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Milý čtenáři zpravodaje,
jistě ti neuniklo, že se blíží Vánoce. Jednak je tu poslední letošní číslo našeho
čtvrtletníku, jednak jsi se určitě díval do kalendáře. Mohlo by se zdát, soudím tak
z mohutných reklam a obchodních akcí, že Vánoce již probíhají minimálně dva
měsíce.
Já mám ovšem na mysli ty skutečné Vánoce. Pro křesťanský svět
symbolizované narozením Krista, pro ty ostatní středoevropany pak vánočním
stromečkem, štědrovečerní večeří a setkáním s blízkými. Pro všechny také určitě
radostí z dárků, které dostaneme, možná ale ještě více z těch, které sami rozdáme.
Zajímavé myšlenky, jako by patřící do této předvánoční doby, jsme se mohli
dozvědět od tibetského duchovního vůdce Dalajlamy při jeho poslední návštěvě
Prahy.
Ve svém poselství lidem, mimo jiné naznačil, že v současném světě a při
současném stavu naší planety je potřeba víc než kdykoliv jindy naslouchat
druhému, pokoušet se porozumět ostatním a tolerovat ty, co uznávají jiné duchovní
hodnoty. Abychom násilí a soutěživost, které jsou pro dnešní svět typické nahradili
soucitem, pokorou a smyslem pro spolupráci.
Tyto myšlenky, pokud se s nimi ztotožníme, by nás měli provázet celý rok, nejen
v období vánoc. Chceme-li se tak ale teprve začít chovat ke svému okolí, není
lepšího času pro začátek našeho snažení, než právě nastávající vánoční čas.
Takže Vám přeji úspěch při realizaci těchto myšlenek, klidné svátky a pokoj všem
lidem dobré vůle.
Co v tomto předvánočním čísle zpravodaje ještě najdete?
O hvězdlických legionářich.
Ve vzpomínkách seniora se zastavíme u kapitoly „zloději“.
Tradiční slovo starosty.
Informace z jednání zastupitelstva městyse Hvězdlice.
Společenský život v obci, aneb události v kultuře a sportu.
Společenskou rubriku.
Kulturní kalendář na rok 2009.
Oznámení úřadu městyse Hvězdlice.
Na závěr příspěvek: „Destiluje celý svět“, od Vojty J.

Hvězdličtí legionáři
Letošního 28. října oslavila naše republika 90. výročí svého vzniku. Jaký byl
impuls k vyhlášení samostatnosti? Velký význam, kromě úsilí zakladatelů

samostatného státu, mělo rozpoutání 1. světové války. Jak se projevila a jaký dopad
měla na život ve Hvězdlicích, jsme již ve zpravodaji psali.
Tento světový válečný konflikt ukázal, že existence nerovnoprávných
mnohonárodnostních států je problematická, ne-li nemožná. Většina národů
Rakousko-Uherské monarchie chtěla samostatnost. Tato snaha se většině, jak nás
historie učí, podařila. Vznikla i Československá republika.
Nemalou měrou se o vznik a mezinárodní uznání nově vzniklé republiky
zasloužily i Československé legie. Ty v průběhu válečného konfliktu postupně
vznikaly ve Francii, Itálii, Srbsku a v největší míře v Rusku, tedy tam, kde za zájmy
Rakousko uherské říše bojovali Češi a Slováci.
V první fázi vznikaly legie z krajanů, žijících v dané zemi. Nevíce jich
v době vypuknutí války v roce 1914 žilo v Rusku. Ti v polovině září 1914 vytvořili
tzv. „Českou družinu“, jako výraz odporu a boje proti monarchii.
Česká družina byla koncem roku 1914 posílena českými zajatci, kteří
dobrovolně přebíhali do ruského zajetí. Začátkem roku 1915 již tato jednotka čítala
více než 1 100 mužů. V únoru 1916 pak vzniká „Československý střelecký pluk“
v počtu 1 600 mužů. V tomto roce pak z řad zajatců a Volyňských Čechů vzniká 2.
pluk a v dubnu 1917 je ustaven i pluk č.3.
Po únorové revoluci v roce 1917, kterou byl svržen car Mikuláš, se
podmínky pro formování jednotek zlepšily. Vznikla československá brigáda,
složená z prvního pluku Jana Husa, druhého pluku Jiřího z Poděbrad a třetího pluku
Jana Žižky. Svůj bojový křest podstoupila u Zborova 2.července 1917. Zde naši
vojáci bojovali proti čtyřnásobné přesile Němců, dokázali však zvítězit. Na základě
tohoto vítězství se formuje čtvrtý pluk Prokopa Holého a posléze další jednotka:
pátý T.G.Masaryka, šestý Hanácký, sedmý Tatranský a osmý Slezský. Tak vznikl
základ československého armádního sboru o dvou divizích po čtyřech plucích.
Počet vojáků v nich byl koncem léta 1917 třicet tisíc a koncem roku 1917 již
čtyřicet tisíc.
Po revoluci vybojovali naši legionáři společně s bolševickými jednotkami
bitvu u Bachmače, kde odražením německého útoku umožnili evakuaci
československých legionářů směrem k Penze. Evakuace našich legionářů,
vzhledem k vojenské situaci, byla možná jen přes celé Rusko do vladivostockého
přístavu. Během přesunu došlo k mnoha incidentům, které vyústili v obsazení
Sibiřské magistrály od Čeljabinsku až po Irkutsk. V této době z řad zajatců vznikají
další čtyři pluky.
Legionáři se postupně dílčími boji přesunovali na východ. A nemálo z nich
tuto cestu zaplatilo životem. Hroby více než čtyř tisíc (3692 padlých a 739
nezvěstných) jsou rozesety u Penzy, Samary, Kazaně, Jekatěrinburku, Marianovky,
Zlatoústu, Nikolsku, Usurského a na dalších místech, kterými Sibiřská magistrála
vede.
Teprve 7.února 1920 byla mezi sověty a legionáři podepsaná dohoda o
příměří. To umožnilo soustředit československé legionáře ve Vladivostoku a
postupně je přepravovat lodní cestou do vlasti. Poslední legionář byl naloděn 2.září

