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 Ať se nám to líbí či nikoliv, je tu podzim. Říká se o něm, že je 
časem depresí, časem nevlídného počasí a studených rán. Je to do 
jisté míry pravda. Ale jako snad v celém našem životě, můžeme i 
v podzimu najít mnoho pěkného a mnoho hřejivého. Když ne na těle, 
tak určitě na duši.  
 Takovým množství barev nehýří žádné roční období. Slova, 
kterými bychom tu krásu popsali, jsou zbytečná, stojíce uprostřed 
podzimní krajiny.  
 Je úplně lhostejné jestli je to na břehu potoka za naší vesnicí 
nebo na okraji Grand Canyonu, stojí-li v pozadí Hradisko nebo 
Skalisté hory. 
 Je jen třeba se v tichosti sklonit před krásou přírody, protože ji 
slovy popsat neumíme. 
 V každém ročním období najdeme něco pěkného. Stejně jako se 
v životě střídají prosluněné dny se dny všedními a šedivými, stejně 
jako láska střídá nenávist, tak i každé roční období má své 
neopakovatelné kouzlo. Ale podzim, přiznejme si, má těch kouzel 
snad o trošku víc.  
 
 
A co v podzimním čísle zpravodaji najdete? 
 
Pokračování vzpomínek seniora, doufáme,že ne poslední. 
Tradiční slovo starosty. 
Informace z jednání zastupitelstva Městyse Hvězdlice.  
Společenský život v obci, aneb události v kultuře a sportu.  
Společenskou rubriku. 
Aktualizovaný kulturní kalendář na rok 2007. 
Něco o našich školácích. 
Na závěr opět příspěvek od Vojty J. 
 
  

  
Vzpomínky seniora (sedmá část) 
  

V předchozích číslech zpravodaje jsme se společně s autorem 
přenesli do minulosti a společně s autorem jsme prožili oslavy 
některých církevních svátků. V tomto čísle nám přiblíží minulost 
sportovní. Autor vzpomínek se vrací do slavného období hvězdlické 
kopané. Dejme mu tedy slovo. 
 



 
Zelená je tráva… 
 
 Asi bych si nikdy neodpustil, kdybych při výčtu zajímavostí 
mého hvězdlického dětství a mládí opomněl slavnou éru- období 
slávy hvězdlického fotbalu. 
 V té době to byla vlna, která smetla každé jiné myšlení… a také 
se neozval jediný hlas proti! 
 V každé větší dědině, vesnici nebo městečku se houfně 
zakládaly fotbalové jedenáctky. A je zcela samozřejmé, že Hvězdlice, 
které byly na špici celého okolí, nemohly zůstat pozadu. 
 V první řadě bylo nutné v krátké době vybudovat hřiště, které 
by svými rozměry odpovídalo daným požadavkům. Rozhodnutí padlo 
na svah pod Kalvárií, kde se budoucí hřiště jevilo tehdejším 
činitelům obce, jako nejvýhodnější. Tento svah však bylo nutné 
změnit na plochu – rovinu. Přicházeli mnozí dobrovolníci, s koňmi a 
povozy přijížděli i mnozí sedláci. Práce rychle pokračovala a původní 
svah se změnil v potřebnou plochu budoucího hřiště. 
 Mezitím, co se na hřišti intenzivně pracovalo, měřilo a 
vyrovnávalo, začalo se s intenzivním tréninkem a po několika 
týdnech běhání za „fyzičkou“ a technikou kopání se utvořila původní 
jedenáctka „statečných“, která po doplňcích vypadala takto: 
Brána : KOPIC Pepa, 
Obrana : ŠÍPEK Alfons, HASALA Antonín, 
Záloha : CIMBÁLEK Jaromír, NĚMEC Ladislav, PAVLÍK Emil, 
Útok : HORÁK Oldřich, POVOLNÝ Miroslav, ŠÍPEK Oldřich, 
CIMBÁLEK Oldřich, NESPOŘÍK Boh. 
 
