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Vážený čtenáři Hvězdlického zpravodaje,
Září je pro mě vždycky ve znamení konců a začátků. Pomalu
končí léto a začíná podzim, končí prázdniny a začíná nový školní
rok, většině z nás skončila dovolená a začíná pracovní proces. Na
zahrádce se sklízí úroda, na polích už jsou jen strniska. Jedna
úroda je sklizená, druhá se setím ozimů zakládá. Rodičům
školáků přibylo povinností. Ještě nakoupit sešity, ořezat tužky a
připravit svačinky a první školní den ukončil bezstarostné
prázdniny. Důvod ke smutku?
V žádném případě. Jen pořádně otevřete oči: Začíná to
nejbarevnější roční období, ale také období jablkových závinů,
švestkových knedlíků a hlavně příprava švestkových pálenek – to
aby bylo v zimě teploučko. Zkuste hned po ránu, ač je to někdy
nemožné, otevřít oči dokořán a podzimní náladu nasávat všemi
póry, vnímat krásu třpytící se ranní rosy, radost ptáčků zpěváčků
i úsměv souseda, který před Vámi spěchá do práce.
Někdo moudrý kdysi řekl: „Raduj se z toho, co máš a nermuť
se nad tím, co nemáš.“ A proto, nehleďme, co mají ostatní lepší
než my a kdo má víc, ale děkujme za to, co máme my sami a
važme si toho. A poslední myšlenka, která se mi honí hlavou a
kterou vyvolal návrat dcery ze zahraničí. Když se totiž vrátila,
první, co řekla, bylo: „East, west, Home is best.“ – Všude dobře,
doma nejlíp. A je to tak. Ať zažijete cokoliv, ať jste z domova na
rok nebo padesát, nikdy nezapomenete na svůj domov, místo, kde
máte zázemí a určitě vás zaplaví pocit radosti.
A na závěr úvodu Vám chci popřát krásné podzimní dny,
veselou náladu a radost z toho, co máme. Doufám, že mezi první
věcí kterou nemáte a která Vás potěší bude i toto číslo
Hvězdlického zpravodaje. Co v něm najdete?
Povídání o hvězdlické Mateřské škole.
Pokračování vzpomínek seniora.
Řemesla a dovednosti občanů Hvězdlic.
Tradiční slovo starosty.
Z jednání vámi zvolených zástupců.
Společenský život v obci, aneb události v kultuře a sportu.
Společenskou rubriku.
Volby do obecního zastupitelstva.
Aktuální kulturní kalendář.
A na závěr něco o dětech.

Z činnosti Mateřské školy Hvězdlice.
Mateřská škola Hvězdlice je od l. ledna 2003 příspěvkovou
organizací. Jejím zřizovatelem je obec Hvězdlice. Mateřská škola
je jednotřídní s celodenním provozem od 6.45 do 15.30 hodin.
Kapacita MŠ je 24 dětí.
Od 1. prosince 1996 je MŠ umístěna v přízemí budovy ZŠ. K
dispozici je školní zahrada. Součástí MŠ je i školní kuchyně, kde
se vaří nejen pro děti, ale i pro cizí strávníky, kterých je k 1. září
2006 zapsaných celkem šestnáct. Stravu si odnáší v jídlonosičích.
Vaření pro cizí strávníky je doplňkovou činností MŠ.
MŠ je věkově smíšená třída. V loňském školním roce
navštěvovalo MŠ celkem 22 dětí. V letošním je k 1. září celkem
zapsáno 21 dětí, z toho 12 chlapců a 9 děvčat. Šest dětí je
z Chvalkovic.
Věkové složení dětí v tomto škol.roce: 3-4 leté : 8 dětí
4-5 leté : 5 dětí
5-6 leté : 8 dětí
Výhledové seznamy dětí na další dva školní roky jsou opět 20 až
21 dětí.
Výchovně vzdělávací práce v MŠ:
Výchovně vzdělávací práce vychází ze školního vzdělávacího
programu „Rok v mateřské škole“, zpracovaného v souladu
s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání, vydaným
MŠMT.
Cílem výchovně vzdělávací práce v MŠ je poskytovat dětem
dostatek podnětů pro všestranný harmonický rozvoj jejich
osobnosti, podporovat jejich zájem o získávání nových poznatků a
tak vytvořit základy jejich celoživotního vzdělávání a umožnit jim
úspěšný vstup do 1. třídy základní školy.
Výchova a vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech
v průběhu celého dne vyváženým poměrem spontánních a
řízených aktivit.
Organizace dne v MŠ je uspořádána v režimu dne, kde jsou
zařazeny jak hry dětí, tak řízené činnosti, pobyt venku, strava,
hygiena a odpolední odpočinek.
U dětí rozvíjíme pohybové a manipulační dovednosti.
V oblasti psychické se rozvíjí myšlení, řeč, správná výslovnost
hlásek a základní matematické představy.
Posilovány jsou kamarádské vztahy mezi dětmi, vzájemná
komunikace, pocit jistoty a bezpečí.

Při vycházkách do přírody je u dětí posilován kladný vztah
k živé i neživé přírodě a k lidem.
Ve
spolupráci
s rodinou
rozvíjíme
samostatnost,
sebeobsluhu, hygienické dovednosti a zdvořilostní návyky.
Kulturní akce v MŠ:
- Mikulášská nadílka
- vánoční besídka a besídka ke Dni matek v Mateřské škole
- vystoupení dětí na besedě s důchodci a na vítání občánků
- s okolními MŠ organizujeme návštěvu divadelních
představení - 3x až 4x za rok a na konci školního roku výlet,
např. do ZOO
- soutěže ke dni dětí
- rozloučení s předškoláky
Závěrem děkuji za sponzorské dary při těchto akcích, a to
paní Věře Vítkové, prodejně Jeřábek – Bárta, myslivcům za
vánoční stromek a hasičům za prohlídku hasičské zbrojnice.
Dále děkuji Obecnímu úřadu v Nových Hvězdlicích za
podporu a za pomoc při údržbě a opravách v MŠ.
Do budoucna věřím, že tato dobrá spolupráce bude
pokračovat, za což předem za MŠ děkuji.

