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Vážený čtenáři Hvězdlického zpravodaje, 
 Je tady léto, blíží se prázdniny a s nimi nové číslo 
zpravodaje. Letošní počasí si s námi pěkně zahrává. Člověk už ani 
neví, co je za roční období. Před týdnem bylo jaro a před měsícem 
ještě zima. Podle nynějších teplot to vypadá, že se nám konečně 
projevuje skleníkový efekt. Celá republika je jakoby zavřena do 
obrovského skleníku. Naštěstí nám pobyt v něm zpříjemňují naše 
drahé polovičky po boku, zlatavý mok v oroseném půllitru před 
námi a švitoření ptáčků, bzukot mušek kolem nás.  
 Co se týče prázdnin, je to pro nás každoroční úleva. Dítka 
odcestují na tábory, brigády či výměnné pobyty a nám začíná 
nekonečný relax. Až na pravidelné čtrnáctidenní pohledy z té či 
oné destinace, nám ručičku tlakoměru výjimečně nezvýší ani účet 
za elektriku či telefonní faktura. V práci se na nás šéf občas i 
usměje, už jen proto, že i jeho dítka vycestovala a doma panuje 
klid. 
 Není to dlouho, co jsem se bavil s jedním Američanem o 
ročních obdobích. Vyptával se, co se u nás během roku dělá. 
Popsal jsem mu podzim jako období, kdy se pracuje na zahradě a 
připravuje se půda na odpočinek, v zimě spí a jaro jako období, 
kdy se zahrádka zase probouzí. V létě, jsem mu vysvětlil, 
odpočíváme my, abychom mohli zahrádku zase zazimovat. A 
přitom si užíváme plodů naší práce. 
 Takže moje rada na léto zní: Odpočívejte, užívejte si sluníčka 
a plodů ze zahrádky..alespoň do té doby, než je někdo omylem 
sklidí. 
 
A co ještě ve zpravodaji bude? 
 
Pokračování vzpomínek seniora 
Řemesla a dovednosti občanů Hvězdlic. 
Tradiční slovo starosty  
Z jednání vašich volených zástupců. 
Společenský život v obci, aneb události v kultuře a sportu.  
Společenskou rubriku. 
Aktuální kulturní kalendář. 
Vzkaz mužů ženám,aneb pravidla sportovního soužití bez 
úrazu. 
  
 
 
 



Vzpomínky seniora ( druhá část) 
  
 V minulém čísle zpravodaje jsme uvedli první část 
„Vzpomínek seniora“. Dnes bychom pokračovali částí, ve které 
vzpomíná na vyhlášené hvězdlické jarmarky.Z historie víme, a již 
jsme se o tom zmiňovali, že městečko Nové Hvězdlice mělo trhová 
práva již od 16.století. Výroční trhy byly čtyři a to po sv. Anežce 
České, po sv. Trojici (červen), po Andělu strážci ( říjen) a po sv. 
Martinu (listopad) . Trhy, či jarmarky probíhaly i v období první 
republiky, tedy v době na kterou pan Rudolf Brablec vzpomíná: 
 Hvězdlické jarmarky nebývaly ledajaké. Prodejní stánky 
vyrostly na náměstí v krátké době jako houby po dešti, jejich 
sortiment zboží byl různorodý, takže si každý mohl vybrat. A 
koupěchtiví se sem trousili opět z celého okolí. Kolem pomníku 
padlých s tatíčkem Masarykem přecházeli „braťci“ s prodejním 
pultíkem zavěšeným na řemenech přes ramena. Prodávali levně 
různou bižuterii a různé galanterní zboží, o které byl velký zájem 
a tak bylo kolem nich stále živo. Říkalo se, že jsou to Jugoslávci. 
Se svými „poklady“ putovali od jednoho jarmarku ke druhému a 
tato činnost jim zřejmě stačila ke skromné obživě… 
 „Pro Pepíčka, pro Mařenku“, hlaholil pravý, nefalšovaný 
Turek s rudou čepičkou na hlavě. Stál u špalku, na kterém byla 
bělavá hrouda, ze které Turek mačetou odsekával tenké proužky 
„tureckého medu“, obvykle za padesátník, což byla pro nás 
hromada peněz. To vždycky u hroudy medu přidržel papír, 
jednou, dvakrát sekl do medu a už zase hlaholil: „Oslaďte si život, 
neváhejte maminko, kupte Aničce slaďoučký med přímo 
z Turecka“ ! 
 Na podzimním jarmarku nás měly nejraději vosy. Bylo jich 
nepočítaně a sváděly jsme s nimi nekončící zápasy o sladkou 
pochoutku. 
 Nepostradatelnou součástí hězdlických jarmarků byly 
koňské cveky strýce Benedy. Jeho krámek stával vždycky na 
stejném místě, na rohu záložny, odkud se z kotlíku, pod kterým 
hořely dřevěné loučky, linula do okolí nezapomenutelná vůně 
ohřívaných koňských cveků a čerstvých, křupavých rohlíků. 
Kupujících bylo kolem krámků stále plno a tak strýc Beneda čile 
přikládal pod kotlíkem, ukrajoval požadovaný počet kusů, 
usmíval se a nemluvil. O to víc mu však kapalo z nosu a nejedna 
taková „kapka“ skončila mezi cveky v kotlíku. To však kupujícím 
příliš nevadilo a kupovali vesele dál. 