 Po podané přihlášce a zařazení do patřičné tabulky tehdejšího 
přeboru okresu, začaly první zápasy. K soupeřům jezdili fotbalisté 
v novém autokaru autodopravce pana Sychry, doma, pod Kalvárkou 
nemajíce žádného „úběžiště“ (šatny), nastupovali k zápasům přímo 
ze svých domovů. Sraz měli v sálku restaurace pana Krčky, odkud 
hromadně nastupovali na hřiště. A byla to opravdu radost na ně 
pohledět. Nové kopačky, bílé trenýrky a nažehlené bílé dresy 
s pěticípou rudou hvězdou na prsou, všichni urostlí, s trošku 
menším levým křídlem – Boh. Nespoříkem – to byla hvězdlická 
fotbalová jedenáctka mého mládí… 
 Počáteční neúspěchy, prohry, ale brzy získané zkušenosti, 
rychlost, technika a záviděníhodná souhra, vytvořili zakrátko 
z počátečního autsidera obávaného soupeře, který se v tabulce 
pravdy rychle „vyšplhal„ na první místo a odtud do vyšší třídy. 



S debaklem odcházeli z hřiště pod „Kalvárkou“ soupeři, jako tvrdé a 
těžko porazitelné Vacenovice, či dosud vedoucí, obávané Bako 
Koryčany ! 
 Hvězdlická fotbalová jedenáctka – SK Nové Hvězdlice – se svým 
neprůstřelným, mrštným brankářem Pepou Kopicem, jehož 
robinzonády předčily mnohdy Pláničku a „smrtonosná“ levačka 
rychlého útočníka Oldřicha Cimbálka se po několika sezónách stala 
postrachem všech soupeřů. 
 Přírodní tribunu tvořil svah Kalvárie, lemovaný krajkou smrků- 
a ten býval vždy plný hvězdlických fanoušků. Dole pak u pomezní 
čáry sedávali stavitel Šípek a malířský mistr Nespořík. Kteří na své 
syny často vykřikovali různé rady a při faulu protihráče se dokázali 
také patřičně rozohnit. 
 Bojovné to bývaly scény a nezapomenutelné zápasy! Slavná to 
byla éra hvězdlického fotbalu, přeslavné to byly roky neporazitelné 
hvězdlické fotbalové jedenáctky, na kterou rádi vzpomínají už jen ti 
nejstarší pamětníci… Neúprosný čas odvál tehdejší fotbalovou slávu, 
na opuštěném fotbalovém hřišti roste bodláčí… Na věčnost odešla 
také většina hráčů- hrdinů tehdejší hvězdné fotbalové jedenáctky. 
 Hvězdlická mládež má dnes nové hřiště a dokonce i koupaliště. 
V některých okolních obcích se hrají i dnes fotbalové zápasy – ve 
Hvězdlicích – ne ! 
 A to je škoda!. Nebo snad i tady platí to otřepané úsloví“ nejsou 
lidi“! 
 Tolik vzpomínky seniora, který dnes žije v Brně. Redakce mu 
přeje pevné zdraví a hodně tvůrčího elánu. 
  
  
 

Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané, 
 
 opět přichází podzim, je to sice také jedno z nejhezčích období 
roku, kdy na stromech listí začíná žloutnout a zbarvovat se 
postupně celou škálou barev a krajina je jak vymalovaná.  
 S příchodem podzimu přichází i sklizeň se zahrad a polí. Po 
sklizni následuje vždy úklid všeho nepotřebného a proto budou i na 
tento podzim přistaveny kontejnery pro domovní odpad. Kontejnery 
budou přistaveny ve dnech od 19.10. do 21.10. na místech 
obvyklých. 



