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Milý čtenáři zpravodaje,
Je tu léto, alespoň podle kalendáře. Že to tak podle nízkých teplot a velmi častých srážek nevypadá? Kdo z Vás čte pravidelně každé
číslo zpravodaje, určitě si vzpomene, že jsme na toto téma plakali už
minulý rok. A jak to nakonec dobře dopadlo.
Určitě teď nepotěším příznivce globálního oteplování tvrzením,
že normální léto je prostě takové, jaké je letošní a jaké bylo i to loňské. Předchozí léta, kdy teplota celý červenec a část srpna šplhala až
ke třiceti stupňům Celsia, jsme si vypůjčili z oblasti Jadranu nebo
Středozemního moře. Letos je zřejmé, že Medard chce splnit plán
srážek nejméně na 131%.
Berme to ale z té pozitivní stránky. Nemusíme zalévat zahrádku.
Jestliže z neustálého deště a vlhka napadne naše brambory, okurky
a rajčata plíseň, nebudeme muset tyto plodiny ani sklízet. Také nebudeme muset kupovat slunečník, abychom se skryli před slunečními paprsky. I investice do nového bazénu je jistě zbytečná a ušetříme také na vstupném na koupaliště pro naše ratolesti. Další výhodou je, že v takovém počasí porostou houby. Dobrý houbař, který
pozná rozdíl mezi jedlými a nejedlými houbami dokáže po několik
dní zásobovat i široce rozvětvenou rodinu kaloricky nezatíženou krmí.
Někteří z Vás už jistě tuší kam mířím. Tento průběh počasí je
vlastně výborným způsobem, jak se zbavit starostí nad typickými
letními problémy a jednou pro vždy se přestat rozčilovat nad deštivým prázdninovým dnem.
Že to nezabírá? Ani se Vám nedivím. Sluníčko, teplé letní ráno
a bzučící mouchy prostě k létu patří. Ale když se pod zamračenou
oblohou nebudete mračit i Vy a zkusíte na tom právě najít něco pozitivního, den bude hned o něco lepší.

A čím vás v tomto čísle zpravodaje potěšíme?
Druhou částí pojednání o nejstarším osídlení Hvězdlic.
Ve vzpomínkách seniora kapitolou „Hvězdlické hody“.
Tradičním slovem starosty.
Informacemi z jednání zastupitelstva městyse Hvězdlice.
Společenským život v obci aneb Událostmi v kultuře a sportu.
Společenskou rubrikou.

Aktuálním kulturním kalendářem na rok 2009.
Oznámením úřadu městyse Hvězdlice.
A na závěr příspěvkem od Vojty J.

Nejstarší osídlení Hvězdlic /část druhá/
Dalším dokladem o osídlení Hvězdlic, dávno před první písemnou zmínkou, je kosterní nález z roku 1949. Při kopání jámy na hašení vápna při stavbě domku č.p. 216, byla v hloubce 80 cm ve žluté
jílovité půdě, nalezena kompletní skrčená kostra a těsně u ní menší
lebka bez ostatní kostry. Společně s kosterními pozůstatky pak ozdobná miska ze světlého materiálu. Součástí objevu byly také střepy
velké prosté nádoby z tmavé hlíny. Podle pana Vladimíra Čamka se
kosterní pozůstatky našly ještě asi 15 metrů od prvního nálezu, ale
byly zničeny během stavebních prací. Nález je umístěn v Moravském
zemském muzeu. Je datován do let 1800 až 1500 (1900 – 1550)
před Kristem. Toto období je nazýváno kulturou únětickou.
Toto období mělo v pravěké historii střední Evropy velmi významné postavení. Svůj název odvozuje od významného naleziště,
kterým byly Únětice u Prahy. Kultura se vyznačuje pohřbíváním
mrtvých do prostorných hrobových jam ve skrčené poloze na pravém
boku hlavou k jihu a obličejem k východu. Nádoby s milodary jsou
vesměs nezdobené a masivnější než v předchozích dobách. Případné
zdobení je buď rýhami nebo plastickými přídavky. Kamenné výrobky
reprezentují štípané industrie z pazourku, méně je broušených kamenných. Pohřebiště ležela většinou nedaleko sídlišť, někdy dokonce v jejich areálu.
Kromě zmíněných kamenných nástrojů se zde nachází i nástroje
a součásti zbraní ze zvířecích kostí a parohů. Vzácné jsou měděné
šperky a korálky ze skelné hmoty. Některé nálezy ohořelých lidských
kostí nasvědčují existenci rituálního kanibalismu. Osady byly touto
kulturou zakládány poblíž vodních toků na mírných svazích obrácených k jihu v nadmořské výšce 200 – 400 metrů.
Nejbližší naleziště této kultury je v Šardičkách vzdálených od
místa nálezu 5 km. V pohřebišti této kultury bylo prozkoumáno
takřka 80 kosterních hrobů s hojnou keramickou výbavou. Podobná
lokalita únětické kultury byla objevena také v katastru Ivanovic na