1920 do 42.lodního transportu, tedy dva roky po oficiálním ukončení 1.světové
války. Transporty se přepravilo 72640 osob. Většina našich legionářů se do nově
vzniklé republiky dostala cestou kolem Asie, přes Suezský průplav do Terstu a
odtud vlakem do vlasti. Další cesta vedla přes Japonsko k západnímu pobřeží
Severní Ameriky, vlakem přes Kanadu a z východního pobřeží Ameriky do
některého západoevropského přístavu a odtud opět vlakem domů. Malá část
legionářů se vracela přes Havaj, Panamský průplav a Atlantikem do Evropy.
Kronika naší obce zaznamenala na svých stránkách legionáře, kteří vstoupili
do legií v Rusku. Zde je jejich seznam i se stručným komentářem jejich působení
na frontě a v legiích.
1. Doman František, nar.10.9.1891, narukoval 1.8.1914 jako vojín 8.brněnského
pěšího pluku, zajat 21.9.1914 u Řešova. Do ruských legií vstoupil 12.10.1917 jako
vojín 6.střeleckého pluku. Demobilizován jako svobodník 13.4. 1920.
2. Habrda Stanislav, nar.11.11.1894, o narukování není údaj jako vojín
14.brněnského zeměbraneckého pluku, zajat 25.3.1915 v Karpatech. Do ruských
legií vstoupil 23.11.1918 v Omsku jako vojín hudby 2.jízdního pluku.
Demobilizován jako svobodník 18.10.1920.
3. Charous Vilém, nar. 27.7.1887, narukoval v červnu 1915 jako desátník 8.
brněnského pěšího pluku, zajat 3.4.1916 u Kolky. Do ruských legií vstoupil
30.6.1917 jako vojín 1.dělostřeleckého pluku. Do vlasti se vrátil 14.8.1920 jako
nadporučík, v době zápisu do kroniky (1924) štábní kapitán MNO v Praze.
4. Jelínek Alois, nar. 7.či 17.2.1895 v Kozlanech, bydliště Hvězdlice, narukoval
15.4.1915 jako vojín 14.brněnského zeměbraneckého pluku, zajat neznámo. Do
ruských legií vstoupil 13.12.1917 v Borispolu jako vojín 2. záložní brigády.
Demobilizován jako desátník 2. lehkého dělostřeleckého pluku 5.10.1920.
5. Nedorostek Jan, nar.255.1891,narukoval 15.3.1915 jako vojín 14.brněnského
zeměbraneckého pluku, zajat 22.6.1916 u Lucku. Do ruských legií vstoupil
16.7.1916 jako vojín 4.roty, 1. střeleckého pluku ,svobodník 4. roty, 1. pluku,
bojoval u Zborova. Demobilizován jako desátník 10.6.1920.
6. Opluštil Jan, nar.6.9.1896, narukoval 15.4.1915 jako jednoroční dobrovolník
8.brněnského pěšího pluku, zajat 26.7.1916 u Styru. Do ruských legií vstoupil
25.5.1918 v Jekatěrinoslavské gubernii jako vojín 8. střeleckého pluku.
Demobilizován jako desátník 29.9.1920.
7. Pavlík Vratislav, nar.1.11.1893, narukoval 7.8.1914 jako vojín 17.praporu
horských myslivců, zajat 26.5.1915 u Klimentova. Do ruských legií vstoupil

12.7.1917 v Poltavské gubernii jako vojín strážního praporu. Demobilizován
13.12.1920 jako četař ve štábu 2.divize.
8. Sádlík Josef ,nar.20.7.1895, narukoval 16.11.1915 jako jednoroční dobrovolník
4.pluku pevnostního dělostřelectva,zajat 27.5.1916 u Lucku. Do ruských legií
vstoupil 11.1.1918 v Kyjevě jako vojín 8. lehkého dělostřeleckého pluku. Činnost
v legiích ukončil 9.7.1921 jako desátník. Sloužil v ČSA.
9. Stehlík Ladislav, narukoval 1.8.1914, ruský legionář, nepodařilo se o něm
v databázi Čs. obce legionářské získat žádné údaje.
10. Šípek Bedřich, nar.9.9. 1894,narukoval 21.6. 1915 jako dobrovolník 14.
brněnského zeměbraneckého pluku, zajat 8.8 1916 u Šelova. Do ruských legií
vstoupil 30.7.1917 v Permské oblasti jako šikovatel 7. roty, 7.pluku.
Demobilizován 26.10. 1920 jako šikovatel 7.pluku.
11. Šípek Jindřich, nar.30.81895, narukoval 13.3.1915 jako svobodník
8.brněnského pěšího pluku, zajat 17.6.1916 u Kolki. Do ruských legií vstoupil 15.4.
1918 v Jekatěrinoslavské oblasti jako vojín 2.samostatné těžké divize.
Demobilizován 16.11.1920 jako vojín.
12. Tresner Eduard, nar.17.3.1888, narukoval 9.9.1914 jako vojín
k 8.brněnskému pěšímu pluku, zajat 27.3.1916 u Brodů. Do ruských legií vstoupil
7.7.1918 jako vojín 6. střeleckého pluku. Do vlasti se vrátil 20.6.1920 jako vojín.
13. Tresner Josef, nar. 4.3.1896, narukoval 15.4.1915? jako vojín 14.brněnského
zeměbraneckého pluku, zajat 29.2.1915 u Sobolova. Do ruských legií vstoupil
7.8.1918 jako vojín 10. střeleckého pluku. Do vlasti se vrátil 14.8.1920.
14. Tresner Vilém, nar. 20.9.1890, narukoval 9.9.1914 jako vojín 25. pěšího pluku
(v době odvodu působil jako desátník u strojních pušek ), zajat 7.4.1915
v Karpatech. Do ruských legií vstoupil 7.8.1918 jako vojín 10.střeleckého pluku.
Do vlasti se vrátil 10.8.1920 jako svobodník.
15. Venhuda Eduard, nar.15.3.1896, narukoval 15.4.1915 jako vojín 8.brněnského
pěšího pluku, zajat 17.9.1915 v Rovně. Do ruských legií vstoupil 1.9.1917 ve
Vladimirské gubernii jako vojín 3.roty 7.střeleckého pluku. Do vlasti se vrátil
23.7.1920 jako vojín.
16. Viktorín Josef, nar.29.3.1891 narukoval 15.8.1914 jako svobodník 25.pěšího
pluku, zajat 17.9.1915 u Rovna. Do ruských legií vstoupil 15.9.1917 v LuganskoJekatěrinoslavské oblasti jako dělostřelec 2. lehkého dělostřeleckého pluku. Do
vlasti se vrátil 20.6.1920 jako dělostřelec.