 Údržba po obci se provádí průběžně, čištění chodníků, 
místních komunikací, zeleně apod. Započalo se s úpravou dětského 
hřiště ve Starých Hvězdlicích, kde byly provedeny zemní úpravy a 
proveden výběr z nabídek zakázek na dětské hřiště. Jelikož herní 
prvek musí mít svou ochranou bezpečnostní zónu na toto hřiště se 
nevejde tolik požadovaných herních prvků, jak bychom si přáli. 
Dětské hřiště bude oploceno provizorním pletivem po dobu 
sesednutí terénu a osetí plochy travou, zbytek plochy bude udusaný 
a urovnaný písek. Na dětské hřiště bude přemístěn i pimpongový 
stůl . 
 Další velkou akcí je oprava mateřské školky.Proběhlo výběrové 
řízení a byla vybrána stavební firma, která provede tuto opravu.Akce 
musí být ukončena do konce roku.  
 Ve Starých Hvězdlicích byly zahájeny výkopové práce na 
propustku přes silnici III. Tř., kde se jedná o položení nového 
betonového potrubí pod silnicí o světlosti 1000 mm a zbudování 
dvou čistících šachet. Tato akce je prvním krokem pro odvod vody 
z honu Borovice. Zatím je požádáno o provedení projektové 
dokumentace na poldry Borovice a Kopanina. Na ní jsme obdrželi 
dotaci od Jihomoravského kraje. Projektová dokumentace bude 
zpracována do konce listopadu a pak bude jednáno o její realizaci. 
Obě akce budou sloužit pro zabezpečení přívalů vod z přilehlých 
lokalit, aby nedocházelo k ohrožení občanů a jejich majetku. Přesto 
někteří občané ze Starých Hvězdlic říkají, že se pro Staré Hvězdlice 
nic nedělá – doporučuji zapřemýšlet nad tím, co se tam zbudovalo 
za poslední roky. 
 Před léty občané Hvězdlic obdrželi dopis od tehdejšího 
DDHvězdlice, že od určitého data nesmí odebírat obědy. Obec 
Hvězdlice zajistila odběr obědů v Katolickém domě v Bučovicích pro 
občany, kteří měli zájem za určitou smluvní cenu obědy odebírat. 
Jelikož od té doby uplynulo dosti dlouho času a kuchyně v DD 
Hvězdlice byla za ne malou částku peněz opravena a dána do 
provozu měli jsme za to , že tato služba pro občany Hvězdlic bude 
opět zpřístupněna pro všechny, kteří budou mít zájem o odběr 
obědů za finanční poplatek. Jelikož se stále termín odběrů obědů 
pro občany odkládal byl zaslán dopis k rukou pana hejtmana o 
vyjádření se k jednotlivým bodům v daném dopise. Mezi tím jsme 
požádali o projednání těchto záležitostí JMK. V dopise ze dne 
1.8.2007 nám bylo sděleno následující. – K Vaší žádosti o zjištění 
možnosti poskytování obědů pro občany Městyse Hvězdlice Vám 
sděluji, že uvedená záležitost je v kompetenci ředitele příspěvkové 
organizace, který musí požádat o doplnění zřizovací listiny. - Jelikož 



se opět nic nedělo byl pozván do Rady městyse Hvězdlice ředitel 
Domova Hvězda pan MVDr Žák k projednání celé věci a ten 
nesouhlasil s dopisem z kraje. Celé řízení se opět bude odvíjet od 
vyjádření kraje.  
 Kulturní dění v městečku je pořád na dobré úrovni a 
kulturních akcí přibývá což je dobře. V měsíci červnu uspořádal SK 
turnaj v malé kopané a letní noc. Kulturní komise se složkami 
v městečku uspořádali Vítání prázdnin – dětský den v jiném pojetí 
než tradiční předcházející dětské dny. V měsíci červenci proběhly 
hodové zábavy v obou částech městečka. Ve Starých Hvězdlicích OS 
pořádalo hody a ochutnávku vín za doprovodu cimbálové muziky. 
V Nových Hvězdlicích SK pořádal předhodovou zábavu a hodový 
fotbal s posezením při odpolední zábavě. Kulturní komise za pomoci 
SK pořádala první krojované hody v městečku, které se vydařily. 
Městečkem prošlo v průvodu 35 našich občanů v kyjovských 
krojích. V měsíci záři, klub šipkařů uspořádal turnaj v šipkách. OS 
Staré Hvězdlice na ukončení prázdnin uspořádalo dětský výlet 
s plavbou Baťovým kanálem, který se také vydařil a mladí mají na 
co vzpomínat. Dne 22.září pořádalo OS Staré Hvězdlice turnaj 
v kuželkách. Kulturní komise při městečku Hvězdlice připravuje 
Besedu s důchodci na kterou všichni obdrží pozvánku od Kulturní 
komise městečka Hvězdlice, dle schválených a dodržovaných 
pravidel. Všem pořadatelům kulturních, sportovních a splečenských 
akcí děkuji za jejich ochotu a strávený čas pro pobavení druhých. 
 