 S blížícím se soumrakem končil i jarmark. Celé tržiště, jak 
ráno rychle rostlo, tak rychle se z náměstí vytrácelo. Naposledy 
nasekal pro Pepíka do papíru přesnou dávku medu pravý Turek, 
svá stanoviště od pomníku opouštěli „braťkové“, své království 
sbalil i strýc Beneda. Náměstí plné halasu a lidí ztichlo a osiřelo, 
jen větřík proháněl kousky papíru od skládanek, cveků a pravého 
tureckého medu přímo z Turecka. 
 Kdeže ty loňské sněhy jsou… V nenávratnu zmizely ničím 
nenahraditelné koňské cveky a s nimi odešel i strýc Beneda. 
Zanikly i tradiční novohvězdlické výroční trhy – jarmarky. A 
pokud někde nahoře stojí se svým krámkem u nebeské brány 
strýc Beneda a vůně koňských cveků a křupavých teplých rohlíků 
připravují andílkům všelijaké laskominy, vím, že tam opodál stojí 
hlouček nejvěrnějších „cvekařů“ a všichni ukázněně čekají, až na 
ně dojde řada. Tož dobrou chuť !  
 Tolik další část pamětí pana Brablece. V příštím čísle 
zveřejníme další část jeho vzpomínek. 
  
 
Řemesla a dovednosti 
 

 V dnešním díle Vás seznámíme s činností, která sice nemá 
v obci dlouholetou tradici, jako klempířské řemeslo, ale těm, kteří 
se jí zabývají určitě přináší radost a potěšení. Jedná se o 
pěstování bonsají. Naše redakce se proto vypravila za manžely 
Hálovými, kteří se touto činností baví a zeptala se jich: 
 
Mohli byste stručně charakterizovat co to bonsaj je? 
  
 Bonsaj v japonštině znamená „rostlina v ploché nádobě“. Je 
to nejen pěstování rostlin, ale i životní filosofie směřující 
k přírodě. Původní zemí bonsaje je Čína, odkud se asi v 6. století 
dostala do Japonska, kde se umění pěstování bonsají dočkalo 
dalšího vývoje. 
 
Jak dlouho tuto zálibu provozujete? 
 
 První bonsaj jsme zasadili někdy před dvaceti roky. Chtěli 
jsme vlastně nějakým vhodným způsobem ozelenit část dvora. 
Poměrně malé prostory nám vnukli nápad zkusit to s malými 
stromky a keři. Od této myšlenky byl k pěstování bonsají již jen 
malý krůček. 



Jaké druhy pěstujete? 
 
 Za těch dvacet let jsme zkusili většinu u nás v lese 
rostoucích stromů. Z listnatých je to javor, bříza, lípa, habr, dub 
a buk. Tady bychom chtěli podotknout, že pěstování buku je dost 
náročné, a ne vždy přinese kýžený výsledek. Z jehličnanů je 
nejvděčnější modřín, ale pěstujeme i jedličku a ponejvíce borovice. 
 
Mohli byste stručně popsat postup při pěstování? 
 
 Nejdříve si vybereme semenáček stromku. Pro začátečníky je 
lepší některý listnatý strom, třeba javor. Připravíme si kořenáč 
s miskou. Pro začátek stačí nějaký obyčejnější. Kameninový 
speciální, který je podstatně dražší pořídíme až při prvním 
přesazování, kdy už vidíme, že semenáč se ujal a roste. 
Semenáček, kterému asi o třetinu zakrátíme kořínky sázíme do 
kořenáče. Na jeho dno dáváme štěrkovou drenáž a kořínky pak 
zasypáváme směsí hrabanky a písku. Zde je třeba zdůraznit 
drenážní vrstvu a zeminu vylehčenou pískem. Kořínky by totiž 
v malém prostoru mohli uhnívat. Po zasázení vydatně zalijeme. 
Proti výparu je dobré povrch kořenáče zamechovat. 
 
A co budeme dělat, když zjistíme, že se stromek ujal? 
 
 Důležité je umístění. Z naší zkušenosti bonsajím nejlépe 
vyhovuje polostín. Neméně důležité je i zalévání. Je třeba zalévat 
pravidelně, někdy i dvakrát denně, ale snažit se aby rostliny 
nebyly přemokřené. K zálivce používáme dešťovou vodu. 
 
Čtenáře určitě bude zajímat jak bonsaj tvarovat? 
 
 Pokud se stromek ujal, můžeme přistoupit k jeho tvarování. 
Nejprve musíme mít představu o tvaru. Zde je nejlepší inspirací 
příroda, která tvarování, zvláště osaměle rostoucích stromů, 
zvládá nejlépe. Tvar koruny upravujeme nůžkami, popřípadě 
vyvazováním pomocí drátků. Při zastřihování platí zásada: raději 
méně a častěji. Pokud se rostlině daří a roste, je třeba ji jedenkrát 
za dva roky přesadit. Při přesazování vyměníme zeminu a 
zakrátíme kořenový systém. 
 
 
 



 
A co hnojení? 
 
 Na to nesmíme zapomínat. Rostlina brzy vyčerpá ve 
stísněném prostoru živiny, proto je musíme doplňovat. Pro 
začátečníky je nejlepší použít speciální kombinované hnojivo na 
konifery. Hnojme buď přímo pevným hnojivem, nebo můžeme 
hnojivo přidat do zálivky. 
 