Eva Šťastná
ředitelka MŠ

Vzpomínky seniora (třetí část)
V předchozím čísle zpravodaje jsme uvedli druhou část
„Vzpomínek seniora“. Autor v ní vzpomíná na vyhlášené
hvězdlické jarmarky. Ty společně se světskými a církevními
slavnostmi dokreslovaly atmosféru tehdejší hvězdlické společnosti
a zpestřovaly každodenní nelehké úsilí obyvatel Hvězdlic zajistit
sobě a svoji rodině obživu. A jaké to byly slavnosti? Dejme slovo
panu Rudolfu Brablecovi.
„Mezi světské slavnosti patřila ve Hvězdlicích vždy po
určitém časovém odstupu vystoupení tělovýchovných jednot
Sokol a Orel, samozřejmě s hudbou. Sokolská tělovýchovná

jednota byla nepoměrně větší a také na její vystoupení chodilo
hodně lidí.
Vystoupení cvičenců, jak tomu říkali, byla přesně
organizovaná a rozdělená do skupin: žáci – žákyně, dorostenci –
dorostenky, muži – ženy… Cvičila se prostná s hudbou ve všech
skupinách, starší dorostenci a muži také na bradlech a někteří
muži i na hrazdě. Jejich výkony, od těch nejmenších až po
dospěláky, dokázala divácká veřejnost vždy odměnit mohutným
potleskem.
U pomníku „tatíčka“ Masaryka stával se svým stánkem
jednonohý pan Valentin Jetelina (o druhou nohu přišel údajně ve
válce), seděl na židli, berle opřené o plot pomníku, a ostřížím
zrakem přehlížel po krámku rozložené čokolády, perníky, oplatky
a kokosky, které byly velkou pochoutkou a také krabici
s neznámým obsahem. Říkali jsme tomu „Kočka v pytlu“. Byly to
losy, z nichž jeden jediný určoval výherce pravé kožené fotbalové
mičudy. Jeho krámek býval vždy obležený omladinou, ale on už
své „kunčofty“ dobře znal, takže si vystavené zboží obvykle
uhlídal.
Se svým stánkem nikdy nechyběl ani na veřejném cvičení
Orlů. Ti mívali své vystoupení v zahradě za sv. Augustinkem, kde
soupeřili se svým věčným rivalem – Sokolem. Bylo jich podstatně
méně, ale také oni se snažili podávat nejlepší výkony. Protože to
byla katolická jednota, přicházel sem také pan konzistorní rada P.
Jakub Pavelka. Měl tady vždy vyhrazené čestné místo a
cvičencům za jejich výkony vždy důstojně zatleskal.
Světské slavnosti by se neobešly bez každoročního
lampiónového průvodu, konaného vždy 28. října. Na lampiónový
průvod jsme se jako kluci vždycky už dlouho dopředu těšili
nejvíce. Řeči a nekonečné proslovy o republice nás vůbec
nezajímaly, ale za to si každý hlídal svůj lampiónek a pochodování
s ním přes celou dědinu bývala sláva převeliká.
Muzikanti se překonávali, bubeník, pan Arnošt Charouz,
mlátil do bubnu jak Turek před útokem a Andulka Šafářová nám
zněla v uších ještě celý další týden. Kolik to bývalo slávy!
Další velkou slavností býval průvod k soše sv. Floriána na
náměstí. Za svým patronem přicházíval každoročně Sbor
hvězdlických dobrovolných hasičů ve slavnostních uniformách a
nablýskaných přilbách. Tady jim také jejich záslužnou práci pro
občany a obec vždy požehnal pan farář Pavelka a hasiči pak
s muzikou odcházeli k požárnímu cvičení, když se předtím
urychleně převlékli do „pracovního“.

Vzpomínám si, kolikrát jsem už jako větší potomek, leštil
tatínkovu přilbu. On měl jako zástupce velitele tu svoji přilbu
jinou, slavnostnější s takovou mosaznou kokardou a ta dala
nějakého leštění. Potom ale doslova zářila.
Když velitel sboru pan Jan Handlíř odešel do hasičského
nebe, byl do této funkce zvolen můj otec Rudolf Brablec. Jistě si
zvolili dobře, protože poctivějšího a čestnějšího velitele by nenašli.
Tatínek bral tuto svou novou funkci ne jako povinnost, ale jako
poslání, a od této chvíle také věnoval Sboru dobrovolných hasičů
ve Hvězdlicích veškerý svůj volný čas. Za jeho náčelnictví byl
postaven vertikální i horizontální sušák hadic, hasičská zbrojnice,
doplněna výzbroj i výstroj mužstva, přistavěna místnost pro
porady vedení a členské schůze, ale to nejhlavnější - o čem
tatínek dlouhá léta snil, po schválení na členské schůzi, kde
někteří čestní členové hned také položili, možno říci první peněžní
„podkladky“ - začala intenzivní sbírka na první motorovou
stříkačku.
Vzpomínám si, jak večer, vždy po týdnu obracel tatínek
korunku ke korunce až konečně po dvou letech se objevila před
hasičskou zbrojnicí krásná červená motorová stříkačka na
pneumatikách od firmy Stratílek z Horažďovic v Čechách. A byla
zrovna taková, o jaké tatínek dlouhá léta jenom snil. Teď se mu
jeho sen splnil.
S novou stříkačkou narostlo patřičně i sebevědomí celého
sboru a na okresních a dvakrát dokonce i v krajské soutěži
hasičských sborů získali první místa.
Tolik další část pamětí pana Brablece. V příštím čísle
zveřejníme další část jeho vzpomínek.