17. Vojtek Jakub, nar. 22.3.1895, narukoval 15.4.1915 jako vojín 14.brněnského
zeměbraneckého pluku, zajat 7.6.1916 u Lucku. Do ruských legií vstoupil
23.9.1917 v Kyjevské gubernii jako vojín 4.roty 6. střeleckého pluku.
Demobilizován 3.2.1921 jako svobodník.
Československá republika se snažila legionáře, kteří se vrátili, začlenit do
společnosti. Zákonným opatřením umožnila přednostní zařazení legionářů do nově
vzniklé armády a do státních služeb. Mnozí se také vrátili k původnímu povolání.
Z našich legionářů se dle záznamu kroniky vrátili čtyři ke svému povolání, jeden
zůstal sloužit v armádě, dva u státní policie. V ostatních státních službách jich po
návratu pracovalo sedm. Co dělali poslední tři, není v kronice uvedeno.
Co dodat na závěr, pomůže nám opět obecní kronika. 26.9.1920 uspořádala
tělovýchovná jednota Sokol na uvítání čs.legionářů z Nových i Starých Hvězdlic
večírek. Z výtěžku bylo věnováno chudým žákům zdejší školy 100 Kč.

Vzpomínky seniora (dvanáctá část)
Z minulých kapitol vzpomínek by se mladšímu čtenáři mohlo zdát, že doba
1. republiky, na kterou pan Rudolf Brablec vzpomíná, byla idylická a
bezproblémová. Ne vždy tomu tak bylo. Dnešní úryvek s příznačným názvem
„Zloději“ Vás určitě vyvede z omylu.
Den za dnem, klukům předškolního věku ubíhaly v různých hrách, dospělým
v dědině v každodenní různorodé práci, narušené jednou za čas mimořádnou
událostí. Jednou z nich byla krádež v místní občanské záložně, která sídlila
v přízemí poschoďové budovy na náměstí. Sestávala z jedné prostorné místnosti,
jejíž okna do náměstí byla opatřena mřížemi a každodenně po úředních hodinách se
ještě navíc uzavírala zevnitř pevnými dřevěnými okenicemi.
V jednom rohu místnosti stála velká hnědá pancéřová pokladna, kolem stěn
různé registratury s písemnostmi, před nimi psací stoly se židlemi. Podél celé
místnosti byla u vchodu z chodby dřevěná přepážka se dvěma okýnky, u kterých se
vyřizovala různá přání občanů.
Toto všechno vím tak podrobně proto, že jsem sem občas chodíval s našimi
sousedy, strýcem a tetkou Pavlovskými, kteří tady vždy navečer uklízeli. Strýc
dostal úřední titul „ obecní sluha“ a byl na něj také patřičně hrdý.
Jednoho rána vzrušila celou obec mimořádná událost. Vchodové dvéře
z chodby budovy, opatřené železnou závorou byly vypáčené, „nedobytná“
pancéřová pokladna, která u mě vždycky vzbuzovala obdiv, byla „dobytá“, pancíř
různě zohýbaný, všude kolem plno popela a obsah pokladny- pryč. Četníků tam
bylo plno, hledali stopy. Přijeli i četníci z Vyškova se psem, ten „čmuchal“, co mu
síly stačily a nic! Žádná stopa, žádný otisk, prostě – nic. Prý to museli být kasaři
machři, jak by se dnes řeklo „profesionálové“. Teprve po delší době chytili někde
na Prostějovsku po vyloupení několika pokladen, jako byla ta hvězdlická, dva

chlapíky, kterým nakonec přišili i kasu ve Hvězdlicích. Časem se na věc
zapomnělo a život běžel dál…
Až přišla nová událost. Když jednou ráno vytáhl u „Spolku“- obchodu
s potravinami- stréček Mrázek, který tam prodával, dveřní a okenní rolety a otevřel
obchod, uviděl v protější stěně díru. Hned ho napadlo:“zloději“. Četníci tam byli za
chvilku a okamžitě začalo pátrání. Stopy vedly tentokrát do Hliníka, kde se ztratily
a tak i tady všechno brzy skončilo. Lidé sice měli vytipovaného pachatele, nic se
ale nedokázalo.
Díra ve zdi se opravila, po inventuře a zjištění škody se začalo prodávat dál.
Škoda byla tak za 600 korun, ale i to prý bylo tedy hodně peněz.
Co však bylo hlavní, po takovém rozruchu v dědině a následném pátrání se
zloděj vylekal natolik, že se krádež už neopakovala.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
vánoční výzdoby už nám připomínají blížící se konec uplynulého roku. Sen o
bílých Vánocích je snad v každém z nás, slyšíte koledy, hlas rolniček nesoucí se
krajinou a vidíte pomalu padající sníh.Příroda odpočívá pod bílou přikrývkou
sněhu. Bílá barva je od pradávna symbolem klidu a pohody – přichází čas Vánoc se
svým nenapodobitelným kouzlem krátkých dnů a dlouhých mrazivých a jasných
nocí. Po Vánocích rychle přijde Silvestr a Nový rok. Loučení se starým rokem je
vždy zamyšlením se nad tím, co jsme stačili provést v naplánovaném roce a Nový
rok začíná vždy přípitkem a přáním s tím, že snad bude lepší než ten minulý. V tu
chvíli se v našich myslích prolínají zážitky minulého období a zároveň plány toho
budoucího roku.
Práce po obci provádíme sami, jen některé práce zadáváme firmám. Jedná se
o práce odborné, jako oprava topení, připojení vodovodu do šaten u tělocvičny,
opravu veřejného osvětlení apod. Po přestěhování knihovny, jsme započali
výkopové práce pro položení vodovodní přípojky do šaten. V tělocvičně bylo
opraveno ústřední plynové topení včetně šaten a knihovny. Dále byly zpracovány
podklady s Pozemkovým úřadem Vyškov pro směňování pozemků pod poldry ve
Starých Hvězdlicích.Tímto bych chtěl poděkovat všem majitelům pozemků, kteří
provedli směnu pozemků pod poldry ve Starých Hvězdlicích a tak pomohli řešení
dané situace. Pro opravu obecního domu ve Starých Hvězdlicích je odsouhlasena
stavební dokumentace a s opravou se může začít. Zde byla také povolena demolice
stodoly, chlévů a přístřešků. Nyní čekáme na výhodnou dotaci, která by moc
nezatížila náš rozpočet a hlavně aby obec nemusela brát úvěr. Jedna z možností
bude, že tuto budovu budeme opravovat po částech, tak jak nám dovolí náš obecní
rozpočet. Čerpání dotací s EU není tak jednoduché, jak se zdá. Pro tyto dotace jsou
stanoveny tvrdé podmínky a každé nedodržení těchto podmínek znamená porušení
smlouvy a vrácení celé dotace včetně navýšené penalizace. Mezi podmínky patří