 

 Kadlec Alois 
 starosta  

  
Z jednání zastupitelstva městyse Hvězdlice 
 
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 25. 7. a 24. 9. 2007 a 
projednalo mimo jiné: 
. připomínky občanů k autobusovým jízdním řádům společnosti  
 KORDIS JMK, které vejdou v platnost od 1. 7. 2008  
. průběh prací na dětském hřišti ve Starých Hvězdlicích a  
 rekonstrukci Mateřské školy v Nových Hvězdlicích 
. zhodnocení průběhu hodových slavností v Nových i ve Starých  
 Hvězdlicích 
. návrh ředitele Domova Hvězda ve Hvězdlicích na snížení lůžkové  
 kapacity v tomto domově pro seniory  
. možnost využití kuchyně Domova Hvězda ve Hvězdlicích pro  



 stravování všech seniorů v městečku Hvězdlice 
. rozpočtová opatření č. 4,5,6 a 7/2007 a čerpání přebytku  
 hospodaření roku 2006 
. záměr městyse Hvězdlice o bezúplatný převod  
 některých pozemků v k.ú. Nové Hvězdlice 
. vstup městyse Hvězdlice do sdružení místních samospráv 
. územní plán Bohdalice-Pavlovice-doplnění o propojení Starých  
 Hvězdlic a Pavlovic zpevněnou komunikací 
. žádosti místních organizací o příspěvky 
 

 
 
Události v kultuře a sportu 
 
  
Z činnosti kulturní komise 
  
Dětský den 
 Letošní oslavy Dne dětí uspořádala kulturní komise městečka 
netradičně 30. června na uvítání začínajících prázdnin. I program 
pro děti, na kterém se kromě členů komise autorsky i organizačně 
nejvíce podíleli Jana Vojtková a Lenka Židlíková, byl jiný. Kromě již 
tradičních disciplín, mezi které patří střelba ze vzduchovky a 
kuželky, mohly všechny zúčastněné děti projít pohádkovým lesem, 
kde na ně čekala mnohá překvapení a soutěže. Cestou větrolamem 
mohly potkat snad všechny pohádkové bytosti. V cíly na hřišti je 
pak čekalo již tradiční malé občerstvení a na závěr pak disciplína 
nejoblíbenější – opékání špekáčků. O tom, že cesta pohádkovým 
lesem nebyla snadná se přesvědčilo i mnoho dospělých, kteří se 
vrátili z větrolamu unaveni a vystrašeni. Díky vzorně fungujíc stanici 
prvního a posledního občerstvení, kterou opět vzorně zajistil 
Sportovní klub, však přežili. 
 A děti, ty se nerady rozcházely do domovů. Ale nezoufejte, 
příští dětský den je už za dveřmi. 

  
Hodové oslavy 
  
 Program letošních hodových oslav, které společně se stárky a 
v úzké spolupráci se všemi společenskými organizace zastřešovala 
kulturní komise, navázal na již zažité, ale i nově se rodící tradice. 
 Slavnosti začali pátečním stavěním máje, při kterém se všichni 
zúčastnění notně zapotili. To jim však nevadilo a v hojném počtu si 