Řemesla a dovednosti
Většina Vás si jistě po přečtení minulého čísla zpravodaje
pořídila bonsaj. V tomto zpravodaji Vás seznámíme s činností,
která má s pěstováním bonsají jedno společné a to smysl pro
estetiku a trpělivost. Jedná se o vazbu a aranžování květin. Naše
redakce se vypravila za paní Marií Němcovou, která se touto
činností baví a zeptala se ji na několik otázek:

Mohla byste stručně charakterizovat, co vlastně děláte?
Dělám si radost tím, že skládám rostliny do různých
uskupení. Zjednodušeně bych řekla „ikebana“. Myslím si ale, že
se nedržím pravidel, která pro tento obor v Japonsku určili.
Jak dlouho tuto zálibu provozujete, kdy jste začala?
Vytvořit hezké prostředí v domácnosti a výzdobu místností
má snad v krvi každá hospodyňka. Mě vymýšlení různých
dekorací vždycky bavilo. Postupně, jak přibývalo volného času,
jsem se této zálibě mohla věnovat víc a dělat tak radost sobě i
druhým.
Jaké druhy vazby nebo aranžování děláte ?
Dá se říct, že zhotovuji pouze aranžmá z rostlých čerstvých
květin a rostlin během vegetace. Jinak si celý rok chystám
suroviny na suché vazby. Se kterými pracuji nejenom v zimě.
Umělé rostliny k dekoraci nepoužívám.
Mohla byste stručně popsat postup při zhotovení aranžmá?
Nejprve si musíme zvolit prostor kam náš výtvor umístíme.
Ten nám určí i jeho tvar a výběr použitých rostlin. Potom najdeme
nějakou nádobu, do které rostliny umístíme. Zde bych se nebála
žádného předmětu ani materiálu. Já už jsem použila skoro
všechno, co se v domácnosti najde. Různé vázy, poháry, misky,
ale také použité kameninové hrnce a hrnečky. Mezi předměty,
které jsem již použila patří i kameninová forma na vánočku,
dřevěný mlýnek na kávu, kovová naběračka na knedlíky a jiné.
Na suché rostliny jsou jako podklad vhodné proutěné ošatky a
košíky.
No a pak už do speciální hmoty zapichujeme rostliny. Pro
živé rostliny je hmota velmi nasákavá a drží vlhkost, pro suché
pak obyčejná nevlhnoucí. Měla by se použít jen jednou, ale mám
vyzkoušené, že je obě lze použít i vícekrát. Pokud nepoužíváme
nádoby, které budou stát na nějakém podkladě, pak použijeme
různé drátky na proplétání rostlin mezi sebou.
Čtenáře budou určitě zajímat nejčastěji používané suroviny.
Pro živé vazby se dají použít všechny rostliny, které rostou ve
vašem okolí. Samozřejmě kvetoucí, ale můžete použít i trávy,
zeleninu (například kvetoucí pažitku) a různé plevelné rostliny.
Velmi hezké jsou vodní rostliny jako třeba orobinec nebo rákos.

Z kvetoucích rostlin pěstovaných na zahrádkách pak ty, které
rostou na zahradě naší a mých kamarádek.
U suchých rostlin používám hlavně různé sušené trávy (dají
se koupit i barvené), makovice, řebříček, kopretinu vratič, květy a
listy škumpy, bodláky, klasy obilí, menší úbory slunečnic, klasy
prosa a spoustu dalších. Chce to hodně chodit do přírody a mít
otevřené oči.
Máte nějaká nepsaná pravidla?
Tvar, jak už jsem říkala, je potřeba přizpůsobit prostředí,
ve kterém vazba bude. Co se týče barevnosti, je lepší vybrat si
z palety barev tři, čtyři odstíny, tedy barevně nepřeplácat. A oživit
nějakou zelení, což není nikdy na škodu. V přírodě je nejčastější
barva právě zelená. U suchých vazeb ale větší barevnost nevadí.
A nějaký „fígl“ pro nás začátečníky?
Při sběru rostlin nečekat až dozrají, ale trošku je
„podtrhnout“. Tím docílíme toho, že zůstanou stálobarevné.
Okrasné dýně, které jsou velmi vděčné, naopak necháme hodně
vyzrát. Vyzrálé pak vydrží i rok.
Jaká je životnost exponátů a jak ji lze prodloužit?
U živých rostlin podle druhu většinou několik dní, ale hodně
záleží na teplotě místnosti a vzdušné vlhkosti. Dnes existuje
několik různých chemických přípravků na prodloužení životnosti
řezaných rostlin, ale já je nepoužívám. U suchých vazeb pak
dokud se neokoukají, nebo některé z rostlin neopadají. Někdy se
podaří životnost zkrátit nechtěně při úklidu.
Kde se můžeme s vaší prací setkat nejčastěji?
Hlavně u nás doma. Potom v domácnostech naší rodiny.
Poslední dva roky i ve Hvězdlickém kostele. Tady bych chtěla říct,
že jde spíš o společné výtvory s Andělkou Kotoučovou. A můj
výtvor je i v jedné z vyškovských bank. Málem bych také
zapomněla na loňskou výstavu ručních prací, ale tam bylo
k vidění spousta hezčích exponátů.
Kolik času zabere jedno aranžmá?
Je to velmi různé. Někdy dostanete nápad a máte vazbu
hotovou za čtvrt nebo půl hodiny. Jindy chodíte okolo a postupně
přidáváte jednotlivé rostliny a to trvá i několik hodin.