také využívání budovy po dobu pěti let, v souladu s projektem. Dále je nutno
podotknout, že napřed musí dojít k zafinancování celé akce a po ukončení dojdou
dotace, což znamená zadlužit obec. K tomuto problému bude ještě svoláno
společné jednání se všemi složkami v obci. Další větší akcí byl proveden závěrečný
úklid po obci a taktéž naši občané měli možnost si provést úklid ve svých
příbytcích a nepotřebné věci vložit do přistavených kontejnerů. Naši občané této
možnosti plně využili, odpadu bylo uloženo na skládku 26 tun.
Myslivecké sdružení vyrobilo další čtyři kusy krmítek pro ptactvo. Tato
krmítka jsou umístněna na veřejných plochách, kde má možnost každý z Vás
přispět potravou pro zpěvné ptactvo.
Pro příští období připravujeme – dokončení územního plánu obce, bez něhož
již nelze čerpat dotace. Dále pak dětské hřiště v Nových Hvězdlicích, znovu
požádáme o dotaci na vybudování nového místního rozhlasu včetně zabudování
varovných signálů s dálkovým ovládáním. Nezapomínáme ani na opravu našich
památek a proto jsme požádali o opravu střechy nad chlévy ve Starém dvoře, kde
již nám začalo zatékat a hlavně střešní latě se prohýbají a krytina nedrží. Dále
budeme žádat o dotaci Ministerstvo zemědělství na vybudování poldrů ve Starých
Hvězdlicích. Mezi povinnosti obce taktéž patří starat se o pomníky z 1. i 2. světové
války. V příštím roce provedeme opravu těchto pomníků. Již po třetí budeme žádat
o poskytnutí dotací na nové ozvučení sálu v KD. Dnes je více než nutné zbudovat
novou čekárnu pro cestující v Nových Hvězdlicích. Zde dochází k součastnému
nastupování v obou směrech a cestující přechází z jedné čekárny na druhou stranu
opačného směru a může dojít ke střetu s projíždějícím vozidlem.
Po oddělení budovy ZŠ od šaten tělocvičny můžeme začít s přípravou
projektu na využití školy. Po řádném zvážení na co přeměníme školu / byty,
penzion apod./ provedeme výběrové řízení na projekt. Vše se bude odvíjet od
vztahu JM kraje k programům v sociální politice, k jejich zařízením a zvážením
investic do daných zařízení.
Kulturní život v našem městečku jde pořád dál a za uplynulé období
proběhly další kulturní akce a to: v měsíci září OS Staré Hvězdlice pořádalo
ukončení s létem a turnaj v kuželkách, OS Slovan NH pořádal Maškarní ples pro
dospělé, Sportovní klub pořádal Uliční turnaj v malé kopané, Kulturní komise a
SPOZ pořádala tradiční setkání důchodců v KD. Všem pořadatelům děkuji za jejich
obětavý přístup a přeji jim mnoho úspěchů při dalších pořádaných akcích.
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2008, proto chci poděkovat všem občanům, kteří si
udržovali pořádek před svými domy, pečovali o svoje předzahrádky, starali se o
výzdobu domu, kde pěstovali různé květiny a tím také zkrášlovali vzhled našeho
městečka. Dále děkuji Radě, Zastupitelstvu a zaměstnancům Městyse Hvězdlice,
všem organizacím, firmám a podnikům za jejich vykonanou práci ve prospěch
našeho městečka.

S koncem roku přicházejí Vánoce – svátky pokoje, klidu a míru. Dovolte mi,
abych Vám všem popřál jménem Zastupitelstva městyse Hvězdlice a jménem svým
šťastné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí, osobních a pracovních
úspěchů a také plno lásky ve Vašich rodinách.
Alois Kadlec
starosta

Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 19. 11. 2008 a 10. 12.2008 a projednalo
mimo jiné:
- připomínky k jízdním řádům autobusů linek IDS JMK
- zahájení správního řízení na opravu střechy ve Starém Dvoře
- dotaz na Okresní archiv ve Slavkově na datum vzniku obce
Hvězdlice
- jednání s Domovem Hvězda na téma stravování občanů a rozvoz
obědů po obci
- smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK Brno na vybavení
jednotek SDH na rok 2008
- projekt SO Mezihoří „Vítejte u nás-rozvoj cestovního ruchu“
- stavební řízení na domě čp. 44 ve Starých Hvězdlicích
- problematický chov zvířat ve Starých Hvězdlicích
- další využití budovy čp. 33 ve SH- možnosti dotace navrhla p.
Solnicová z firmy, která zpracovává žádosti o dotace
- obecně závaznou vyhlášku o poplatku za TKO pro rok 2009
- stavební řízení na výstavbu dětského hřiště v NH
- žádost Domova Hvězda o pokácení stromů v parku
- příspěvek Knihovně KD Vyškov na nákup knih pro rok 2009

Události v kultuře a sportu
Z činnosti kulturní komise městyse Hvězdlice
Slovo tradiční v tomto čísle zpravodaje zaznělo několikrát. Jak jinak ale
nazvat podzimní setkání našich seniorů? To letošní se uskutečnilo v pátek sedmého
listopadu. Účast byla, tak jako v jiných létech značná. Členové kulturní komise,
která je garantem této akce, napočítali sedmdesát pět našich dříve narozených
spoluobčanů.