Hané v souvislosti s výstavbou rychlostní komunikace VyškovKroměříž.
Na jaře roku 1926 se Miroslavu Chleborádovi podařilo odkrýt
hrob, který se nacházel ve Starých Hvězdlicích v trati „Pod Borovicí“
na poli Josefa Machaly ze Starých Hvězdlic. Který byl, jak autor nálezu píše, “v pravém slova smyslu napěchovaný střepy“. Střepy reprezentovaly alespoň 16 nádob, z nichž 7 se mu podařilo sestrojit.
Tyto nádoby svým rázem přísluší ke středodunajské mohylové
kultuře. Ta se v oblasti Moravy, části Slovenska a Rakouska usídlila podle pana Chleboráda v letech 1700 – 1400, podle všeobecného
historického členění v letech 1500 – 1300 (1250) před Kristem.
Sídliště, která tehdy vznikala, byla většinou rovinná a neopevněná. Podle dosavadních vědomostí o této kultuře víme, že zde existovaly kůlové i polozahloubené přízemní domy. Jejich stěny byly
omazány mazanicí, která byla opatřena nátěrem a někdy i plasticky
zdobena. Hlavním zdrojem obživy obyvatelstva bylo zemědělství.
Zpracování bronzu se dostalo na kvalitativně vyšší úroveň. Z nálezů
keramiky je patrné, že příslušníci této kultury udržovali kult vegetativních božstev (nádoby se spáleným obilím). Největším sídlištěm této kultury v naší oblasti byla lokalita Člůpy u Maref.
Nález, uskutečněný v roce 2003 v trati „Přídanky od Málkovic“,
je o něco mladší. Je datován zhruba do období mladší doby bronzové, přibližně 1000 let před Kristem. Při výstavbě vodovodního přivaděče zde bylo, na ploše 6 metrů široké, odkryto 14 silně porušených
žárových hrobů, rozptýlených v délce asi 70 metrů. Nalezené hroby
byly většinou jen mělce zahloubeny a díky tomu silně narušeny orbou a následnou skrývkou. Zpravidla byla zachycena pouze dna nádob se zbytky kremace. Výjimku tvoří pouze tři hroby uložené
v hlubších oválných až obdélných jamách, které obsahovaly celé nádoby, pozůstatky kremace v nich však chybí.
Rekonstruovaná keramika pochází pouze z 5 hrobů. Jde především o jednoduché, dvoukónické nádoby s drsněnou spodní částí.
Mezi další nálezy patří jediný zlomek drátěného bronzového šperku
a fragmenty menší zoomorfní nádoby. Nález svým charakterem a
způsobem pohřbívání patří kultuře popelnicových polí. Vzhledem ke
skutečnosti, že naše oblast tvořila pomyslnou hranici mezi kulturou
středodunajských popelnicových polí a lužických popelnicových polí, a byla obydlena lidmi obou těchto kultur, nelze přesněji
určit, které kultuře patří.
Vladimír Čamek v jednom svém příspěvku pro místní zpravodaj
uvádí, že družstevníci narazili na zbytky kultury slezské. Bohužel
bez bližší specifikace o druhu a místu nálezu. Chronologicky lze tuto