A je tato činnost u vás v rodině dědičná?
Až tak jsem to nezkoumala, ale dcery a vnučky se zatím moc
neprojevují.
A Vaše rada na závěr?
Je podzim, příroda září všemi barvami, zkuste si posbírat
různé druhy rostlin, které jsem jmenovala. Při podzimním úklidu
určitě najdete nějakou nádobu a během dlouhých zimních večerů
si udělejte kousek přírody třeba do obýváku.
Redakce děkuje za rozhovor a přeje Vám hodně nápadů a
samozřejmě „surovin“ a obdivovatelů, mezi které již teď patří naše
redakce.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
prázdniny a dny dovolených jsou již za námi a věřím, že jste
si patřičně odpočinuli a načerpali nových sil. Začíná nový školní
rok. Léto končí a nastávají podzimní dny, které jsou již na denní
svit kratší než ty letní, na které jsme byli doposud zvyklí. Tak, jak
se začínají krátit ty dny podzimní, tak se začíná krátit i toto
volební období 2002 – 2006. Do konce ho zbývá ještě víc jak
měsíc.
V návaznosti na započaté práce v první polovině letošního
roku byl proveden chodník ze zámkové dlažby v ulici Křéb. Další
chodník se provedl před školou. V obou částech obce bylo
provedeno nové dopravní značení, které již vyhovuje všem
normám. Před započetím úprav na místních komunikacích
provádíme opravu obrubníků a vpustí do kanalizace v obou
částech obce, včetně odstraňování nánosů kolem obrubníků.
Místní komunikace jsme již začali opravovat. Oprava bude
spočívat pouze ve vyspravení děr a provedení celoplošného nátěru
komunikace. Takto provedená oprava komunikací bude
dostačující do doby, než dojde k pokládání nové kanalizace v obou
částech obce a vybudování čistírny odpadních vod v místech
soutoku Staro- a Novohvězdlického potoka. Do budoucna tomu
může být i jinak, vše bude záležet na poskytování dotací z EU a
tam nikdo nikdy neví, jak to bude a za jakých podmínek. Dle
vyjádření JmK realizace ČOV by měla být prováděna v letech

2014 - 2015. Dle nových informací může k tomu dojít i dříve, což
bychom jen uvítali.
V měsíci
září
bude
započato
se
zavedením
vysokorychlostního internetu do obce. Příjmová a vysílací anténa
bude umístěna na střeše OÚ, případně budou umístěny další
pomocné antény. Na prvním jednání, které se uskutečnilo na
konci srpna v Brně, bylo dojednáno následující: Postup realizace –
zjištění míst pro antény a umístění zdroje do 25.9.2006, instalace
technologií – 18.9.2006 až 29.12.2006, zkušební provoz –
4.12.2006 až 30.12.2006, ostrý provoz a poskytování služeb
1.1.2007. Jedná se o bezdrátový internet. Kdo bude mít zájem,
bude muset mít příjmovou anténu. Jedná se o krabičku asi
20x20 cm, připevněnou na domě. Připojení pro občany bude
dodatečně řešeno na dalším jednání a další informace Vám budou
sdělovány místním rozhlasem nebo pomocí letáčků do každého
domu. Toto bude řešit další prováděcí firma, která zabezpečí
příjem signálu v obci. Dané termíny jsou závazné pro provedení
technologie a příjem signálu pro 75 obcí jihomoravského kraje,
kde mezi nimi je zařazena i naše obec.
Běžnou údržbu po obci provádíme pravidelně. Ať už jde o
kosení zelených ploch, čištění chodníků a komunikací, okopávání
záhonů, sestřih okrasných keřů apod. Momentálně přednost
dostala příprava pro úpravu místních komunikací.
Kulturní dění v naší obci je stále na dobré úrovni. Ve
Starých Hvězdlicích SDH uspořádali tradiční hodové slavnosti a
v měsíci srpnu pořádali posezení s cimbálovou kapelou ze
Svatobořic – Mistřína.
V Nových Hvězdlicích stárci a kulturní komise pořádali první
krojované hody pod vedením manželů Vojtkových. Vše začalo
stavěním máje a diskotékou již v pátek. V sobotu po poledni
prošel průvod stárků s krojovanou kapelou Voděnka všemi
ulicemi obce se zastavením se v Domově důchodců, kde byli
přijati zámeckým pánem, pak následovalo pohoštění a k tanci
vyhrávala kapela, kde se všichni obyvatelé DD dobře bavili a také
si zatancovali a zazpívali. Večer vyhrávala k tanci opět krojovaná
kapela Voděnka. Večerní muzika byla zahájena Moravskou
besedou, která se údajně na Hvězdlických hodech tancovala
poprvé. Po odtancování následoval mohutný potlesk všem
tanečním párům. Touto cestou děkuji manželům Vojtkovým a
všem tanečním párům včetně sklepmistrové a dvěma
sklepmistrům a všem dalším organizátorům za jejich obětavost