Program, který zahájily děti z mateřské školy svým pěveckým, recitačním a
tanečním vystoupením, navodil v sále pěknou atmosféru. Pak se přítomní z úst
starosty obce dozvěděli, co vše se v končícím roce 2008 podařilo v obci udělat, co
ne a samozřejmě i plány na příští rok.
V průběhu celé akce se kulturní komise starala o občerstvení a pak Radek
Verner v další části programu o hudbu k tanci a poslechu. A všem mladým bych
chtěl vzkázat: Divili byste se, jak se vaši prarodiče dokáží bavit. Nakonec ještě
všichni dostali malý dárek.
Na závěr už jen stejnou větu jako v loňském roce. Ať se nás ve zdraví co
nejvíce sejde na této akci i v roce 2009.
Ing. Zdeněk Tejkal
předseda KK
Z činnosti občanského sdružení SLOVAN
Maškarní ples
Dne 25.října se konal první maškarní ples uspořádaný naší organizací.
K tanci a poslechu hrála všem známá skupina Classic z Kroměříže. Zúčastnilo se
asi 80 lidí, z toho dobrá polovina byla v maskách, a ne ledajakých. Mohli jsme
potkat pohádkového Křemílka nebo teletubbies, velectěné jeptišky, z dávných dob
k nám zavítala Kleopatra, bílá paní nebo piráti z Karibiku. Bát jste se mohli
s „Vřískotem“, s hrabětem Drákulou a jeho nevěstou. Neodolatelná byla havajská
tanečnice, „moderní“ děvče, pankerka nebo kankánová tanečnice. Ze Skotska
k nám přijela i celá skotská rodinka. Masky byly krásné a atmosféra na parketu
skvělá. Ještě bych chtěla poděkovat svým rodičům, manželům Bartelovým, za
pohotovou obsluhu a nekonečnou dobrou náladu, kterou rozdávali na všechny
strany. Ti z vás, kteří se nemohli zúčastnit, ať nelitují, příští rok se tento ples
pokusíme zopakovat.
Kroužek pro děti
Kroužek pro děti se nám začíná pomalu rozjíždět. K dnešnímu dni ho
navštěvuje asi 15 dětí z Nových i Starých Hvězdlic. Někteří chodí pravidelně, jiní
jen občas, ale myslím si, že se nenudí a chodí zde proto, aby se něčemu přiučily.
Výrobu se snažíme zaměřit na roční období a svátky, které dané období jsou.
Naše výrobky jste si mohli prohlédnou na setkání seniorů. Na výstavě bylo k vidění
pletení košíků ze zlatých stránek, motýlci, savová technika na tričko, pletení
náramků přátelství, věnečky na dveře – podzimní motiv, malování na sklo. Minulý
týden si děti nakoupily ozdoby a vyráběli jsme adventní věnce, které si potom
odnesly domů. Opravdu se jim povedly. Fotky můžete shlédnout na stránkách :
slovanhvezdlice.blog.cz

Chtěla bych za sebe i děti poděkovat Úřadu městyse Hvězdlice a panu
starostovi, že nám i nadále umožnil pobyt v přístavbě kulturního domu, a že se
můžeme věnovat této prospěšné činnosti.
Jana Vojtková
předsedkyně o.s. Slovan
Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice
V loňském roce se nám podařilo obnovit tradici v pořádání Uličního turnaje
v malé kopané. Po vydařeném loňském IV. ročníku jsme se společně se všemi
příznivci sportu sešli v sobotu 15. listopadu na jeho pátém pokračování.
Z původně plánovaných účastníků jsme nakonec, tak jako v loňském roce,
složili čtyři mužstva. Obhájce trofeje „Willsonovu třídu“, Rynk, nebo-li náměstí,
Hliník a „Spojené horské oblasti“(Harachov a u Sv. Jana). Systém zápasů byl
zvolen tak jako v minulém roce- každý s každým. Novinkou letošního ročníku bylo
obzvlášť vydařené počasí a pikantní gulášek.
Jak tedy turnaj skončil? Pohár starosty obce obhájilo vyrovnanou hrou
mužstvo Willsonovy třídy. Druhý skončil Rynk. Na velmi pěkném třetím místě
skončilo mužstvo Horalů, které ve vzájemném zápase porazilo 3:2 čtvrtý Hliník.
Takže zvítězil sport, pohoda a dobré jídlo.
S končícím rokem 2008, bych chtěl poděkovat všem členům a fanouškům za
přízeň, kterou nám věnovali a popřát všem klidné Vánoce a v novém roce hodně
zdraví, štěstí a pohody.
Ing. Zdeněk Tejkal
předseda SK Hvězdlice
Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice.
20. září – V Hostěrádkách-Rešově se uskutečnil první ročník setkání zasloužilých
hasičů. I naši členové se starostou SDH se zúčastnili. Mimo jiné se uskutečnila
výstava staré a nové techniky. Náš sbor se mohl pochlubit dvoukolovou stříkačkou
značky „Stratílek“ z roku 1936.
28. září – Ve čtvrt na dvě ráno nás vzbudil pronikavý zvuk sirény, který ohlašoval
požár v Kozlanech. Zásahová jednotka v počtu pěti členů musela s cisternou vyrazit
přesně za měsíc zase do Kozlan, kde hořely balíky slámy, které neznámý pachatel
zapálil. Mimo naší jednotky byli povoláni profesionálové z Bučovic a z Vyškova.