kulturu zařadit také do mladší doby bronzové a jde vlastně o pokračování předchozích kultur.
Ve vlastivědě moravské – Bukovský okres od Čeňka Kramoliše je
uveden nález, který také není blíže specifikován. Je zde pouze napsáno, že pochází z období Horákovského. Jde o pozdní období
Halštatké kultury, tedy starší doby železné, která končila někdy 300
let před Kristem.
Ve stejné publikaci je i zmínka o nálezu keramiky z doby římské, spíše však římsko-provinciální, tedy z let 0 až 400 našeho letopočtu. Tato keramika, nazývaná „terra sigillata“, je vysoce kvalitní,
různých tvarů, vyráběná z jemné hlíny červeného, oranžového nebo
hnědého odstínu. Jejím typickým rysem je matný nebo lesklý povrch
červeného zabarvení. Keramika bývala hladká nebo zdobená plastickým vzorem, nejčastěji nízkým reliéfem. Uložena by měla být
v Moravském zemském muzeu.
Dalším hvězdlickým nálezem je sekerka z ostny. Nachází se
v Moravském zemském muzeu a pochází z období Velké Moravy, tedy z let 600 až 1000 po Kristu. Je vyrobena ze železa a její velikost je
přibližně 13,5 centimetru. V literatuře se neuvádí přesné místo nálezu.
Přibližně do stejného časového období je uveden u Miroslava
Chleboráda i nález stop hradištního osídlení na Kalvárii. Toto
obobdobí je spojené s příchodem Slovanů na naše území, někdy
v druhé polovině 6. století. Od 7. století dochází ke změně kmenových náčelníků na knížata a objevují se žárové hroby pod mohylami.
Z tohoto období nacházíme však i hroby kostrové nebo i sypané
kremace bez urny. Objevují se první opevněná sídliště - hradiska,
zpočátku jednouchá, opevněná dřevěnou palisádou. S příchodem
křesťanství se mění i pohřební ritus, tj. příklonem ke kostrovému
pohřbívání. Výbavu hrobů tvoří méně keramika, více osobní potřeby
mrtvého (šperky, zbraně a pod.)
A u historie, byť podstatně nedávné zůstaneme díky panu Rudolfu Brablecovi a jeho pamětem. Tentokrát se zúčastníme hodových
oslav ve Hvězdlicích v období První republiky.

Vzpomínky seniora (čtrnáctá, zatím poslední část)
Když kdysi dávno hledali naši předkové vhodné místo, kde by se
usadili, doputovali až do údolí, chráněného dokola lesem s vysokým
kopcem. A protože se jim tady zalíbilo, zůstali a začali si budovat
svá obydlí. Byli pracovití a k sobě navzájem přátelští. Když potom

časem poznali, že jejich sousedi jsou srdeční a bodří Hanáci a na
druhé straně veselí Slováci, u kterých nebyla o pěknú pěsničku
nouze, byli s výběrem svého nového místa nadmíru spokojeni.
Věřili v Pána Všehomíra, a tak mu postavili kostel. Ten však
neměl svého patrona, ale protože bylo mezi nimi nejvíce Jakubů,
dlouho se nerozmýšleli a nový kostel byl zakrátko zasvěcený svatému Jakubovi. Za ním a Pánem potom chodili se svými starostmi,
prosbami a díky za jejich vyslyšení.
Ale jak ještě jinak a více poděkovat svému patronovi za všechno
dobré, než jen čistým a pokorným srdcem? A tak každá oslava svátku patrona sv. Jakuba začínala v kostele slavnou mší svatou a
chrámovým sborem a orchestrem, jako poděkování za ochranu a
pomoc v uplynulém roce. A potom už tu byl sváteční oběd a odpolední veselí všeho druhu – a hody byly na světě.
Pro dospěláky hrála v zahradě u Dížků – to býval hostinec na
náměstí – k tanci dechová kapela, o kousek dál zase chlapi hráli kuželky a sázeli se, kdo srazí jedním hodem více „kolků“ (kuželek)
a stejně tak v restauraci pana Krčky na záložně byla kuželna plná
halasu a vyškovské pivo teklo proudem…
Na lidské hemžení mladých u řetízkového kolotoče na náměstí
shlížel dolů z podstavce „tatíček Masaryk“, o kousek dál zase hlídal
svatý Florián houpačky, na nichž se „předváděli“ děvčatům hvězdličtí fešáci – který výše s loďkou vyletí – a jen ty nejodvážnější se šly
pohoupat také.
Byla to pestrá podívaná, i když pro nás malé zbyl také jen malý
kolotoč pod kaštany u hasičky. Měl uprostřed v poschodí dřevěný
klatý strop, po kterém chodili větší kluci, většinou z Paseky a Křébu
a kolmo visící pevná sedátka s malými pasažéry roztáčeli. Pět minut
za „padoš“, to měl šéf kolotoče dobře spočítané potom výměna malého osazenstva na sedátkách a točilo se znova. Rodičů s malým potomky neubývalo, kluci za hodinu točení dostali každý korunu, kterou hned utratili v krámku strýce Jeteliny za kokosky a jiné pochoutky. Po tomto posílení vystřídali své kamarády na patru kolotoče a jelo se dál. Velkou atrakcí a lákadlem byl starý moudrý opičák,
který klikou roztáčel flašinet (vergl) se stále stejnou melodií. Od přihlížejících dostával různé pochoutky, které si vždycky bedlivě prohlédl, lidé se smáli a všichni byli nadmíru spokojeni.
Výskání děvčat na řetízkovém kolotoči na náměstí neustávalo,
protože je jejich mládenci, sedící za nimi vždy vysoko vyhazovali.
Na hodech ve Hvězdlicích nikdy nechyběla střelnice, plná umně
vymalovaných zvířátek. Byla tady liška, veverka, srnka i divočák,
každý měl pod sebou kulatý terčík, po jehož zásahu udělalo zvířátko