při nacvičování nejen zpěvu, ale i tanců. V neděli následovalo
tradiční klání „svobodní a ženatí“. Po skončení utkání následovala
zábava až do nočních hodin. SK Hvězdlice uspořádal diskotéku a
odpolední zábavu na malém hřišti.
Klub Šipkařů uspořádal v půli srpna turnaj pro všechny
zájemce. Vítězi turnaje oběhli tradiční vítězné kolečko s poháry
kolem náměstí.
Myslivecké sdružení Hvězdlice uspořádalo rozloučení
s prázdninami pro všechny děti, které se uskutečnilo 2.9. na
chatě Mysliveckého sdružení u Zdravé Vody. Ve večerních
hodinách proběhla poslední část her a to stezka odvahy, kterou
prošly všechny děti.
Vážení spoluobčané,
Uplynuly čtyři roky práce obecního zastupitelstva a jsou tu
nové volby. Za uplynulé čtyři roky jsme opět pokročili o něco dále.
Vyjmenovávat všechny akce, které byly provedeny by bylo
zdlouhavé a taky zbytečné. O všech akcích jste byli informováni
prostřednictvím tohoto zpravodaje. Ten, kdo chce vidět, tak vidí a
ten kdo vidět nechce, tak vidět nebude. Jsem opravdu rád, že
těch druhých je jen poskrovnu.
Žijeme v době plné shonu a stresu. Často nestíháme, co je
třeba. Prostě nám chybí čas. Děkuji Vám všem, kterým není naše
obec lhostejná, těm, kteří dokáží přijít na obecní úřad a upozornit
na nešvary v obci. Všem, kteří se věnují dětem a mládeži, všem
organizacím v obci. Také Vám všem, kteří dbáte o vzhled naší
obce, staráte se o své předzahrádky, domy i veřejná prostranství.
Děkuji všem sponzorům, kteří poskytovali dary organizacím
v obci při pořádání různých akcí. Vždycky mě zahřeje u srdce,
když mi cizí lidé řeknou: „Máte pěkně upravenou vesnici, nemáte
zde volné byty, domy nebo stavební místa?“ Pokud tedy
nechceme, aby naši mladí z Hvězdlic odcházeli a naše obec stárla,
pak stavební místa bude moci obec získat pouze pokud se jí
podaří vykoupit pozemky, což není vůbec jednoduché a na
přeplácení stavebních míst obec nemá. Stávající objekty, které by
mohly sloužit k bydlení, nám zase památkáři neschválili. Obec
proto bude muset v příštím volebním období hledat další
možnosti, jak zaujmout mladé, aby zde zůstali a založili si zde své
vlastní rodiny.
Dále děkuji učiteli a kronikáři panu Čamkovi, který nám od
počátku vydávání Hvězdlického zpravodaje zasílal příspěvky
o historii a vzniku Hvězdlic.

Závěrem tohoto volebního období děkuji všem členům
Obecní rady, všem členům Obecního zastupitelstva a všem
zaměstnancům OÚ za uplynulé čtyři roky obětavé a plodné práce
ve prospěch naší obce. Dále děkuji všem těm nejmenovaným,
kteří se podíleli a byli nápomocni na zvelebování naší obce.

Alois Kadlec
starosta

Z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Hvězdlice se sešlo 7. 9. 2006 a projednalo
mimo jiné:
- možnost výstavby větrné elektrárny v katastru obce
- rozpočtové opatření obce č. 6/06 a 7/06, která zvyšují
příjmy i výdaje obce celkem o 417.500 Kč
- ukončení nájmu v posilovně Hvězdlice k 30. 11. 2006
- registraci dvou volebních stran pro volby do Zastupitelstva
obce Hvězdlice – KSČM a ČSSD
- udržovací práce na Pavlovickém potoku a Hvězdličce
- prodej obecní parcely č. st. 353 pod bytovkou čp. 219
- výkup pozemku p.č.st. 55 v k.ú. Staré Hvězdlice – Zlámalova
zahrada
- informaci o provozu vysokorychlostního internetu v obci od
1. 1. 2007
- návrh na výkup nemovitosti čp. 33 ve SH pro potřeby obce

Události v kultuře
Z činnosti Svazu žen
Výbor ZO ČSŽ Hvězdlice zve všechny milovníky hudby a
tance na „Diskotéku pro všechny generace“. Uskuteční se
13. října v sále kulturního domu v Nových Hvězdicích a její
začátek je ve 20 hodin. Neváhejte a přijďte se pobavit. Občerstvení
zajištěno.
Yveta Tomášková