Jak zacházet s bonsaji v zimních měsících? 
 
 Přezimování bonsají je náročnější. Začít musíme již 
v pozdním podzimu omezováním zálivky. S příchodem prvních 
mrazíků bonsaje umístíme někam do světlé místnosti, v které 
však teplota neklesá pod bod mrazu. A nesmíme zapomínat 
minimálně jedenkrát měsíčně vydatně zalít. Na jaře pak 
s příchodem teplého počasí postupujeme opačně. 
 
Kolik bonsají máte, a jaké je jejich stáří? 
 
 Zatím se nám podařilo vypěstovat asi 30 kousků, nejstarší je 
dvacetiletý. Pěstování bonsají je běh na delší tratě a ne všechny se 
Vám podaří. Je to hodně o trpělivosti a soustavnosti. 
 
Na to jsme se chtěli zeptat také, kolik času denně své zálibě 
věnujete ? 
 
 Mimo zimní období, kdy jsou rostliny zazimovány, je to tak 
hodina denně, zjara při přesazování i více. 
 
A Vaše rada na závěr ? 
 
 Těm, kdo by se chtěli do pěstování bonsají pustit bychom 
doporučovali nejdříve poznat v jakém přírodním prostředí rostliny 
v lese rostou, vybrat si nějaký méně náročný listnatý druh a pak 
už jen hodně trpělivosti. 
 
Redakce děkuje za rozhovor a přeje Vám hodně pěstitelských 
úspěchu.  
 
 
 



Slovo starosty 
 

 Vážení spoluobčané,polovinu roku máme již za sebou, a 
vstupujeme do období léta, období dovolených a prázdnin. 
 Pracovníci obce provedli úklid po obci, hasiči sběr železného 
odpadu, a Vám byly přistaveny kontejnery na domovní odpad 
v počtu 8 kusů, které jste bezezbytku také naplnili. Nebezpečný 
odpad byl taktéž sesbírán a odvezen. Obec by měla být uklizená a 
nemělo by docházet k žádným černým skládkám. Pohozené 
papírky po obci budeme řešit osazením dalších odpadkových 
košů.  
 První letošní akcí na obci byla provedena úprava podlahy 
v tělocvičně s protiskluzovým nátěrem, který odpovídá novým 
normám pro provoz v tělovýchovných zařízeních. Parkety byly 
zbroušeny vyspraveny spáry a nalakovány včetně vyobrazení 
znaku obce. 
 Zelené plochy postupně upravujeme, aby se daly kosit 
sekačkou. Zasazené dřeviny přežily zimu celkem dobře, přesto 
některé dřeviny je nutné zkrátit a jiné zase podsadit. Po úpravách 
bude zaset nový trávník. Jinak probíhá kosení trávy po obci, a 
provádí se drobné údržby.  
 Před oslavami 120. výročí SDH Nové Hvězdlice bylo 
upraveno parkoviště, odklizen materiál a porovnána plocha. Při 
jarních záplavách byla požární nádrž zanesena blátem a drobným 
kamením a tato nádrž byla v měsíci dubnu vyčištěna. 
 Taktéž při jarním tání došlo k podemletí mostu pod Kaštany, 
který musíme opravit. Již v letošním roce při náhlém tání sněhu 
nám zachytil Poldr ve Starých Hvězdlicích, velké množství vody, 
které postupně odtékalo potokem do toku Hvězdličky. Nedořešen 
stále zůstává potůček , který pramení z honu Borovice. Správa a 
údržba silnic Vyškov nám přislíbila vybudování nového mostku 
pod silnicí od čeho by se odvíjela další část pokračování 
v zatrubnění nebo v otevřené příkopě až k napojení do toku. Opět 
tato část vede přes soukromé pozemky,kde bude muset být 
provedeno vykoupení nebo povolení vstupu na pozemek od 
jednotlivých fyzických osob. Některá jednání již probíhají na 
úrovni krajské správy silnic, kde se již započalo s projektovou 
přípravou nového mostku. 
 Ve Zdravé Vodě pod kopcem kolem místní komunikace bylo 
položeno 80m betonových žlabů na odvod povrchové vody, která 
stéká z polí a tato voda se rozlévala i mimo příkopu po 