kotrmelec a úspěšný střelec získal nějakou odměnu. Atrakcí střelnice byl malý vodotrysk, na jehož vrcholu se různě převaloval a pohupoval, stoupal a zase klesal malý bílý balónek, který dokázal neustálým pohybem vyvolat mezi zájemci tu pravou střeleckou vášeň.
Mezi ptactvem střelnice byl pestře vymalovaný papoušek, upevněný na hřídelce, na které se volně pohupoval jako kyvadélko a není
divu, že byl středem zájmu těch „movitějších“ střelců. Přicházeli sem
také mladí četníci z hvězdlické stanice pana strážmistra Strašila,
nemohli se nechat zahanbit, a tak si vybírali jen ty nejtěžší a také
nejdražší terče, mezi které patřil právě papoušek.
Provoz střelnice zajišťovala sličná děvčica, zřejmě dcerka majitele, který jakmile uviděl přicházet četníky a cítil větší tržbu, vyzval
tísnící se zvědavce: „Prosím, panstvo, račte udělat místo, přichází
armáda!“ A protože už předem věděl, že budou chtít střílet na balónek nebo právě na papouška, volal na děvčicu: „Anička, rozhoupej
pánovi ptáka, ať si může střelit!“ Tato věta vešla nesmazatelně do
historie hvězdlických hodů.
Nedaleko odtud se objevil pán ve slamáčku a malým medvědem
na řetízku - a jak jinak, kolem klubko kluků. Za ním kráčela
v pestré oblečení bezzubá ženština s opelichanou opičkou na provázku. Klepala do plechového bubínku, kouřila viržinko a opičce,
která dělala různé kotrmelce a přemety zpívala: „Tancuj, tancuj Karolíno – vystrč pr… Lidé se chechtali jak diví a házeli jí do misky
drobné peníze.
Než se kdo nadál, v zábavě a radovánkách se přikradl letní podvečer. Někde na západě se na obloze zablesklo, u kolotoče a houpaček zůstali jen ti nejvytrvalejší. Z tanečního parketu v zahradě hostince u Dížků zaznívaly dnes nejméně již po desáté poslední tóny
tanga „Mariána“, které bylo v té době největším šlágrem. Společensky unavení hodovníci se pomalu vytráceli – hvězdlické svatojakubské hody postupně uléhaly ke spánku….
Kósek za Vyškovem zahébal větřiček halózkó, zašustil listečkama a pustil se přes usínající hodově unavené městečko dolů na Slovácko. Ale už kúsek před Kyjovem sa proměníl ve větérek, lehúnko
pohladíl halúzku, obtúlal léstečky, obrátil sa zpátky a tichúčko zaševelél „Tož dobrú noc, všeci a za rok nashledanú!…
Opět se zablesklo na lepší časy.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Opět uplynulo dalšího čtvrt roku a Vám se dostává do rukou
další číslo hvězdlického zpravodaje ke čtení a zamyšlení se nad dalším budováním našeho městyse. Dubnové proměnlivé počasí nám
nebránilo abychom vyseli záhony kolem stromů a na volných plochách. Taktéž v dubnu se objevily křehké květy v těch nejkrásnějších odstínech jara. Květen byl měsícem lásky, rozkvetlých sadů
a ptačího zpěvu. Červen je měsíc plný třešní, jahod a také školních
výletů a děti již odpočítávají poslední dny školní docházky.
Údržbu zelených ploch provádíme dle našich možností, a to
z důvodů nedostatku pracovníků na VPP. Dva pracovníci jsou dlouhodobě v pracovní neschopnosti. Proto děkuji všem kteří nám pomáhají s údržbou zeleně, zaléváním květinových mís a podobně.
Před výsadbou květinových mís nám byly dvě kameninové mísy
ukradeny. V měsíci květnu opět byly osazeny truhlíky s květinami
na sloupy veřejného osvětlení. V měsíci dubnu jsme byli seznámeni
s přídělem dotací na tento rok. Dotace jsme neobdrželi na dětské
hřiště v NH, na obecní dům ve Starých Hvězdlicích, a na ozvučení
sálu v KD. Nové ozvučení sálu bylo provedeno v měsíci květnu
a uhrazeno z našeho rozpočtu. Na obecní dům ve Starých Hvězdlicích opětovně požádáme o dotaci. Na dětském hřišti pod Kalvárií bylo provedeno rozprostření zeminy po celé ploše hřiště, požádáno
o dodání jednotlivých hracích prvků a tato plocha bude po osazení
připravena na zatravnění.
Dotace jsme obdrželi na zbudování nové čekárny a na opravu
střechy nad konírnou ve Starém Dvoře. Oprava střechy bude provedena až v měsíci srpnu. Zbudováním čekárny se započne po vyjádření všech účastníků řízení k dané stavbě.
Za uplynulé období byly uspořádány následující kulturní akce:
koncem měsíce března proběhl turnaj ve stolním tenisu, které uspořádal Sportovní klub. Další akcí bylo pálení čarodějnic, které ve Starých Hvězdlicích organizovalo OS SH a v Nových Hvězdlicích Svaz
žen. Škoda, že se nepodařilo polapit a upálit čarodějnici, která navádí nekalé živly k velkým nepravostem v našem městysu. Rozkopané dveře na hřišti, ukradené kameninové mísy, nepořádek
v čekárnách apod. Velkou akcí byl Dětský den na kterém se podílely
všechny složky v obci. Všem organizátorům děkuji za jejich ochotu
a obětavost a přeji jim další úspěchy při pořádání dalších akcí.