přišli poslechnout skupinu The Flynger, která zahájila svoji 
produkci v sále kulturního domu v devět hodin večer. Tu pak 
vystřídala diskotéka v podání pana Stanislava Schejbala, který byl 
organizátorem i sponzorem této akce. Novinkou bylo, že místní měli 
vstup zdarma.  
 Hlavním trhákem hodových oslav byl sobotní program.Ten 
začal již po obědě, kdy se krojovaná chasa za zpěvu a tance sešla 
před kulturním domem. Zde od starosty obce převzala hodové právo.  
 Průvod stárků pak prošel obcí, a tak jako v loňské roce byl 
zatančit, zazpívat a zahrát našim seniorům žijícím v domově Hvězda. 
Odtud průvod rozjařené chasy zavítal do kostela sv. Jakuba, kde se 
stárci zúčastnili krátké bohoslužby. 
 Dalším bodem náročného programu (teplota vzduchu 
připomínala spíš Afriku než Hvězdlice) bylo zaplétání máje a tančení 
pod vyzdobenou májkou. 
 To hlavní pak začalo v osm hodin večer. Stárci po slavnostním 
nástupu do sálu kulturného domu zatančili za doprovodu kapely 
“Vracovjáci“ Moravskou besedu, kterou zahájili hodovou zábavu. 
Pak už následovala krušpánková volenka a losování bohaté tomboly. 
 A nad ránem se všichni spořádaně vrátili domů, ke krátkému 
odpočinku. Hodové oslavy ještě nekončily. 
 Nedělní odpoledne se blížilo a s ním i tradiční zápas svobodní 
versus ženatí. Ti kdo přišli, a nebylo jich málo mohli vidět fotbalový 
koncert ženatých. Když už skóre narostlo do hrozivých čísel 
v neprospěch svobodných, jejich soupeři ubrali plyn a nechali 
svobodné srovnat. Jak to nakonec dopadlo? O tom se ještě dnes 
vedou spory. Důležitější než výsledek je spíše skutečnost, že se lidé 
setkají, posedí, pobaví se. A abych nezapomněl. O hezkou atmosféru 
nedělního odpoledne, které skončilo někdy okolo 23 hodiny se svým 
vystoupením zasloužili i kytaristé Pepa Čáp a spol. 
 Co na závěr? Poděkování všem organizátorům a stárkům, 
zvláště paní Janě Vojtkové. Všem spoluobčanům pak hodně 
podobných kulturních zážitků. 

 Ing. Zdeněk Tejkal 
  
  
 
 
 



Z činnosti Občanského sdružení Staré Hvězdlice 
 
Zájezd dětí na Baťův kanál dne 1. 9. 2007  
 
 Na zakončení letních prázdnin jsme v sobotu 1. 9. 2007 
uspořádali zájezd dětí na Baťův kanál. 
 Pro účastníky zájezdu byla zajištěna doprava autobusem do 
přístavu v Hodoníně a zpět. Vyjížďka lodí po řece Moravě až 
k Baťovu kanálu s výkladem o okolní přírodě, historii Baťova 
kanálu, plánech na jeho obnovu a zprovoznění v celé délce. 
 Po vystoupení z lodi bylo pro děti a jejich doprovod připraveno 
občerstvení s opékáním špekáčků na připraveném ohništi přímo 
v přístavu. 
Kromě svačiny byly rozdány i limonády, tyčinky a oplatky. Nejmenší 
děti dostaly ještě omalovánky a starší pak mapky turistických 
zajímavostí ČR. 
 Přes počáteční obtíže s autobusem, který měl neopravitelnou 
poruchu a musel být přivolán autobus náhradní, se podařilo zájezd 
zrealizovat v plném rozsahu, pouze s časovým posunem. 
 Všem účastníkům, ale hlavně dětem, se zájezd dle jejich 
vyjádření líbil. 
  

  
Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice 
 
2. června: se naši mladí hasiči s odhodláním k vítězství dostavili na 
slavkovský stadion, kde se utkali s jinými družstvy v pěti 
disciplínách. Bylo to celkem obtížné, ale naši „Soptíci“ si s nimi 
hravě poradili. Mladší družstvo obsadilo 2. místo a starší skončili na 
8. místě. Samozřejmě i tohle umístění vedlo naše děti k oslavě.  
 
8. června: ve 13,57 hod siréna vyhlásila poplach a to výjezd na 
„Boří“ Naše zásahová jednotka v počtu šesti členů vyrazila 
s cisternou CAS. Vzhledem k tomu, že se jednalo o cvičný poplach, 
zúčastnili se celkem 4. sbory a to Bučovice profesionální hasiči, 
Nové Hvězdlice, Brankovice a Nesovice. Velitel HZS Bučovice si 
prověřil akceschopnost a dojezd jednotek do prostoru, kde je 
nedostatek vody. Cvičení bylo hodnoceno kladně. 
 