komunikaci až do zahrádek. Místní chalupáři si provedli položení 
žlabů sami,za což jim děkuji. 
 V letošním roce provedeme chodník okolo školy a do Křébu 
ze zámkové dlažby. Další připravovanou akcí bude obnova 
chodníku od obchodu Koloniál až po Nevyjelovo.Tuto akci je 
nutné projekčně připravit a na příští rok požádat o dotace. 
 V druhé polovině roku ukončí firma UNILES svoji činnost ve 
Hvězdlicích a bude se stěhovat jinam. Tato budova nám již 
zůstane nevyužitá. OZ projednalo tuto záležitost a znovu 
přestěhujeme MŠ do této budovy – tedy zpět po 12 letech. Než 
dojde ke stěhování musí se provést rekonstrukce budovy, aby 
odpovídala všem dnešním platným normám od kuchyně přes 
sociální zařízení, výměnu oken a dveří, odpady, topení apod. 
Jelikož se naskytl vhodný dotační titul až se 100% krytím, 
okamžitě bylo o tuto dotaci požádáno. Rekonstrukce by probíhala 
v příštím roce s ukončením akce 12/ 2007. V dnešní MŠ máme ve 
stávajících podmínkách povolen provoz do konce roku 2007, jinak 
by muselo dojít k rekonstrukci kuchyně a soc. zařízení. Vše se 
vztahuje na nové normy EU. Rekonstrukce staré MŠ by měla 
tento problém vyřešit. Současný počet dětí v MŠ čítá stále kolem 
20 a tento stav bude podle přihlášených dětí udržen do roku 
2009. 
 V měsíci dubnu jsme opět požádali o dotaci na umělý 
trávník na malém hřišti. Pokud budeme zařazeni do výběru pro 
podzimní přidělení dotací a projdeme dalším výběrovým řízením, 
tak s tuto akcí by se započalo na jaře 2007. Bylo by to velké plus 
nejen pro sportovce,děti, ale i pro celou obec. 
 Kulturní dění je v naší obci stále na dobré úrovni. V měsíci 
dubnu byla uspořádána výstava fotografií jednotlivých organizací 
od jejich vzniku až do dnešních dnů. Všem vystavujícím 
organizacím příprava na výstavu zabrala mnoho času a jejich 
osobního volna aby jejich organizace a její činnost byla dostatečně 
prezentována. Odměnou všem vystavujícím bylo, že tuto výstavu 
navštívilo více než sto občanů domácích a dojeli se podívat občané 
i s okolních obcí.  
 Koncem dubna ČSŽ uspořádal slet čarodějnic, který se 
konal v KD a to z důvodů nepříznivého počasí. 
 Začátkem měsíce května SDH Nové Hvězdlice oslavili 120 let 
svého trvání. Oslavy začaly v pátek slavnostní schůzí, které se 
zúčastnil pan hejtman JmK ing. Stanislav Juránek, příští den 
slavnost začala mši svatou za zemřelé hasiče a položením věnců u 
sochy sv. Floriána na náměstí a u velkého kříže na hřbitově ve 



Starých Hvězdlicích. Odpoledne byla přehlídka historické a 
nejnovější požární techniky. Dále následovala okrsková soutěž 
družstev mužů a mladých hasičů. Umístění našich hasičů bylo 
vynikající posuďte sami: NH muži 1. místo, SH muži 3. místo a 
NH mladí hasiči 1. místo. Více není co dodat, musím jen 
poděkovat všem soutěžícím a organizátorům celé této velké a 
zdařilé akce a také tak činím. Po celé odpoledne vyhrávala 
dechové hudba Podboranka a akce byla ukončena večerní taneční 
zábavou. 
 Ve Starých Hvězdlicích SDH pořádal slet čarodějnic a 
tradiční stavění máje. Nyní svépomocí vyrábí dřevěné lavičky a 
stoly pro venkovní posezení ze smrkových půlených kmenů. 
 SK Hvězdlice v malé kopané pokračuje v jarní části soutěže a 
také uspořádal nohejbalový turnaj, který za nepříznivého počasí 
se uskutečnil v tělocvičně. Další akcí v měsíci červnu byl tradiční 
Vepřcup a po něm následovala taneční zábava.  
 Kulturní komise za spoluúčasti hasičů, sportovců,Svazu žen 
a myslivců připravila Dětský den, který se již tradičně odbývá za 
garážemi na malém hřišti, a bývá vždy ukončen diskotékou. Opět 
padla řada připomínek od jednoho občana jak k dětskému dni, 
k ochranným sítím, které si sám přál, tak k samotné diskotéce. 
Připomínky řešilo OZ na svém zasedání konaném dne 14.6.2006 
s výsledkem, aby dotyčný byl pozván na zasedání OR a objasnil 
vznešené připomínky. Pořadatelům, tak jak bylo sděleno na OZ se 
již zmrzuje něco tam pořádat, protože sebelepší akce je narušena 
tímto občanem. Děkuji všem organizacím a všem jejich 
pořadatelům za jejich obětavou práci, za jejich organizační 
schopnosti zorganizovat řadu výše uvedených akcí a do 
organizování dalších akcí přeji jim mnoho úspěchů a moc 
trpělivosti. K zorganizování každé akce je zapotřebí mnoho 
osobního času, který každý s organizátorů každé akci věnuje. A 
toto si někteří neuvědomují, každá akce se pořádá pro všechny 
občany a na tyto akce jste vždy všichni zváni. 
 V loňském roce jsme požádali o navrácení titulu Městys“ a 
letos v dubnu PS schválila zákonem 234/2006 Sb. O obcích, tuto 
změnu. Obec proto požádá předsedu PS o navrácení tohoto titulu 
zpět. Předseda PS na žádost obce stanoví a zároveň určí den, od 
kterého se obec Hvězdlice stává opět městysem. 
 Vážení spoluobčané, blíží se konec školního roku, začnou 
prázdniny a čas dovolených. Přeji Vám všem pěkné prožití 
dovolené a dětem krásné prožití prázdnin.  