Vážení spoluobčané.
Úřad městyse již několikrát upozorňoval naše občany na podomovní prodej v podobě nabídky různých výrobků za výhodné ceny.
Jedná se o trik, kterým Vás oklamou, aby mohli vejít do Vašeho
domu. Během nabídky zboží dochází k vykradení Vašich úspor a věcí. Taktéž používají dalšího triku a předstírají, že měli nehodu
a urychleně potřebují půjčit peníze na operaci, že zraněný leží
v nemocnici a oni musí sehnat tyto peníze. Vždy je jejich účelem
zjistit, kde máte schované peníze a potřebují odlákat Vaší pozornost
a nakonec Vás okrást. Proto upozorňuji znovu občany na tuto činnost a žádám Vás o nahlášení na úřad městyse takovéto nevítané
návštěvy ve Vašich domácnostech. Pokud možno nahlaste na úřad i
poznávací značku a barvu automobilu. Jménem úřadu Vám již za
tyto informace předem děkuji.
Půl roku je za námi, nastávají dva měsíce prázdnin. Přeji dětem
pěkné prázdniny a Vám všem přeji pěknou a klidnou dovolenou.
Alois Kadlec
starosta

Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 29. 4. 2009 a projednalo mimo jiné:
- žádost ČSŽ Hvězdlice o poskytnutí příspěvku na akci “Slet
čarodějnic"
- informaci „ chodníkovém zákoně“, tj. zákoně o zimní údržbě chodníků a komunikací
- návrh územního plánu městyse Hvězdlice
- postup prací na čp. 33 ve Starých Hvězdlicích
- výsledky kontr. prohlídky domu čp. 44 ve SH, SÚ Vyškov,
vyvolá další řízení
- odstranění uschlých stromů a větví v areálu Domova
Hvězda
- žádost MěÚ Vyškov o vyjádření z územním plánům okolních obcí
- rozpočtové opatření č. 2/2009
- pracovní setkání akcionářů VaK Vyškov
- souhlas s realizací stavebních úprav na čp. 4 ve SH
- vyjádření ke stavebnímu řízení – demolice čp. 130 v NH
- dohodu o spolupráci mezi Policií ČR a Úřadem městys
Hvězdlice

- zprávu o vyhodnocení nabídek na bezdrátový rozhlas
Hvězdlice
- žádost OS Slovan Hvězdlice o příspěvek na zapůjčení krojů
na hody
- žádost maminek o zřízení prodeje jízdenek na IDS JMK na
poště ve Hvězdlicích
- zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci ve Hvězdlicích
v roce 2008
- zaslání upozornění firmě GOLD REALa panu Malíkovi o
pálení odpadů na čp. 129 v NH
- žádost o příspěvek Gymnáziu Vyškov – výročí založení
- žádost o umístění stavby pod čp. 222 v NH
- návrh smlouvy na bezdrátový rozhlas fa Bártek
- zřizovací listinu Mateřské školy Hvězdlice, platnou od 1. 4.
2009
- SÚ Vyškov – zahájení demoličního řízení čp. 177 v NH
- oznámení o zcizení keramických květináčů před čp. 211
v NH
- rozpočtové opatření č. 3/2009
- oznámení o schválených dotacích z rozpočtu JMK Brno –
oprava střechy na Starém Dvoře, vybudování autobusové
čekárny v NH
- žádost SK Hvězdlice o příspěvek na VEPŘCUP, Turnaj veteránů a na oslavy 90. výročí založení Sokola ve Hvězdlicích