15. června: členové zásahové jednotky se zúčastnili zkoušek na 
hasiče 3. Zkušební komise v počtu tří členu z OSHČMS, přijela 



k nám do hasičky, kde se zkoušky uskutečnili. Všichni členové 
uspěli. 
 
17. června: hasičský sbor Křenovice uspořádal III. Ročník 
memoriálu Boženy Spáčilové v požárním útoku družstev mladých 
hasičů. Naši mladší hasiči z dvanácti družstev skončili na 5. místě a 
starší se umístili na 10. místě s třinácti družstev. 
 
30. června: kulturní komise uspořádala „Dětský den“ a naši hasiči 
také vypomáhali. 
 
1.července: Hasiči z Uhřic slavili 100. let založení sboru, pozvání 
přijali také naši hasiči kteří se zúčastnili mše Svaté a ukázek 
požární techniky. 
 
4. července: v 19,15 hodin siréna oznámila požár rodinného domu 
v Kojátkách. Naše pětičlenná jednotka přijela k požáru v 19.30 
hodin. Tito měli za úkol udržet požár v mezích , aby nepřeskočil na 
vedlejší stavení, a uhasit požár na půdě plné slámy a jiných věcí, což 
se také podařilo. Jednotka se vrátila domů těsně před půlnocí. 
 
27. července: ve 13.07 hodin ohlásila siréna výjezd naši zásahové 
jednotky tentokrát do domova důchodců „Hvězda“ 10. členů naší 
jednotky se zúčastnilo evakuace obyvatel. Jednalo se o cvičení, 
kterého se zúčastnilo dalších osm sborů okresu Vyškov. Po 
ukončení cvičení pozorovatel s HZS Jihomoravského kraje hodnotil 
toto cvičení jako pozitivní. 
 
31. července: v 10. hodin ráno odjeli mladí hasiči na dětský letní 
tábor do Klobouček „Jitřenka“ do 15. srpna.  
 
31. července: Tři členové zásahové jednotky byli povoláni do 
Chválkovic, kde u větrného mlýna pana Sigmunda filmaři natáčeli 
film „Máj“ od K. H. Máchy. Naši členové tu byli k dispozici režisérovi 
panu Brabcovi, kde prováděli „déšť“ do pozdních odpoledních hodin.  
 
7. srpna: členové zásahové jednotky na požádání vedoucího tábora 
v Kloboučkách na „Jitřence“ předvedli ukázky hašení a poté 
připravili dětem na táboře různé atrakce, pěnu, kde se všichni 
vydováděli a potom si všichni vyzkoušeli jak se doopravdy hasí. 
Každý si mohl vyzkoušet jak chutná voda, jak je těžký dýchací 
přístroj. Všichni byli mokří jak hastrmani, ale sluníčko během 



krátké doby všechny usušilo. Všem, kteří se tohoto klání zúčastnili 
se to velmi líbilo. 
 
14. srpna: Dva členové zásahové jednotky museli odvést naši „Avii“ 
na pravidelnou roční technickou prohlídku do Slavkova. 
 
8. září: byli jsme požádáni ředitelem Bottcher rallly ,abychom 
zabezpečili pořadatelskou činnost na Orlovické rychlostní zkoušce. 
Zajistili jsme 20 členů, kteří měli za úkol hlídat bezpečnost diváků. 
A to se jim stoprocentně povedlo. Proto jim všem děkuji. 
 

 Kolofík Jan 
 
  
Ze sportovního života obce 
  
Šipkaři 
 
 Dne 15.9.2007 se v místním pohostinství konal turnaj 
v šipkách, který uspořádal šipkařský klub Rumáci Hvězdlice. Hra 
probíhala stylem:“ každý s každým“, a zúčastnilo se ho 12 hráčů, 
tentokrát i se zahraniční účastí.  
 Chtěli bychom tímto poděkovat všem sponzorům a jsou to : 
Jeřábek Miloslav, Halamiček Zdeněk, Přerovský Antonín, Svoboda 
Petr a naši slovenští přátelé. Za finanční příspěvek také děkujeme 
Úřadu městyse Hvězdlice a za chutné občerstvení paní Ivě 
Jeřábkové. 
 První místo obsadil Petr Kotouč, druhé David Gamba a třetí 
Václav Gamba. Bramborovou příčku obsadil Jiří Tarabáš. 
 Všichni účastníci měli podlý pocit ze hry a zábava byla 
výborná. Všem děkujeme za účast a těšíme se na další turnaj. 