15. listopadu – uspořádali členové výboru kulturní zájezd pro své členy, jejich
rodinné příslušníky a občany. Celkem se nás zúčastnilo 28. Byl to zase jeden
z vydařených zájezdů.
17. listopadu – ráno v šest hodin padesát minut byl vyhlášen poplach a výjezd naší
zásahové jednotky v počtu sedmi členů s cisternou do místního zemědělského
podniku, kde hořela v senážní jámě uskladněná sušená vojtěška. Při hašení nám
přijeli pomoci profesionálové z Bučovic. Požár vznikl pravděpodobně
samovznícením krmiva. Po uhašení jsme odjeli v deset hodin třicet minut před
hasičku, kde jsme doplnili vodu a museli umýt hadice, které byli značně znečištěné.
18. listopadu – v deset hodin byla povolána naše zásahová jednotka v počtu tří
členů do zemědělského podniku, kde znovu uvnitř v senážní jámě začalo hořet.
Proto jsme museli zahájit hašení. S této akce jsme se vrátili o půl druhé odpoledne.
22. listopadu – Ve dvanáct hodin třicet minut odjela naše zásahová jednotka
v počtu šesti členů do Bohdalic, kde s dalšími členy z okrsku prováděli dálkovou
dopravu vody do požárních nádrží. Zpět se vrátili po šestnácté hodině.
Vážení spoluobčané,
Ani jsme se nenadáli a již se přiblížil konec roku 2008. Výbor sboru
dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice děkuje všem občanům za to že si chránili své
domovy. Přejeme Vám všem krásné prožití Vánočních svátků a do Nového roku
pevné zdraví a pohodu ve Vašich rodinách.
Jan Kolofík
SDH Nové Hvězdlice
Zprávy z Domova Hvězda
Zazpívej slavíčku
Dne 25.9.2008 nastal již dlouho očekávaný den, kdy se konala v Domově
Hvězda soutěž „Zazpívej slavíčku“, které se zúčastnilo několik našich klientů.
Pilně se připravovali a nemohli se dočkat.
entokrát se v roli moderátorky představila pracovnice sociální péče pověřená
aktivizací Regina Trávníčková.
V porotě zasedla ředitelka LŠU Bučovice - Dagmar Klementová, paní
učitelka Jitka Polesová, pan starosta městyse Alois Kadlec, z řad zaměstnanců vrchní sestra Dana Posoldová, provozní pan Petr Dulanský a paní Věra Handlířová.
Doprovod k písním opět zajistil na harmoniku pan Vlastimil Loucký.
Paní Olga Sedlářová přispěla přednesem básní z vlastní tvorby.

Prosba:
Nevěřím teď očím svým,
co to na obloze zřím,
je tam snad tisíce hvězd,
ale také mnoho divných cest.
Měsíci, tys v noci svítil,
což si něco nevyslídil?
Kolem hlavy ti to chrastí,
není ti to dosud jasný.
Je to hračka nebo zbraň,
té se proto rychle chraň.
Jupitere, naše zem se nějak chvěje,
vynalezli strašnou sílu,
proto dej hned ruce k dílu,
vždy si býval dobrý host,
zbyla by tu jenom kost,
samý nářek a spílání,
a všichni chceme jen svítání.
Obloho, ty mocná paní,
celý vesmír se ti klaní.
Hvězdy teď se strachy třesou,
co ti lidé prý tam vnesou.
Věřte, není to žádný hec,
ale pro vás strašná věc,

zasvítit nebude komu,
má to sílu tisíc hromů.
Dohromady hlavy dejte,
nám na pomoc pospíchejte.
Zažeň slunce silou žáru,
ničivou tu strašnou čáru,
co ti vadí ve svitu,
ať zmizí hned k zániku.
Vezmi s sebou mléčnou dráhu,
ať zchladí těm lidem žáhu,
jenž neznají cenu žití,
když se země v propast řítí.
Velký vůz má síly dost,
aby objel jako host,
na vědomí, ať všem dá,
že kdo žitím pohrdá,
ať vzlétne hned do výše,
kde je jen stav beztíže,
tam ať bloudí v rychlém letu
a neškodí tady světu.
Ať nebrání žít lidem těm,
jež milují tuto zem.

A báseň Díky země:
Děkujem Ti, matko země, žes zrodila lidské plémě,
které by hned zaniklo, kdyby slunce nesvitlo.
Proto chraňme tuto zem, která je nám matkou všem.
Jsme tu jenom nájemníci, všichni stejně jí dlužící.
Člověk je nejdokonalejší květ, neměl by si závidět,
každý tu má svoje bytí, přesto musí odejíti.
Přišla na to matka země, jak zrodit má lidské plémě,
to tajemství nevydá, i když se jí ujídá.
Nepřeji Ti, matko, žití, proto zabraň, kam se řítí,
zadrž jejich počínání, neb by nebylo lidské sčítání.
Jediná Ty právo máš, jinak nás víc neshledáš.
Rozdělilas půdu Země, pro všechna lidská plémě
a za to Tobě vřelý dík.

