř
Ladislav Trnavský

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

Přejeme jim hodně zdraví , štěstí a spokojenosti do dalších
let.

Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany :
Panem
Panem
Paní
Panem

Metodějem Pavlíkem
Antonínem Houštěm
Bohumilou Večeřovou
Aloisem Doleželem
Čest jejich památce.

Obecní úřad informuje
Na sběr velkoobjemového odpadu budou opět přistaveny na
obvyklých místech
k o n t e j n e r y od pátku 14. 10. do
neděle 16. 10. 2005.
Upozorňujeme občany, že do těchto kontejnerů nepatří
nebezpečný odpad jako jsou lednice, televizory, obaly od barev,
baterie a podobně.

A na závěr dnes nepřinášíme žádný recept, ale pouze tip
jak pomocí stravy dosáhnout maximální bdělosti a
inteligence
Těsně před zkouškou, proslovem, důležitou obchodní
schůzkou nebo jakoukoliv úlohou, která vyžaduje duševní
bdělost, jezte potraviny, které obsahují málo sacharidů, hodně
proteinů a málo tuku, radí doktorka Judith Wurtmanová,
výzkumnice výživy z MIT. Zde jsou některé z jejích návrhů, tak,
jak je podrobně popisuje ve své knize „Ovládání mysli a nálady
pomocí stravy.“
Snídaně:
Doporučujeme: sbírané mléko, jogurt bez tuku, ovoce, natvrdo
uvařená vejce, káva, čaj, džus .
Nedoporučujeme: vejce se slaninou, bramborová kaše, toasty a
huspenina, vdolky, lívance, oplatky, pečivo
Oběd:
Doporučujeme: tuňáka, zelný salát, ovocnou mísa, nízkotučný
tvaroh, 10 dkg krůty, kuřete nebo libového pečeného hovězího.
Nedoporučujeme: špagety nebo pizzu, hranolky, burákovou
pomazánku, cukroví, obyčejné nealkoholické nápoje / nedietní/
Pokud se při dodržení těchto rad nedostaví kýžený úspěch
nevadí. Bdělí a inteligentní budeme určitě při použití naší domácí
moderní varianty, zvané „Hvězdlická“.
Večer se zastav v pohostinství a dej si několik piv. Asi tak
sedm. Neškodí je samozřejmě proložit něčím tvrdším. Klidně
poseď s kamarády a nehleď na čas. Dej pozor na všechno těžkéhlavně práci. Rozhodně nespi víc jak dvě, maximálně tři hodiny.
Ráno začni nalačno dobře vychlazeným pivem. Pokud se ti podaří
na důležité jednání dostavit, již soucit všech zúčastněných ti
zaručí úspěch.
To Vám radí Váš V.J.

A zde máme slíbený,mimochodem velmi
povinný kurz pro ženy a dívky ( mimo blondýny ).

zajímavý,

1.Zvládnutí syndromu Imelda Narcis-nepotřebuješ každý den
nové boty ( jedná se o hrdinku columbijsko-mexické novely)
2. Párty: Jak si vyrazit bez nového oblečení
3. Mezilidské vztahy: Jak začít s drobnými domácími pracemi až
po skončení fotbalového přenosu
4. Chování v koupelně I.: I muži potřebují trochu místa
5. Chování v koupelně II.:Jeho holící strojek je JEHO holící
strojek
6. Základy komunikace I.: Než začnu mluvit, zamyslím se
7. Základy komunikace II.: Jak si prosadit svou bez reptání
8. Základy chování při telefonování: Jak správně a RYCHLE
ukončit hovor ( vědecko-fantastická literatura)
9. Parkování: Jak se trefit pozpátku do mezery mezi dvěma auty
10.Tankování I.: Použití tankovací pistole
11.Tankování II.: Jak nalézt a otevřít nádrž
12.Vaření I.: Sójové maso a tofu není mužská strava
13.Vaření II.: Jak správně držet dietu a neovlivnit stravu
partnera
14.Celulitida: Tvůj problém – ne jeho
15.Sex: Sci-fi pro manžele
16.Prach: Zvláštní úkaz, který pozorují pouze ženy
17.Dálkové ovládání: Věc pouze pro muže- mají dvě ruce
18.Klasické oblečení: Nošení věcí, které již vlastníme
19.Společenský tanec: Jak akceptovat partnerovu nechuť
20.Chování v koupelně III.: Koupelna má vypadat stejně po
úklidu jako před ním- nech brouka žít
21.Společný nákup: Co ty utratíš za oblečení, smí on propít. Pivo
v něm vydrží stejně dlouho jako na tobě nové šaty
22.Mlčení: Dosud neobjevené možnosti- Železná maska II.
23.Spoření: Neobjevená nebo neexistující podoba peněz

A na úplný závěr malý inzerátek. Že je trošku netradiční ? A
jde proti duchu doby, která prosazuje štíhlost, hubenost až
vychrtlost. Pro nás v bocích pevnější, kteří nejsme líní se pořádně
najíst, je to balzám na nervy. No ostatně posuďte sami.