 
 

Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice 
 
 Stalo se již hezkou tradicí, že červen v našem Sportovním 
klubu patří fotbalu, vepřovým pochoutkách a tanci. Spojením těchto 
tří činností vznikne VEPŘCUP. Šestnáctého června jsme uspořádali 
již jeho sedmý ročník. Zúčastnilo se ho sedm mužstev. Kromě 
našeho áčka a béčka i mužstva Chvalkovic, Dynamo Bučovice, Amor 
Vyškov a kombinované Česko – Slovenské mužstvo. 



 Vítězství podruhé v historii turnaje vybojovalo naše A mužstvo, 
před Amorem Vyškov. Třetí skončilo Dynamo Bučovice. 
 Po celý den mohli hráči i diváci ochutnávat různé uzené, 
pečené i vařené vepřové dobroty. 
 Se soumrakem pak začala letní noc. K tanci hrála tak jako loni 
skupina TOP TRIO. A ti vytrvalí se za světla rozcházeli spokojeně 
domů. 
 
 Obě naše mužstva rozehrála podzimní část okresních soutěží 
v malé kopané. Podpořit a povzbudit je můžete na domácím hřišti 
v sobotu 29. září a 4. října vždy od devíti hodin . 
 
 Náš Sportovní klub se v letošním roce pustil do rekonstrukce 
sportoviště. Podařilo se nám zajistit na tuto akci dotaci z rozpočtu 
JmK. Do konce roku chceme opravit a rozšířit střechu nad kabinami 
vyměnit okna a dveře. Rekonstrukcí by měl projít i povrch kabin. 
Celkový rozpočet na tuto akci je víc jak dvě sta tisíc korun.  
  

 Ing. Zdeněk Tejkal 
 
 
S p o l e č e n s k á   k r o n i k a 
  
Vítáme do života : 
 

Pavla Obdržálka 22. 08. 2007 
  

Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané : 
 
Paní Marie Studená 75 let 
Paní Jaroslava Mlčoušková 70 let 
Paní Miroslava Komárková 75 let  
Paní Marie Pilátová 98 let  
 

Paní Ludmila Masaříková 90 let 
Paní Josefa Netopilová 85 let 
Paní Růžena Křeslová  85 let 
Paní Karolína Počová 80 let 
Paní Božena Kellerová 80 let 
Paní Božena Králíčková 80 let 
Paní Ludmila Šimonů 96 let  
Přejeme hodně zdraví , štěstí a spokojenosti do dalších let. 



Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany :  
 
Panem  Rudolfem Polesem  
Panem  Karlem Konečným  
 
Paní  Marií Hrubou  
Panem  Josefem Šmerdou  
Panem  Františkem Strouhalem  
Panem  Janem Slezáčkem  
Paní  Ludmilou Derkovou 
Paní  Marií Vrbkovou  
Panem  Emilem Kachlířem  
  

 Čest jejich památce. 
 
  

 
Kulturní kalendář městyse Hvězdlice na rok 2007 

 
Listopad – Beseda s důchodci, (kulturní komise) 
 
Prosinec – 25. 12. Vánoční turnaj v nohejbale, (SK Hvězdlice)  
 – Turnaj v malé kopané „SněhulaCup“, (SK Hvězdlice) 
 – 30. 12. Vepřové hody-Silvestr, (OS Staré Hvězdlice)  
 
V závorce je vždy uveden pořadatel akce. Bližší informace o 
připravovaných akcích získáte na telefonu: 517 358 616, popř. 
 517 358 623 
 
Změny a doplnění kulturních akcí budou zveřejněny ve 
zpravodaji v průběhu roku. 
 