Události v kultuře a sportu
Slet čarodějnic
Stává se pomalu tradicí, že večer 30. dubna ovládnou malé hřiště nadpřirozené bytosti. Nebylo tomu jinak i letos.
Vše začalo kolem šesté hodiny večerní, když se na dvorku za
poštou začali scházet čarodějnice, kouzelníci a ježibaby. Letos nás
poctil svou návštěvou i upír a lesní muž. Po přivítacích ceremoniích
se celá skupina za patřičného zvukového doprovodu, kterým bylo
úpění, skučení a skřehotání, vydala na svou oblíbenou trasu kolem
rynku, kostela a školy na místo sletu.
Po příletu na náhorní planinu jsme byli mírně překvapeni. Zcela
nečekaně se k nám dostavila inspekční komise francouzských čarodějnic. Kontrolou kotlíků, košťat, leteckých průkazů, kouzelných

hůlek a zvířecích mazlíčků, jsme prošli s odřenýma ušima, ale bez
ztráty čarodějnické licence. A potom začala zábavná část večera.
Přihlížející se mohli zúčastnit soutěží, zhlédnout ukázky výroby
čarodějnických dryáků a mnohé z nich i ochutnat. Přežili všichni!
Do tomboly jsme připravili opět hodnotné ceny, a tak ti co vyhráli, mohli odcházet spokojeni.
Po předání práva nad obcí jejím starostou, které jsme zapili
kapkou pravé ,,košťátkové“, začala volná zábava. Po půlnoci byla
většina přítomných osob něžného pohlaví políbena pod rozkvetlou
větví. Sice katem Mydlářem, ale soudě podle toho, že žádná z nás do
dnešního dne neuschla, účelně. Při reprodukované hudbě jsme potom křepčili až do ranního kuropění.
Podle vlastních zážitků zapsala drápem
Vošatka Netopýrů
Dětské odpoledne ve Hvězdlicích
V neděli 14. června už od rána krásně svítilo sluníčko, které jako by volalo na všechny hvězdlické děti, aby přišly ve 14:00 na hřiště a oslavily zde trošku opožděně svůj svátek.
Kulturní komise městyse Hvězdlice, všechny zájmové složky
a občanská sdružení zde připravily pro děti řadu soutěží, jízdu zručnosti, střelbu ze vzduchovky a pro ty odvážné procházku pohádkovým lesem s mnoha strašidly a pohádkovými postavičkami.
Zpestřením celého odpoledne byla „spanilá“ jízda motorkářů,
kteří dětem předvedli své „krasavce“ a odvážné zájemce z řad dětí
i dospělých kousek svezli.
Během celého programu byla přistavena hasičská cisterna a čekala až přijde její chvíle a ona bude moci trochu zchladit rozpálené
postavičky pobíhající po hřišti. Ta chvíle nastala kolem 17. hodiny
a jemný deštík, jež se snesl z jejích hadic příjemně osvěžil vzduch
i účastníky dětského odpoledne.
Po tomto osvěžení byla jako poslední ukončena soutěž ve střelbě
ze vzduchovky a vítězové jednotlivých kategorií obdrželi pěkné ceny.
O občerstvení dětí i jejich doprovodu se postarala vzorná obsluha udírny a výčepu, proto byla možno vyčíst ze všech tvářiček radost
a spokojenost z prožitého odpoledne.
Jana Vojtková

Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice
V sobotu 20. června uspořádal hvězdlický sportovní klub 9. ročník turnaje v malé kopané Vepřcup 2009. Do poslední chvíle počasí
zkoušelo pevnost nervů všech pořadatelů. Nakonec se však
umoudřilo, a tak se mohl turnaj i následná Letní noc uskutečnit.
Fotbalového klání se zúčastnilo šest mužstev, takže diváci mohli vidě hezký a na góly bohatý fotbal. Vítězem, a tím i držitelem putovního poháru pro rok 2009 se stalo mužstvo Méďovců. Druhou příčku
obsadilo Dynamo Bučovice. Třetí skončili borci z Fenstaru Hodějice.
Našemu „A“ mužstvu se na tomto turnaji již několik let nedaří, a tak
konečné čtvrté místo odpovídá současným možnostem kádru. Velkým překvapením turnaje byl Cobra team. Jejich výkon byl asi nejbojovnější, a jejich početní fanoušci a fanynky nejhlasitější. Pořadí
mužstev pak uzavřel náš „B“ tým, který svým výkonem rozhodně nezklamal. Dopolední přeháňkové počasí se k večeru umoudřilo a nic
nebránilo tomu, aby dvacátou hodinou večerní začala Letní noc,
tentokrát se skupinou TRIO ŠAM. Teploměr během pohodového večera a noci sice klesal, nálada na parketu však šla opačným směrem. Poslední opozdilci se domů rozcházeli již za hlasitého zpěvu
ptactva.
Ing. Zdeněk Tejkal
předseda SK Hvězdlice