Historie ZO Českého svazu včelařů Chvalkovice
Včelařský spolek pro Chvalkovice a okolí byl založen
23.prosince 1923. Sdružoval obce: Chvalkovice, Nemochovice,
Nové Hvězdlice, Staré Hvězdlice, Uhřice a Dobročkovice.
Zakládajících členů bylo 15 a počet včelstev byl 142.
Prvním předsedou byl důstojný pán František Venhuda farář ve Chvalkovicích. Jednatelem byl Ladislav Šrámek – tesař ve
Chvalkovicích a pokladníkem byl Tomáš Kuchta – kolář ve
Chvalkovicích. V průběhu let se počet členů rozrostl až na 45 a
necelých 400 včelstev. V letošním roce, tj. roce 2006, má
organizace 27 členů a 365 včelstev.
V roce 1959 v Nových Hvězdlicích byli tři členové včelařské
organizace se 14 včelstvy, zájmový včelařský kroužek ve škole měl
10 včelstev a JZD Hvězdlice 20 včelstev. Ve Starých Hvězdlicích
rovněž byli tři členové včelařské organizace s 35 včelstvy.
V roce 2005 bylo ve Hvězdlicích 9 včelařů a 73 včelstev.
Výnosy medu ze včelstev jsou každý rok jiné, je to odvislé od
počasí. V posledních dvou letech výkupní cena medu klesla,
pohybuje se kolem 35 Kč za 1 kg medu, předtím to bylo kolem 45
– 50 Kč za 1 kg medu. V obchodech se med prodává podle druhu
v průměru za 100 Kč za 1 kg medu.
Na konci léta, koncem srpna, po posledním medobraní se
včely na zimní období krmí cukerným roztokem v množství 12 až
15 kg cukru na jedno včelstvo podle velikosti úlu a síle včelstva
v něm. Cena cukru je kolem 21 Kč za 1 kg.Dříve včelaři při
splnění smluvní dodávky měli nárok na zlevněný cukr.
Podle zápisové knihy naší organizace byl v roce 1959
stanoven Svazem včelařů předpis dodávky medu na státní nákup.
Pro naši organizaci to dělalo 401 kg medu, což vycházelo 1,70 kg
medu na jedno včelstvo. Výkupní cena medu činila 22,50 Kč za
1 kg medu. Výkup prováděla Jednota Vyškov. Včelař, který
nesplnil dodávku, neměl nárok na odběr zlevněného cukru (7 Kč
za 1 kg cukru v množství 7 kg cukru na včelstvo).
I v minulosti bylo dbáno na zdravotní stav včelstev. V roce
1960 byla naše organizace vybrána na povinný odběr vzorků včel
k přezkoušení zdravotního stavu včelstev. Po roce 1980 se vyskytl
další škůdce včel – roztoč Varoa. S tímto roztočem včely i včelaři
zápolí doposud. K léčení včel se před příchodem zimy používá
Varidof a Gabon.
Josef Habrda
důvěrník organizace

Z činnosti kulturní komise
Jak jste si jistě všimli, proběhly letos sobotní hodové
slavnosti zcela netradičně. Již v pátek jste mohli být přítomni
stavění hodové májky. Byla dlouhá 17 metrů a našim stárkům se
povedla zvednout na poprvé. Až do rána ji hlídali ti nejvěrnější a
to je zatím to nejnáročnější teprve čekalo.
V sobotu ráno se všichni sešli na sále a začal šílený mumraj:
třídění krojů, přebírání bot a hlavně oblékání. Ve 13.00 vyrazil
průvod stárků spolu s muzikanty směrem k poště pro stárky. Zde
je překvapila valící se vlna tsunami z bazénu a všichni rázem
uskakovali, aby zachránili své životy. Dál průvod pokračoval celou
obcí a první zastávka byla na nádvoří Domova Důchodců. Zde nás
přivítal zámecký pán v originálním kostýmu a pohostil všechny
přítomné. Pro klienty se zde zpívalo, tančilo a spokojené
usměvavé tváře byly nejhezčím poděkováním.
Z Domova se průvod odebral před Obecní úřad, kde nás již
očekával pan starosta, kterého jsme přišli poprosit o právo
pořádat první krojované hody. Po přečtení hodových artikul jsme
pana starostu řádně vytočili v kole a potom jsme se šli přichystat
na zaplétání máje.
Večerní zábava začala ve 20.00 a k tanci nám hrála dechová
hudba Voděnka z Kozlan pod taktovkou pana Vaculčíka. Ve 20.30
všichni stárci v průvodu nastoupili na sál a zatančili Moravskou
Besedu. Potlesk byl vydatný a z toho lze usoudit, že se beseda
moc líbila.
Ke každému stolu patřilo pohoštění ve formě hodových
koláčků a vína. Zábava byla v plném proudu a kdo si na
Krušpánkovou volenku zatančil se stárkou, byl na to patřičně
hrdý, ale také o pár korun lehčí, protože tento tanec nebyl
zadarmo.
O půlnoci, jak již tradičně, proběhla tombola. Cen bylo
mnoho a doufám, že každý byl spokojen.
Ve dvě hodiny ráno se ti, co vydrželi mohli podívat na
předávání práva nastupujícímu páru a rozloučit se se všemi
stárky, kteří oficiálně odcházeli ze sálu.
V neděli jsme se zúčastnili ještě Mše svaté v místním kostele
a přinesli dary. To bylo naposledy, kdy nás mohli naši
spoluobčané vidět v kroji.
Jistě mi dáte za pravdu, když napíši, že všechny začátky
jsou těžké. I naše první krojované hody nebyly výjimkou. "Ukecat"
pana starostu a obecní zastupitelstvo nebylo jednoduché, ale

nakonec se to povedlo. Další zádrhel přišel v náboru stárků, kteří
budou ochotni celý rok nacvičovat tanec a zpěv. Mnoho mladých
nemělo vůbec zájem mluvit o "takové blbině", která stejně
nevyjde. Neskutečné se ale stalo skutečným a nakonec jsme
potřebných deset párů sehnali. Během roku někteří odešli a jiní
přišli, ale to zdravé jádro vydrželo.
Nepřísluší mi hodnotit, jestli se spoluobčanům a hostům
naše hody líbily, ale ráda bych prostřednictvím tohoto článku
poděkovala. Začala bych samozřejmě panem starostou Kadlecem,
kterého tento nápad zaujal a od té doby byl vždy na naší straně.
Poděkovat musím i místním organizacím a to: Hasičům z Nových i
Starých Hvězdlic za dobré rady a ochotu spolupracovat, SK
Hvězdlice za pomoc při chystání občerstvení a zajištění detailů
pro spokojené obecenstvo a Kulturní komisi za dovolení hody
uspořádat. Pro mě nejdůležitější je poděkování všem stárkům za
to, že se poctivě na všechno připravili a vydrželi až do konce a
jejich rodičům za to, že je podporovali. Jsem ráda, že se sešla
parta lidí ochotná jít do něčeho, co zde ještě nebylo a tak jen
doufám, že nejenom my, ale i vy se budete těšit na ty hody příští.
Jana Vojtková

Z činnosti dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice.