Alois Kadlec, starosta 



Z jednání zastupitelstva obce 
 
Zastupitelstvo obce Hvězdlice se sešlo 14. 6. 2006 a projednalo 
mimo jiné: 

- podíl obce Hvězdlice na spolufinancován akcí Svazku obcí 
„Mezihoří“ ve výši 10.000 Kč 

- vyrovnaný rozpočet Svazku obcí „Mezihoří“ na rok 2006, 
jehož členem jsou i Hvězdlice 

- přísedící soudce pro Okresní soud ve Vyškově, p. Janu 
Lejskovou a p. Jana Machalu 

- ukončení nájemní smlouvy firmy Uniles, a.s. Rumburk 
- kupní a darovací smlouvu s Jihomoravskou plynárenskou 

a.s. Brno o prodeji plynového potrubí v obci 
- rozpočtová opatření č. 2. 3. a 4 s celkovým zvýšením příjmů 

a výdajů Kč 101.800 
- rekonstrukci bývalé MŠ a podání žádosti o dotace na tuto 

rekonstrukci 
- uzavření MŠ Hvězdlice v době letních prázdnin od 7. 7. 2006 

do 1. 9. 2006  
- svolání jednání Rady obce Hvězdlice dne 23. 6. 2006 

s přizváním p. M.Kameníčka, NH čp. 217 
- průběh řízení o zavedení vysokorychlostního internetu v obci 

do 12/2006 
- průběh úklidových prací v obci 

  
  
  
 
Události v kultuře 
 
Z činnosti Svazu žen. 
 
II. VELKÝ SLET ČARODĚJNIC 
 
 V sobotu 29.dubna se měl v naší obci konat druhý velký slet 
čarodějnic. Bohužel nepříznivé počasí zhatilo naše plány, proto 
jsme se rozhodly vyčkat na jeho případné zlepšení.  
 Zaklínání přírodních vlivů ovšem nepomohlo, a tak jsme 
připravily v neděli 30. dubna dolet čarodějnic na sále kulturního 
domu. A protože celý den pršelo, oblétl čarodějný rej pouze 
náměstí. Strašidelný jekot a kvílení prý ale bylo slyšet i v okolních 
vesnicích. 



 Po té, co nám starosta obce předal právo trestat po celou noc 
přečiny, zločiny a ostatní neřádstvo, započal ten pravý rej. 
 O hudbu i mluvené slovo se staral po celé odpoledne dýdžej 
,,KEČENED Z LAKJET“. Vyřádil se nejen čarodějný dorost a 
ostatní děti. Ale i my odrostlé. K účasti na soutěžích byly přizváni 
i přihlížející z publika.Všichni bez úhony přežili. 
 Během programu jsme shlédli taneční číslo s košťaty, které 
nacvičily mladé čarodějničky ve vlastní choreografii. Pro velký 
úspěch je musely několikrát opakovat. 
 Všechny hodnotné ceny v tombole byly vyzvednuty a i první 
cena, kterou měl její výherce strach převzít, nakonec našla 
v dražbě svého majitele. 
 Jako zpestření celé akce bylo připraveno přijetí nových 
členek ČSŽ. Nakonec se dostavil pouze jeden kandidát. Na toho 
čekalo splnění několika náročných úkolů - přebalení pokakaného 
dítěte, zapletení vánočky, oloupání a nakrájení cibule bez uronění 
slzy. Po jejich splnění v bravurním čase se rozrostl ČSŽ Hvězdlice 
o novou ,,čestnou členku“ která byla dekorována předsedkyní 
svazu čarodějnic ,,Ošatkou Upírů“. 
 Protože nám starosta nepovolil zapálit na sále hranici 
ohnivým flusem, nebyla i letos žádná členka čarodějnického 
cechu upálena. Příští rok na III. Velkém sletu čarodějnic se opět 
sejdeme všechny a uvítáme i ty které doposud váhaly zda mají 
prozradit svou identitu. 
 Podle vlastních zážitků a paměti poněkud ovlivněné ohnivým 
mokem zapsala ,,Ošatka Netopýrů“:  
 
 Český svaz žen ve spolupráci s SK Hvězdlice pořádal i letos 
,,Slavnostní slet čarodějnic“. Kvůli nepříznivému počasí jsme se 
,,slétli“ do sálu KD. Účast diváků byla bohužel slabší. Ale všechny 
přítomné čarodějnice, hlavně čarodějný potěr se bavily. Ti 
nejsilnější jedinci to vydrželi až do prvních májových hodin.Už teď 
se těšíme na slet v příštím roce. 
 
Z další činnosti svazu žen 
 
 Kromě již zmíněného Sletu čarodějnic se naše organizace 
spolupodílela na pořádání dětského karnevalu a dětského dne na 
hřišti za garážemi. Plánujeme opět pořádání Diskotéky i pro starší 
a pokročilé. Termín ještě upřesníme. 



 Dovolte abych vám všem popřála touto cestou krásné a 
příjemně strávené prázdniny. Našim dětem spoustu hezkých a 
nezapomenutelných zážitků. 
 Také bych chtěla poděkovat SK Hvězdlice za pomoc při 
jakékoliv naší činnosti. Protože díky naší spolupráci se nám daří 
nejenom lépe organizovat všechny akce, ale už začínáme konečně 
zapisovat do našeho pokladního deníku nějaký zisk. Ten bude 
samozřejmě využit ve prospěch další činnosti ČSŽ Hvězdlice. 
 