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice.
18. dubna - jsme ve spolupráci s ochotnickým divadelním souborem Mouřínov uspořádali v kulturním domě divadelní komedii
Charleyova teta. Představení shlédlo sedmdesát pět diváků.
25. dubna - ráno se sešlo 12 naších členů, aby vyrazili pod Boří
na sběr kamene, výpomoc ZP,a.s.
10. května - se uskutečnilo Okrskové cvičení v Milonicích. Naše
družstvo obsadilo třetí místo s časem 55 sekund.
14. května – v 10,05 hodin siréna vyhlásila poplach pro naši zásahovou jednotku. Šest členů během sedmi minut vyjelo s cisternou
do Vyškova, kde byl hlášen na zimním stadionu únik nebezpečných
látek. Za dvacet minut jsme se hlásili veliteli zásahu. Byli jsme po-

věřeni dopravou vody. Vzhledem k tomu, že to bylo cvičení jsme
s naší historickou cisternou obstáli dobře.
20. května – oslavil náš člen František Plhal třicet let a tak jsme
mu prostřednictvím Českého rozhlasu popřáli a nechali zahrát pěknou písničku.
29. května - jsme byli pozváni do Nevojic na slavnostní schůzi
k 110. výročí založení SDH.
30. května – jsme se v Milonicích přišli rozloučit s bratrem hasičem Miloslavem Učněm z Nesovic.
31. května – jsme byli pozváni na oslavy 110. výročí založení
sboru dobrovolných hasičů, do kostela na mši Svatou. Bohužel počasí nepřálo a celý den pršelo.
14. června – kulturní komise uspořádala dětské odpoledne, a
také my hasiči jsme se zapojili.

Jan Kolofík
SDH Nové Hvězdlice

Společenská

rubrika

Vítáme do života:
Patrika Fialu
Jiřího Štěpána

13. 5. 2009
4. 6. 2009

Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané:

Pan
Pan
Pan
Pan
Pan

Rostislav Němec
Ivan Němec
Radomír Honzák
Miroslav Novák
Alois Kadlec

65
70
80
60
60

let
let
let
let
let

Pan Zdeněk Tvrďoch
Pan František Strnka
Paní Marie Kubová
Paní Marie Hanáková
Pan Karel Handlíř
Pan Václav Jančák

60
60
75
80
75
65

let
let
let
let
let
let

Paní Viktorie Doleželová
Paní Štěpánka Holcnerová
Pan Jindřich Křížan
Paní Marie Maděrová
Paní Růžena Menoušková
Paní Miroslava Nováková
Paní Marie Pánková
Paní Františka Vranková
Paní Anežka Zemanová
Paní Jarmila Žilková

85
90
60
80
85
85
90
85
91
98

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.

Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany :
Paní
Ludmilou Jakešovou
Panem Jaroslavem Šplíchalem
Paní
Anežkou Zobalovou

Čest jejich památce.

Aktuální kulturní kalendář městyse Hvězdlice pro
rok 2009

Datum

Název akce

Místo konání

Pořadatel

4. 7.

Turnaj veteránů v malé kopané

hřiště SK Hvězdlice

SK Hvězdlice

4. 7.

Hody ve Starých Hvězdlicích

Staré Hvězdlice

OS SH

19:00 až 24:00 - cimbálovka, 24:00 až do rána disco
24. -26. 7.
Krojované hody v Nových Hvězdlicích

Nové Hvězdlice

OS Slovan

29. 8.

Ukončení prázdnin

myslivecká chata

Mys. S. NH*

26. 9.

Loučení s létem - turnaj v kuželkách

Staré Hvězdlice

OS SH

14. 11.

Uliční turnaj v malé kopané

hřiště SK Hvězdlice

SK Hvězdlice

Listopad Tradiční setkání seniorů

KD Nové Hvězdlice

KK

19. 12.

Sněhulacup - turnaj v malé kopané

hřiště SK Hvězdlice

SK Hvězdlice

25. 12.