24. června – Sbor dobrovolných hasičů ve Švábenicích uspořádal
ke 110. výročí založení sboru soutěž mladých hasičů
v požárním sportu. Naši mladší hasiči obsadili
6.místo a starší 8.místo.
1. července – Sbor dobrovolných hasičů v Milonicích při oslavách
110. výročí založení uspořádali mimo jiné i soutěže
mladých hasičů z okrsku. Naši mladí hasiči požární
útok vyhráli a druhé družstvo skončilo na 3. místě.
31. července až 15. srpna – uspořádali, jako již tradičně, dětský
letní tábor v Kloboučkách na „Jitřence“.
10. srpna -

členové zásahové jednotky navštívili dětský letní
tábor v Kloboučkách, kde si děti na vlastní kůži
vyzkoušeli, jak se hasí, zaskotačili si v pěně,

seznámili se s dýchacími přístroji, kterých máme
čtyři kusy a prohlédli si cisternu se vším vybavením.
Pro některé děti to byl nezapomenutelný zážitek.
2. září -

jsme byli popřát našemu členovi Janu Markovi k 65.
narozeninám.

Kolofík Jan

Ze sportovního života obce
Dne 12. srpna uspořádal náš šipkařský oddíl „Rumáci
Hvězdlice“, za mimořádné podpory obecního úřadu, turnaj v
elektronických šipkách. Turnaje se zúčastnilo jedenáct hráčů.
Většinou šlo o členy spolku pro dobrou náladu a přátele
hospodského posezení.
Diváci mohli sledovat spoustu hodnotných a dramatických
zápasů, protože 1. kolo turnaje bylo hráno systémem: „každý
z každým“. Jeho vítězem se stal David Gamba. Druhé kolo bylo
hráno systémem play-off. Do finále se probojoval vítěz první části
a utkal se zde s Jiřím Tarabášem, který po zásluze zvítězil 3 : 2.
Celý turnaj byl ve znamení dobré nálady a o nejhezčí
kulturně sportovní vložku se postaral Vašek Gamba. Poděkování
pořadatelů patří i sponzorovi turnaje Zdeňku Halamíčkovi za
hodnotný věcný dar pro vítěze (láhev whisky).
Když se pořadatelé a hráči rozcházeli (někteří po dvou, jiní
po čtyřech) domů, slíbili si, co nejdříve akci zopakovat.

Jiří Tarabáš

Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice
V období prázdnin členové našeho sportovního klubu
odpočívají a ladí formu na podzimní soutěžní utkání. Nezahálí, ale
podílí se stejně jako v jiných letech na organizaci hodových oslav.
V pátek 21. července jsme uspořádali taneční zábavu se
skupinou SEKVENCE. Na parketu se vystřídalo více jak 170

návštěvníků a někteří se při poslechu skladeb vrátili o dvacet let
zpět.
Tradiční utkání „svobodní : ženatí“, které jsme v rámci
hodových oslav pořádali, nesplnilo tentokrát představy nás
ženatých. Měli jsme naplánovanou jasnou výhru. Svobodní byli
proti a po zásluze zvítězili 5 : 3. Ale příště, jen počkejte! A tradiční
sousedské posezení po hodech ukončilo sice náročné, ale troufám
si říci, hezké hodové slavnosti.
A protože se rozběhla podzimní část okresních futsalových
soutěží, zveme Vás všechny ke sledování zápasů našich mužstev.
A nebojte se, občerstvení na hřišti za garážemi je vždy připraveno.
Ing. Zdeněk Tejkal

Společenská kronika
Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané:
Pan
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní

Ošmera Stanislav
Pilátová Marie
Honzáková Marie
Drápalová Alžběta
Koválová Marie
Hroudná Ludmila
Lábrová Marie
Haschková Marie

65
97
75
92
80
80
75
65

let
let
let
let
let
let
let
let

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.

Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany:
Panem
Paní
Panem
Paní
Paní
Paní
Panem

Houštem Josefem
Janouškovou Olgou
Vykoupilem Janem
Šargonovou Annou
Hajzlerovou Olgou
Rotreklovou Růženou
Trnavským Ladislavem
Čest jejich památce.

Volby do obecního zastupitelstva
Volební program kandidátů kandidujících za KSČM
 Práce s mládeží a budování zázemí pro mladé rodiny.
 Zbudování dětského hřiště pro maminky s malými dětmi,
včetně vybavení, posezení, zelené plochy a výsadbou.
 Spokojené mladé rodiny a občané – základ vesnice.
 Využití neobhospodařovaných budov, koupaliště, Starého
Dvora, školy.
 Ochrana obce a protierozní opatření, obnova svodnic, výsadba
krajiny.
Volební program nezávislých kandidátů, kandidujících za ČSSD
Ve volebním programu navážeme na všechno pozitivní, co se
v obci podařilo v minulém volebním období realizovat.
Zaměříme se na maximální využití dostupných dotací
Jihomoravského kraje, státu i evropských fondů. Co bychom
chtěli ještě?
Pro děti:
 Zrekonstruovat budovu bývalé mateřské školy.
 Vybudovat dětské hřiště.
Pro mládež:
 Na hřišti na malou kopanou vybudovat umělou trávu.
 Zajistit každodenní přístup mládeže k internetu.
 Vykoupit pozemky na výstavbu startovacích bytů pro mladé
rodiny.
 Zapojit mládež do kulturní činnosti obce, podpořit organizaci
krojovaných hodových oslav
Pro střední generaci:
 Zlepšit dostatečnou dopravní obslužnost.
 Podporovat aktivní zájmové organizace a spolky v obci.
 Podporovat činnost SDH Hvězdlice.
Pro seniory:
 Zřídit v obci penzion, popřípadě dům s pečovatelskou
službou, s využitím budov ve vlastnictví obce.