Yveta Tomášková 
 
Z činnosti Mysliveckého sdružení Hvězdlice 
 
 V měsíci říjnu a prosinci budou uskutečněny naháňky na 
černou zvěř ( divočáky).Termíny naháněk budou upřesněny do 
měsíce září podle stavů zvěře. Občané se mohou lovů zúčastnit 
pouze jako honci beze zbraně, neboť střelci jsou na tyto akce 
zváni jednotlivě členy MS Hvězdlice.V souvislosti s tímto 
upozorňujeme všechny, kteří se budou chtít zúčastnit jako honci, 
že je nutné, aby se jednalo o fyzicky zdatné lidi, kteří se nebojí 
divočáků a nebojí se prodírat houštinami a ostružiním. 
Upozorňujeme na to, že společných lovů se mohou zúčastnit 
pouze osoby starší 15 let. 
 Ještě poznámka k akci uveřejněné v tomto zpravodaji 
v kulturním kalendáři: Akce „ Zakončení prázdnin“ na myslivecké 
chatě bude pořádána pro všechny děti a jejich rodiče obce 
Hvězdlice. Součástí akce budou soutěže a jiné atrakce, které se 
budou konat v okolí chaty a večerní opékání špekáčků. 
Občerstvení včetně špekáčků bude zajištěno přímo na chatě a 
bude dětem poskytnuto zdarma. 
  

 Ing. František Vrbacký 
  
Z činnosti kulturní komise 
 
 Ráno 10. června 2006 se probouzíme do zamračené a deštivé 
oblohy. Organizátorům „malé kopané“ a hlavně Dětského dne“ 
naskakují vrásky.Ale jak praví přísloví: „ Špatný začátek-dobrý 
konec… počasí se umoudřilo a obě akce mohly proběhnout. 
 Dětský den začal ve 14,00 hodin. Pořadatelé: kulturní 
komise obce Hvězdlice, Sbor dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice, 



SK Hvězdlice-oddíl malé kopané a v neposlední řadě Český svaz 
žen Hvězdlice připravili pro děti mnoho soutěží. 
Uvedeme jen některé: pro ty nejmenší stavby z kostek, chytání 
rybiček, házení míčku do „tlamy“. Pro ostatní to byl třeba slalom 
s míčem mezi kuželkami, střelba ze vzduchovky, soutěž na 
dřevěných lyžích, ruské kuželky. 
 Místní hasiči postavili překážkovou dráhu, jak pro mladší, 
tak i pro starší soutěžící, kde si mohl každý vyzkoušet svoji 
fyzickou kondici při útoku na fingovaný požár. 
 Za všechny soutěže byly děti odměněny sladkou odměnou. Ve 
střelbě podle kategorií byli soutěžící odměněni také věcnými 
cenami. 
 Celý „Dětský den“ uváděl konferenciér rádia „Jerevan“, který 
zval všechny účastníky na vyuzené klobásy, vařené maso, pivo, 
kávu-prostě všechno, co k občerstvení patří. Každé dítě dostalo 
oplatek a sodovku zdarma. 
 Úderem 16. hodiny byl zapálen táborák s opékáním špekáčků, 
jež každé dítě obdrželo zdarma. A věřte-nevěřte, špekáčky 
chutnaly. 
 Na závěr večera byla zahájena diskotéka s DJ Michalem. 
Zábava se rozjela na plné obrátky a trvala opravdu do konce. 
Děkujeme touto cestou všem pořadatelům. 
  

 Leopold Závodný 
  

  
 Z činnosti dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice. 
 
31. března -  členové sboru se přišli rozloučit s dlouholetým  
  členem SDH Uhřice panem Petrem Láníčkem  
  do Milonic kde jeho tělesné pozůstatky byly 
 uloženy na místním hřbitově. 
 
7. dubna -  členové sboru se zúčastnili dalšího pohřbu v  
  Milonicích, kde se přišli rozloučit s dlouholetým  
  starostou SDH Uhřice, s panem Janem 
 Pokorným. 
 
7. dubna -  členové SDH uspořádali sběr železného šrotu 
 v obou částech obce. 
 



8. dubna -  SDH Pístovice uspořádali 29. ročník závodu 
 požární všestrannosti pro mladé hasiče. Naši 
 mladší hasiči obsadili pěkné 2. místo a starší 
 skončili na 7. místě. 
 
1. května –  Ivanovice na Hané 4. ročník memoriálu Zdeňka  
  Pitnera: Odznaky odbornosti: 16 mladých hasičů  
  se snažilo získat alespoň jeden odznak a tak 
 nikdo neodešel s prázdnou. Někdo si obhájil ten 
 co měl a  někdo získal nový. Pro všechny to ale 
 bylo zábavné odpoledne a každý kromě odznaku 
 dostal limonádu a nějakou tu sladkost.  
 
5.- 6. května –  Sbor dobrovolných hasičů slavil 120, výročí  
  založení sboru, v pátek v podvečer na sále 
 kulturního domu se konala slavnostní schůze, na 
 které byl přítomen i hejtman Jihomoravského 
 kraje Stanislav Juránek. 
 Sobotu zahájili Mší svatou za zemřelé hasiče 
 v kostele Sv. Jakuba. Po mši odpochodovali za 
 pomoci dechové hudby „PODBORANKA“ položit 
 věnce k patronovi Sv. Florianovi a na hřbitov ke 
 kříži. Velitel pronesl projev. 
  Odpoledne byly předvedeny ukázky staré a nové  
  techniky, dále okrskové cvičení dospělých a 
 mladých hasičů. 
 Oslavy ukončili večer taneční zábavou, na které 
 hrála k tanci a poslechu hudební skupina 
 „CLASSIC“. 
  Děkujeme všem občanům, že se přišli podívat a  
  podpořit hasiče. 
 