Přítel paní Sedlářové pan Jan Kresta (řídící pan učitel) zahrál na housle nádherné
ukázky z Dvořákovy Humoresky a Když mě stará matka. Třetí skladbou byl
Fibichův Poém.
Po sečtení hlasů porotou, proběhlo vyhlášení vítězů. První místo obhájila
paní Ludmila Masaříková. Myslím si, že není podstatné, kdo a jak se umístil, ale
byla příjemná pohodová atmosféra a všichni spokojeni.
Účinkující dostali diplomy a malé dárky, také hrnečky s logem městyse Nové
Hvězdlice, které věnoval pan starosta Alois Kadlec a klientům se moc líbily.
Vrchní sestra si na chvíli vzala slovo a na závěr všem účinkujícím, panu
Louckému, porotě, panu Krestovi a ostatním zúčastněným poděkovala.
Dýňobraní
Třináctého října 2008 proběhlo v Domově Hvězda dýňobraní. Ptáte se, kdo
bere dýně a kam? Je to akce, kdy se klienti společně s pracovnicemi pověřenými
aktivizací a školními dětmi podílejí na podzimním zkrášlení parku.
Nejdříve děvčata shromáždila materiál a dýně. Děkují tímto všem
sponzorům! A potom stačilo, aby se sešli klienti, paní učitelky a děti z Brankovic.
Všude byl ruch jako v úle – navlékali, vyřezávali, stříhali a pilně pracovali jako
včelky. Práce jim šla pěkně od ruky a výsledek byl úžasný! Nádvoří pěkně
vyzdobené a odrazila se v něm radost dětí i klientů.
Petra Kousalová
nutriční terapeut z Domova Hvězda
Vážení občané městyse Hvězdlice,
jako nový ředitel Domova Hvězda Vám přeji za sebe i za naše
spolupracovníky příjemné a klidné prožití vánočních svátků, hodně štěstí a pevné
zdraví v Novém roce 2009.
Věřím, že budeme, s vámi zvolenými zastupiteli a s panem starostou,
úspěšně spolupracovat při řešení společných problémů a že naše úsilí při tomto
řešení sladíme a sjednotíme tak abychom dosáhli výsledků, na které budeme moci
být hrdí.
S přátelským pozdravem Ing. Luděk Strmeň.

Společenská rubrika
Vítáme do života :
Jakuba Hicla
Terezu Vernerovou
Přejeme hodně zdraví, lásky a rodinné pohody.
Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané :
Paní Eva Vilhanová
Pan Vlastimil Vrbacký
Pan Adolf Čížek
Pan František Čtvrtníček
Paní Hermann Bartel

60 let
65 let
85 let
65 let
70 let

Paní Antonie Kudličková
Paní Marie Babyrádová
Paní Marie Bárová
Pan Ludvík Střítecký
Paní Františka Šemorová
Paní Zdenka Jurůjová
Pan František Sedlák
Paní Elena Kučerová
Pan Vojtěch Milard
Pan Josef Jež
Paní Františka Trojancová

80 let
92 let
85 let
75 let
94 let
65 let
85 let
85 let
75 let
75 let
85 let

Přejeme hodně zdraví , štěstí a spokojenosti do dalších let.
Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany :
Panem Pavlem Kovářem
Paní Františkou Andresíkovou
Paní Marií Kašíkovou
Paní Emílií Spáčilovou
Paní Marií Haschkovou
Panem Václavem Gottwaldem
Paní Adolfkou Vágnerovou
Paní Růženou Kneslovou
Paní Helenou Vlčkovou

Panem Janem Hálou
Čest jejich památce.

Kulturní kalendář městyse Hvězdlice na rok 2009
Datum

Název akce

Pořadatel

11.1.2009

Novoroční koncert Kyjovského orchestru
/přísálí kulturního domu Nové Hvězdlice/
Valná hromada /přísálí KD N.Hvězd./

Kulturní komise

24.1.2009
31.1.2009

Ples /sál KD Nové Hvězdlice/

Sportovní klub

Valná hromada /přísálí KD N.Hvězd./

Sportovní klub

14.2.2009

Dětský karneval /sál KD N.Hvězd./

Kult.komise,SK,Hasiči

28.2.2009

Ostatky /průvod městysem/

Hasiči NH

25.4.2009

Pálení čarodějnic /Staré Hvězdlice-náves/

Občanské sdruž. SH

30.4.2009

Pálení čarodějnic /Nové Hvězdlice-hřiště/

Svaz žen

30.5.2009

Dětský den /hřiště SK/

Kult.komise,SK,Hasiči

20.6.2009

Vepřcup-turnaj v malé kopané /hřiště SK/

Sportovní klub

5.7.2009

Starohvězdlické hody /náves SH/

Občanské sdruž.SH

24.-26.7.

Krojované hody v Nových Hvězdlicích

OS Slovan

29.8.2009

Ukončení prázdnin /myslivecká chata/

Myslivecké sdružení NH

26.9.2009

Loučení s létem-turnaj v kuželkách SH

Občanské sdružení SH

14.11.2009

Uliční turnaj v malé kopané /hřiště SK/

Sportovní klub

Listopad

Tradiční setkání seniorů /sál KD Nové H/

Kulturní komise

19.12.2009

Sněhulacup-turnaj v malé kopané /hřiště/

Sportovní klub

25.12.2009

Turnaj v nohejbalu /školní tělocvična/

Sportovní klub

10.1.2009

Hasiči NH

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

Oznámení úřadu Městyse Hvězdlice.
Dne 22. 12. -23.12. 2008 budou provedeny odpočty vodoměrů. Žádáme
všechny občany, aby připravili své vodovodní šachty na provedení odpočtů –
odmetení sněhu ze šachet, připravení žebříku, vyčerpání vody popř. nahlásili stav
vodoměru na Úřadu městyse Hvězdlice.
Dne 14. 1. 2009 se bude vybírat poplatek za komunální odpad /popelnice/,
poplatek ze psa a úhrada za spotřebovanou vodu za II. pololetí 2008
Sazby poplatků:
1) poplatek za komunální odpad
osoba trvale hlášená v obci Kč 500/ročně
budova, kde není nikdo trvale hlášen Kč 500/ročně
2)poplatek ze psa / platí držitel psa/
za prvního psa staršího 3 měsíců Kč 120/ročně
za každého dalšího Kč 180/ročně
poživatel důchodu / nepracující důchodce/ Kč 60/ročně
za každého dalšího psa / důchodce/ Kč 90/ročně
3)vodné
trvale žijící občané Kč 20/ m3
chataři a chalupáři Kč 20/ m3
organizace, fyzické osoby Kč 20/ m3
Prosíme přijďte uhradit své poplatky včas a s úsměvem !
Svoz komunálního odpadu / popelnic/mezi vánočními svátky bude v pátek
26.12.2008
Provoz místní knihovny je každý čtvrtek od 17,00 – 20,00. V tuto dobu je
možné využít i veřejný internet v knihovně. Jistě jste si povšimli, že knihovna je
přemístěna do nových prostor a její vchod je společný s vchodem do tělocvičny.
Přes vánoční svátky bude provoz knihovny omezen. Otevřeno bude naposled
v letošním roce 18. 12. 2008. a pak až 8. 1. 2009.
Ženy ženám a dívkám
Jako každoročně, i letos, začalo na podzim cvičení žen a dívek.
Letos se cvičí sice v provizorních prostorách, na sále v kulturním domě, ale nadšení
cvičících žen to nijak nesnížilo ba naopak.
Cvičíme aerobik a různé posilovací cviky. Chceme touto cestou pozvat i
další zájemkyně, kterým nevadí pohyb, jsou rády v dobrém kolektivu a chtějí si
zlepšit kondici.