Pro všechny generace: Zajistit údržbu zeleně v obci a její
rozšíření, dokončit opravy chodníků, dořešit problematiku
rybníka a dokončit výkup pozemků pod koupalištěm, hřištěm
za Nevyjelovým a silnicí ke Zdravé vodě.

Kulturní kalendář akcí na zbytek roku 2006

Datum

Název akce

Místo konání

13.října

Diskotéka pro všechny generace
/pořádá MO ČSŽ /

sál KD v NH

10.listopadu

Beseda s důchodci
/pořádá kulturní komise/

25.prosince

Turnaj v nohejbale
/pořádá SK Hvězdlice/

tělocvična ZŠ

30.prosince

Sněhulacup malá kopaná
/pořádá SK Hvězdlice/

NH hřiště za
garážemi

31.prosince

Silvestrovský turnaj
v kuželkách
/pořádá SDH Staré Hvězdlice/

u buněk ve SH

sál KD v NH

Vysvětlivky: NH – Nové Hvězdlice, SH – Staré Hvězdlice, KD Kulturní dům
Kontakt pro všechny připravované akce:
tel. 517 358 616 - Obecní úřad Hvězdlice

Obecní úřad informuje
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny ve dnech:
pátek 13. 10. 2006 – neděle 15. 10. 2006 na obvyklých
místech.

Volby do Zastupitelstva obce Hvězdlice proběhnou ve dnech:
pátek 20. 10. 2006 od 14,00 – 22,00 hodin a v sobotu 21. 10.
2006 od 8,00 – 14,00 hodin v zasedací místnosti kulturního
domu v Nových Hvězdlicích.

O dětech
Skončily prázdniny a děti se pomalu přizpůsobují
pravidelnému školnímu režimu. Troufnu si říct, že bez valného
nadšení. A vám rodičům se zdá, že přes prázdniny hodně zvlčely.
Nejeden z vás si povzdechne: „Je to vůbec moje dítě? Podoba by
souhlasila, ale to rozpustilé, místy nezvladatelné chování mi
vůbec není vlastní.“ Pokud máte tento pocit, je tato úvaha určena
právě Vám.
Poté, co Bůh utvořil nebesa a zemi, stvořil Adama a Evu.
Mezi prvními věcmi, o kterých mluvil jim také řekl: „Nesmíte!“
„Nesmíme co?“ zeptal se Adam.
„Nesmíte jíst zakázané ovoce!“ odvětil Bůh.
„Zakázané ovoce?“
„My tu máme zakázané ovoce?“
„Hele Evo, my tu máme zakázané ovoce!“
„Kecáš !“
„Ne, vážně !“
„NESMÍTE jíst zakázané ovoce!“ zopakoval Bůh.
„Proč?“
„Protože jsem váš Otec a zakázal jsem vám to!“ odpověděl Bůh a
pro sebe si říkal, proč neskončil s tvořením světa hned poté, co
udělal slony.
Pár minut nato Bůh viděl, jak jeho děti svačí jablko a rozhněval
se.
„Neřekl jsem vám snad, že nemáte jíst zakázané ovoce?!“ zeptal
se.
„Ehm, jooo.“ Odpověděl Adam.
„Tak proč jste neposlechli?“ zeptal se jich.
„Já nevím.“ řekla Eva.
„Ona začala!“ ozval se Adam.
„Neee!“
„Ale jo, začalas!“
„Nee!“

Jelikož v tu chvíli došla Otci trpělivost, potrestal je tím, že budou
mít vlastní děti. Tím momentem se stalo něco, co se dodnes
nezměnilo.
A přece je v tomto příběhu útěcha! Pokud se trvale a
láskyplně snažíte předat svým dětem moudrost a ony to odmítají,
nebuďte k sobě tak přísní. Pokud i Bůh měl problém s výchovou
dětí, kdo řekl, že vy byste to měli mít snadné?

A něco k zamyšlení:
První dva roky jeho života učíte své dítě chodit a mluvit. Pak
strávíte dalších šestnáct let tím, že jim říkáte ať si sednou a mlčí.
Vnoučata jsou odměnou za to, že jste nezamordovali své
vlastní děti.
Matky „puberťáků“ ví, proč některá zvířata pojídají své
mladé.
Hlavní důvod pořádání oslav narozenin vašich dětí, na které
zvete jejich vrstevníky, je ujištění se o tom, že vlastně existují
ještě horší děti než jsou ty vaše.
A co poradit na závěr?
Buďte hodní na své děti, jednou vám budou vybírat domov
důchodců!
Pokud jste ve stresu a máte z nich bolení hlavy, udělejte to
co radí příbalový leták na Aspirinu: „Vezměte si dvě tablety…a…
držte (se) z dosahu dětí.

Úspěšnou výchovu dětí Vám přeje váš V.J.

A co říci na úplný závěr. Redakční rada Vám připravila poslední
číslo Hvězdlického zpravodaje tohoto volebního období. Věříme, že
i nové zastupitelstvo bude ve vydávání zpravodaje pokračovat.
Vám čtenářům pak přejeme hodně článků, které Vás zaujmou a
potěší.