14. května –  hasiči uspořádali sběr kamene pod Bořím. 
 
20. května –  taktéž hasiči uspořádali sběr kamene ve 
 Chvalkovicích pod Bořím. 
 
 
3. června –  Okresní kolo hry „PLAMEN“ které se uskutečnilo 
 na hřišti ve Slavkově u Brna. Naši mladší hasiči 
 obsadili 2. místo z 8. družstev. Starší hasiči 
 skončili na pěkném 3. místě ze 14 družstev. 



 
10. června – hasiči pomáhali na zdárném průběhu dětského 
 dne, který uspořádala kulturní komise se 
 složkami v obci. 
 
 
Připravujeme DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR. 
 
V krásném prostředí Ždánického lesa s vlastním koupalištěm a 
bohatým programem. 
TERMÍN: 31.7.2006 – 15.8.2006 
Cena bude upřesněna podle počtu zájemců a pokud využijeme 
celou dobu turnusu. 
Závazné přihlášky si můžete vyzvednout u pana Stenchláka, kde 
se dovíte další informace. Děti musí být přihlášeny nejpozději do 
konce června !!! (konec školního roku) z důvodu nahlášení 
míst na táboře a upřesnění ceny. 
 

 Kolofík Jan  
  
Ze sportovního života obce  
 

 Hlavní náplní naší činnosti v uplynulém období byly zápasy 
jarní části okresních soutěží v malé kopané. Jak jsme Vás již 
informovali došlo v podzimní části k velkým změnám v hráčském 
kádru. Za „A“ mužstvo nastupovalo pět hráčů, kteří v uplynulém 
ročníku hráli pravidelně za béčko. Jarní výkony mužstva byly 
vcelku dobré a nebýt několika zaváhání, mohlo skončit lépe jak 
na průběžném pátém místě. V okresním přeboru je vzhledem 
k deštivému počasí velké množství dohrávek, takže konečné 
umístění áčka ještě může doznat změny. 
 V okresní třídě působící „B“ mužstvo prošlo na podzim 
velkou obměnou. Nastoupilo hodně mladých hráčů, kteří teprve 
získávají zkušenosti. Vezmeme-li v úvahu jejich mládí a určitou 
nesehranost, je konečné desáté místo v soutěži odrazem reálných 
možností mužstva. Na tomto místě bych chtěl poděkovat těm 
starším, kteří se snaží mladé vést a organizačně chod tohoto velmi 
juniorského mužstva vedou. 
 Kromě soutěžních klání jsme 17. června uskutečnili v pořadí 
již VI. ročník turnaje v malé kopané Vepřcup 2006. Tentokrát 
jsme pozvali mužstva Fenstaru Bučovice, Teepaku Slavkov, BVV 
Brno, FC Promy Vyškov a Prostějováky. Samozřejmou byla účast 



našich dvou mužstev. Maratón zápasů začal již v osm hodin ráno 
a skončil okolo páté hodiny odpolední. A jak turnaj skončil? Na 
prvním místě se umístilo mužstvo Prostějova, které předvádělo 
nejhezčí hru. Naše A mužstvo neobhájilo loňské prvenství a 
skončilo druhé. Na třetím místě skončil mužstvo FC Proma 
Vyškov.  
 Po ukončení zápasů pak mohli ti nejvěrnější shlédnout 
zápas našich fotbalistů s Ghanou na MS v Německu. A nikoho 
z přihlížejících výsledek a výkon příliš nepotěšil. To výkon TOP 
TRIA, které hrálo v průběhu následující letní noci byl 
nesrovnatelně lepší a tak většině tanečníků se nad ránem ani 
domů moc nechtělo. A není se ani čemu divit. Celý den měli 
zajištěné občerstvení lepší jak od maminky.  
 
  

 Ing. Zdeněk Tejkal 
předseda SK Hvězdlice 

 
 
Společenská kronika 
   
Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané : 
 
Pan  Bárta Vladimír  80 let 
Pan  Marek Jan  65 let 
Paní  Honzáková Jarmila  65 let  
Paní  Handlířová Jitka  65 let 
 
Paní  Rotreklová Marie  96 let 
Paní  Žilková Jarmila  95 let 
Paní  Andrlová Anna  92 let 
Paní  Mašková Marie  91 let  
Paní  Staňková Anna  90 let 
Paní  Kolaříková Alenka  80 let 
Paní  Netopilová Ludmila  80 let 
Pan  Straka Antonín  60 let  
 
Přejeme hodně zdraví , štěstí a spokojenosti do dalších let. 
 
 
 
  



Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany :  
 
Panem  Kopřivou Václavem 
Panem  Filipem Oldřichem  
Paní  Nešpoříkovou Miloslavou 
 
Panem  Sigmundem Vratislavem 
Panem  Hrubým Františkem 
Paní  Duroňovou Františkou 
Panem  Dočkalem Milanem 
Panem  Bajerem Janem 
Paní  Juzovou Františkou 
Paní  Rybnikářovou Marií 
 

 Čest jejich památce. 
  