Turnaj v nohejbalu

školní tělocvična

SK Hvězdlice

*Myslivecké sdružení Nové Hvězdlice

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

Oznámení úřadu Městyse Hvězdlice.
Odpočty vodoměrů se budou provádět ve dnech 30. června a 1.
července 2009.
Žádáme občany, aby v těchto dnech zpřístupnili své vodovodní
šachty, popř. nahlásili stav vodoměru na Úřad městyse Hvězdlice.
Poplatek za vodné za I. pololetí 2009 a stočné na rok 2009
se bude v kanceláři městyse Hvězdlice vybírat od 15. 07.2009.
Cena za 1m3 vody je 20,-Kč.
Stočné: 100 Kč na osobu trvale hlášenou, 100 Kč objekt
k rekreaci.
Co u nás můžete vyřídit:
- výpis z rejstříku trestů
- výpis z katastru nemovitostí
- výpis z obchodního rejstříku
- výpis z živnostenského rejstříku
- občanský průkaz

Jsme tu pro Vás v pondělí a ve středu od 7,00 – 17,00.
Ostatní dny v týdnu po dohodě - můžeme být na školení apod.
Můžete nás kontaktovat i telefonicky: 517 358 616, emailem:
ouhvezdlice@infos.cz. Naše webové stránky, kde se můžete dovědět
více o životě ve Hvězdlicích : www.hvezdlice.cz

Závěrečný příspěvek Vojty J..
Je konec školního roku a většina z nás rodičů začíná zjišťovat,
že doba, kdy byly naše děti alespoň část dne pod dozorem a kdy
školní povinnosti byť leckdy velmi šizené, neumožnili těmto roztomilým tvorům rozvinout plně svoji fantazii. Dva měsíce volna, které
jsou před nimi jim to však plně umožní. Při pomyšlení na to, co
všechno jsou schopna naše dítka vymyslet, nejednomu z nás již teď
vstávají hrůzou vlasy na hlavě.
Nápady těch nejmenším nás povětšinou pobaví a rozesmějí. U
těch větších si uvědomíme, že král Herodes byl ve své podstatě lidumil. A u nápadů těch ještě starších pak stačí balení Ibuprofenu
a znalost PIN kódu na rodinné platební kartě.
Jediné co nás může na dětech bez ohledu na věk utěšit při odhalení alotrií, která páchají je fakt, že jsou naše. Několik podnětných
nápadů pro kluky jsem připravil na závěr tohoto čísla zpravodaje:
Víte že:
• Vodní dvojlůžko obsahuje tolik kapaliny, že stačí na zatopení třípokojového bytu do výšky 10 cm?
• Když postříkáte chuchvalce prachu lakem na vlasy a přejíždíte přes ně na kolečkových bruslích, mohou se vznítit?
• Hlas tříletého chlapečka je pronikavější než hlasy dvou set
dospělých v narvané restauraci?
• Když uslyšíte spláchnutí záchodu a slova „a sakra“, už je
pozdě?
• Brzdová kapalina smíchaná se Savem vytváří kouř, hodně
kouře?
• Vteřinové lepidlo drží a nepustí?
• Modelovací hmota a mikrovlnka nepatří dohromady?
• Některé kostičky Lega dokáží projít zažívacím traktem čtyřletého chlapečka?

• Ať do bazénu nasypete želatiny Dr. Oetkera kolik chcete,
stejně se vám nepodaří chodit po hladině?
• Z igelitových pytlů do koše nejsou dobré padáky?
• Skleněné kuličky v benzínové nádrži dělají slušný randál?
• Před zapnutím trouby musíte zkontrolovat její obsah? Plastové hračky totiž nemají rády troubu a dost smrdí, i když
hasiči přijedou do pěti minut.
• Odstřeďovací program v pračce nezpůsobí žížalám závratě,
kočkám ale ano?
• Kočka, která má závratě, dokáže vyzvracet dvakrát tolik,
kolik sama váží?
Myslím, že inspirace na různé hry už bylo dost. Doufám, že se
po prázdninách opět sejdeme ve Hvězdlicích a ne v Kroměříži. To
Vám ze srdce přeje
Váš Vojta J.

Naše redakce přeje dětem báječné a pokud
možno nikdy nekončící prázdniny, rodičům
a hlavně prarodičům pokud možno nikdy nepřetékající trpělivost při hlídání ratolestí.
A všem ostatním krásnou, příjemně prožitou
a pokud možno ničím nepokaženou.
Hodně tepla, slunce, úsměvů a pokud možno
nikdy nekončící radost.