Věkové rozpětí není nijak omezeno a také se nemusíte obávat, že Vás tam
bude někdo honit nebo přetěžovat. Prostě můžete cvičit podle svých sil, schopností
a momentální nálady.
Co je třeba si vzít s sebou? Sportovní obuv (nejlépe tenisky), karimatku a
samozřejmě odhodlání cvičit a vytrvat.
Cvičení je každé pondělí a čtvrtek od 19:00 – 20:00, nyní na sále
v kulturním domě a od 5. ledna 2009 již v tělocvičně.
Těší se na Vás 10 žen a dívek, které chodí pravidelně!!!
P.S. Vánoční úklid a pečení zvládnete i tak, a půjde Vám to lépe od ruky.

Závěrečný příspěvek Vojty J., aneb destiluje celý svět.
Je tu, zatím podle kalendáře zimní čas. Ti z Vás, kteří si k srdci berou moje
dobře míněné rady jsou po přečtení mnoha předchozích lekcí připraveni skoro na
všechno. Tolerují manželku, nevraždí své děti, po večerech dálkově studují,
předzásobili se na zimu dřevem, naučili se vařit pivo a ještě spoustu dalších, pro
život potřebných, dovedností. Jednu věc jsem ale dosud na stránkách zpravodaje
neprobíral. Téma mě osobně velmi milé. Je to výroba slivovice, tak úzce spjatá
s našim krajem.
Destilaci vynalezli již staří Arabové někdy v 9. století našeho letopočtu.
Výsledný produkt však používali pouze k lékařským účelům. Výrobu pro komerční
účely zdokonalili mniši v italských klášterech někdy v 11. století. Do destilace za
účelem výroby alkoholu se pak pustil celý svět. Každá oblast má však svůj
specifický druh pálenky, daný surovinami, které jsou zde nejběžněji k dostání.
Některé Vám trochu přiblížím.
Grappa - destilát z fermentovaných vinných výlisků, jde tedy o zpracování
druhotné suroviny vcelku racionálním způsobem. Dělá se v Itálii, obsah alkoholu
40-60 %.
Arak - anýzem aromatizovaná vinná pálenka. Může být i z datlí, z kvašené
třtinové melasy nebo palmové šťávy. Na zákvas se používá rýže. Obsah alkoholu
30-60%.
Calvados - destilát z jablečného vína, nažloutlé barvy a jablečné chuti.
Nejkvalitnější je z Normandie (Francie)a velmi dobrou reklamu jí dělal ve svých
románech E. M. Remarque.
Chika - pálenka z kukuřičné a třtinové melasy oblíbená hlavně v Mexiku.
Kašáda - Brazilský národní nápoj vyráběný z cukrové třtiny. Chuťově se
podobá rumu, ale má hrubší chuť a proto se vylepšuje přidáním tropického ovoce.
Ciporo - Domácí řecká pálenka. Vyrábí se přepalováním vína a přidáva se do
něj ovoce.

Ouzo - slabší alkoholický, průzračný nápoj vyráběný z anýzu. Chutná po
hašlerkách a pendrecích. Podává se chlazený s vodou, která způsobí ve směsi
s ouzem zbělání tekutiny.
Mezcal - destilát vyráběný z agáve. Na dně láhve plave červ a rostliny se
před pálením udí. Vyrábí se v Mexiku. Speciální Modrá agáve pak slouží k výrobě
Tequilly.
Rakije - ovocná pálenka vyráběná hlavně v Balkánských zemích. Zde bych
doporučil při dovolené nehledat na trhu tu nejlevnější. Nákup by se Vám pak mohl
prodražit o cenu černých brýlí a bílé hůlky.
Pivní pálenka - Jde o třikrát destilovaný, světlý ležák. Vyrábí se v Německu
a teď i u nás.
Dál už jen letem světem. Metaxa, Chertrese, Curacao, Benediktinka, Hadí
vodka a ruská Samohonka. A specialitou je samohonka, kterou pálil voják Čonkin.
Jak je vidět, lidstvo od svého vzniku urazilo ve výrobě alkoholu obrovský
kus cesty. Naučilo se, a někteří z nás mi to jistě potvrdí, pálit líh a vyrábět pálenky
všech možných i nemožných druhů. Já osobně zůstávám věrný klasické slivovici.
S blížícím se koncem roku a oslavami Silvestra Vám přeji: Večer veselý, ráno co
nejméně kalné a destiláty si připíjet tak, jak mě to učili v Japonsku. Suej i.
A na úplný závěr perlička, kterou jsem před časem četl v novinách The
Times. Podnikavci na hranicích mezi Ruskem a Estonskem vybudovali, a
v letošním roce provozovali 2 kilometry dlouhý, gumový VODKOVOD, kterým
proteklo nejméně 6200 litrů samohonky, než na něj policie přišla. Nebyl však
nejdelší. Jeho předchůdce z roku 2006 měřil 2,5 kilometru. Ještě delší však byl
vodkovod mezi Běloruskem a Litvou z roku 2004. Ten měl délku dokonce 3
kilometry. Inu, komu se nelení, ten postupně ztrácí zrak.
Takže: Na zdraví!

Klidné prožití Vánoc, zdraví a spokojenost v Novém roce Vám
popřáli nebo ještě budou přát všichni vaši známí, redakce
Hvězdlického zpravodaje se k tomuto přání připojuje a přidává
i přání vzájemného porozumění, tolerance, přátelství a lásky.