  

Kulturní kalendář akcí v roce 2006  
 
Kontakt pro všechny připravované akce: 
 tel. 517 358 616 Obecní úřad Hvězdlice 
 
Datum    Název akce    Místo konání 
------------------------------------------------------------------------------- 
 5.- 6. 7.2006 Hodové slavnosti ve Starých Hvězdlicích  
 SH před obchodem 

/ pořádá SDH Staré Hvězdlice/ 
--------------------------------------------------------------------------------- 
21.-23.7.2006 Hodové slavnosti v Nových Hvězdlicích  
 sál a hřiště v NH 

/ pořádá kulturní komise, SK Hvězdlice/ 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Srpen 2006 Slavnostní ukončení prázdnin u buněk ve SH 

/ pořádá SDH Staré Hvězdlice/ 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 2. 9. 2006 Zakončení prázdnin na „Myslivecké chatě“ u  
 Zdravé Vody - soutěže a atrakce pro děti 

/ pořádá Myslivecké sdružení Hvězdlice/ 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Listopad 2006 Beseda s důchodci sál KD v NH 

/ pořádá kulturní komise obce Hvězdlice/ 
--------------------------------------------------------------------------------- 



25. 12. 2006 Turnaj v nohejbale tělocvična v ZŠ 
/ pořádá SK Hvězdlice/ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
30. 12. 2006 Sněhulacup malá kopaná, NH hřiště za garážemi  

/ pořádá SK Hvězdlice/ 
--------------------------------------------------------------------------------- 
31. 12. 2006 Silvestrovský turnaj v kuželkách u buněk ve SH 

/ pořádá SDH Staré Hvězdlice/ 
 
 
* vysvětlivky: NH – Nové Hvězdlice, SH – Staré Hvězdlice,  
 KD – kulturní dům  
 
 
Obecní úřad informuje 
 
Odpočty vodoměrů proběhnou ve dnech 29. – 30. 6. 2006. 
Prosíme občany, aby připravili své vodovodní šachty a 
zkontrolovali jejich technický stav. 
 
Dne 12. 7. 2006 se bude Obecním úřadě provádět úhrada 
vodného za I. pololetí 2006 a stočného za rok 2006. 
Sazby: 
Vodné : 17 Kč / m3 
Stočné: 100 Kč / osoba trvale žijící/rok 
 100 Kč/ rekreační objekt / rok 
  
 
 
 
Sportovní soužití mužů a žen  
  
 V době kdy redakce připravuje toto číslo zpravodaje není 
jasné zda naši hráči postoupí do dalších bojů na letošním 
Mistrovství světa ve fotbale. I přes to, zde máme velmi dobrý a pro 
manželky závazný pokyn, vydaný formou nařízení. 
 
NAŘÍZENÍ 
o pravidlech chování manželek v době konání Mistrovství 
světa ve fotbale 2006 (platí i pro méně významné sportovní akce) 
 



 § 1 
V době od 9.6.06 do 9.7.06 je manžel absolutním vládcem nad TV 
přijímačem a jeho dálkovým ovládáním. 
 
 § 2 
Manželka se u uvedené době mlčky věnuje domácím pracím. 
 
 § 3 
Před každým zápasem musí manželovi položit k televiznímu 
křeslu přepravku vychlazeného piva, přičemž důraz se klade na 
slovo "vychlazené". 
 
 § 4 
Manželce je přísně zakázáno zdržovat se v televizní místnosti v 
průběhu hry. 
 
 § 5 
O přestávce má manželka 15 minutové právo vstupu, aby mohla 
vyprázdnit popelníky a nahradit prázdné nápojové láhve 
chlazenými plnými láhvemi. V případě zájmu se podávají různé 
pamlsky. Šustění s obaly je nepřípustné. Verbální komunikace je 
zakázaná. 
 
 § 6 
Nejpozději 30 minut před začátkem zápasu musí manželovi 
předložit s láskou připravené, zpravidla teplé jídlo. I v této době 
musí byt klapačka manželky zavřená, aby manžel nebol rušen při 
mentální přípravě na nadcházející hru. 
 
 § 7 
V době konání mistrovství světa je nutné se vyvarovat jakékoliv 
činnosti sloužící k rozmnožování. Manželka má zakázané nosit 
oblečení, které by mohlo u manžela vyvolat touhu po takovéto 
činnosti. 
 
 § 8 
V případě, že manžel velkodušně dovolí manželce zhlédnout na 
minutku anebo dvě průběh hry, musí se tato zdržet jakýchkoliv 
projevů a otázek, které by prozradily její nedostatečnou úroveň 
fotbalovo-technického intelektu (např.: Co je to ofsajd?). 
Okamžitým vykázáním z místnosti budou ohodnocené poznámky 
typu: "Ach, ten Beckham dnes opět vypadá úžasně". 



 § 9 
Jestliže manželky neporuší ani jedno ustanovení předcházejících 
článků, manžel je povinný odměnit manželku tím, že: 
a) nerozleje pivo 
b) nenatrousí v okruhu 3 metrů okolo svého trenérského 
(televizního) křesla 
c) při spotřebě pokrmu uvedeného v § 6 nebude neustále 
připomínat kulinářské schopnosti své matky. 
 
 § 10 
Nařízení nabývá účinnosti dne 9. června 2006 . 
 
 

 Váš V.J. vlastní rukou  
 
 