Soutěž o nejhezčí předzahrádku a okno se blíží do finále. 
 
 Kulturní komise zhlédla v uplynulém období většinu Vašich 
předzahrádek a okenní výzdoby. Byla mezi nimi spousta zajímavých 
nápadů . Podobný „průzkum“ ještě provede v období podzimu. Takže 
pro ty z Vás, které letošní brzké jaro, suché léto a teplý podzim 
zaskočili, ještě není nic ztraceno.  
 
 
 



 Začal nový školní rok 
 
 I v našem městečku začal nový školní rok 3. září 2007. Pro 
nejmenší děti, které navštěvují Mateřskou školu ve Hvězdlicích to 
bude poslední rok v budově bývalé základní školy, příští rok je čeká 
stěhování do nově rekonstruované budovy. „Školičku“ navštěvuje 
v tomto školním roce 24 dětí, místních je celkem 19, a 5 dětí dojíždí 
z Chvalkovic. 
 Povinnou školní docházku plní naši žáci ve čtyřech základních 
školách našeho okresu.Do Bučovic dojíždí 2 žáci, do Vyškova 6, do 
Bohdalic 2 a do Brankovic 19 žáků.  
 Přejeme našim školáčkům i školákům, aby jim školní rok 
rychle uběhl a učitelům pevné nervy při jejich vzdělávání i výchově. 
 
Závěrečný příspěvek Vojty J.  
  
 Každého číslo zpravodaje je zpravidla ukončeno článkem 
našeho externího spolupracovníka Vojty J. Vždy Vám dobře radí, jak 
proplouvat peřejemi života a bránit se jeho nástrahám.Jest-li si jeho 
rady berete k srdci a jste na život dobře připraveni, zjistíte 
z následujícího jednoduchého testu. Správná odpověď je uvedena 
hned pod otázkou, ale protože jste poctiví, tak si ji zakryjete a 
nebudete se dívat. 
 
Otázka č.1: Jak umístíte žirafu do ledničky? 
 
Odpověď: Otevřete ledničku, umístíte žirafu dovnitř a zavřete lednič- 
 ku 
 
Otázka č.2: Jak umístíte slona do ledničky? 
Odpověď: Otevřete ledničku, umístíte do ní slona a zavřete ledničku 
 je špatná. Správná odpověď je. Otevřete ledničku, vyjmete 
 žirafu, umístíte do ní slona a zavřete ledničku. 
 
Otázka č.3: Lví král pořádá v džungli konferenci. Zúčastní se jí  
 Všechna zvířata kromě jednoho. Kterého? 
Odpověď: Slona. Slon je v ledničce. Vzpomínáte si? 
 
Dobře, i když jste neuspěli při předchozích třech otázkách, nyní 
máte šanci si polepšit. 
 
 



Otázka č.4: Musíte překročit řeku, o které víte, že je obydlena kroko- 
 dýly. Jak to uděláte? 
Odpověď: Přeplavete. Proč? Protože všichni krokodýli jsou na 
konferenci pořádané Lvím králem. 
 
 Ani teď jste neuspěli a život se Vám zdá nanicovatý, zde je 
několik životních moudrostí: 
 
1. Pokud se k Vám život jednoho dne otočí zády, chyťte ho za 

zadnici. 
2. Psychiatři říkají, že každá čtvrtá osoba má nějakou mentální 

poruchu, takže pokud jste se třemi přáteli a nepozorujete nic 
zvláštního, pak ten blbec jste vy. 

3. Na dosáhnutí cíle je třeba snít. Tak se na všechno vykašlete a 
běžte spát. 

4. Když je Vám jednoho dne Vaše milovaná osoba nevěrná a vy 
chcete skočit z okna, pamatujte: To, co Vám nasadili, jsou 
parohy, ne křídla. 

5. Ženy jsou jako překlady z cizího jazyka. Ty dobré nejsou věrné a 
ty věrné nejsou dobré. 

6. Když jednoho dne ucítíte velké prázdno – jezte, je to určitě hlad. 
 

Vidíte jak je život jednoduchý, tak si ho přestaňme komplikovat 
a jednoduše ho žijme.  

 
 


