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Milý čtenáři zpravodaje, 
    
co obsahuje velikonoční číslo Zpravodaje? 
Na úvod Něco z historie  aneb větru dešti nešlo poručit ani v minu-
losti. 
Pokračujeme Tradičním slovem starosty. 
Rovněž tak Informace z jednání zastupitelstva městyse Hvězdli-
ce.  
Nepřipravíme vás ani o oblíbenou rubriku Události v kultuře a 
sportu aneb není důležité akci udělat, ale dobře ji prezentovat. 
Společenskou rubriku si určitě přečtěte, může být i o Vás. 
Aktuální kulturní kalendář na rok 2012 vám dá typy: Co se bude 
dít, kdy se to bude dít, kde se to bude dít a kdo je duchovním otcem 
a matkou akce. 
Také je zde rubrika Úřad městyse Hvězdlice informuje. 
A na závěr?  Malé překvapení. 
 
 
Něco z historie Hvězdlic 
 
Přišlo jaro. Zdá se vám letošní jaro normální ? Sotva jsme stačili od-
ložit palčáky a čepice  a  náš červený nos přestal signalizovat únoro-
vé teploty, které klesaly hluboko pod 20 stupňů, sluníčko zvedlo 
teploty o 40 stupňů a vykouzlilo rozkvetlé koberce sněženek a kro-
kusů. Podíváme- li se do historie, zjistíme, že takové náhlé zvraty 
v počasí již tu kdysi byly a naši předkové se museli vyrovnávat 
s mnohem většími přírodními katastrofami než my. 
O těchto skutečnostech se můžeme dočíst v překladu nejstarší 
hvězdlické kroniky.  
Počasí v roce 1769 bylo velmi nepříznivé, mezi lidem byla bída. Cí-
sařský dvůr proto povolil rozorat některé panské pastviny a na urči-
tou dobu, než se situace zlepší, je osít a získat tak chybějící potravi-
ny pro lidi a krmivo pro zvířata.  
Roku 1777 důsledkem tuhé zimy vyhynuly ozimé obiloviny. V létě 
pak došly kroupy a dílo zkázy dokončily. Kronikář píše, že v tomto 
roce se sklidila pouze poloviny běžné úrody. 
Podobné počasí bylo i na jaře následujícího roku. Nejvíce zde utrpěly 
polnosti ze strany od Chvalkovic. Nelehkou situaci obyvatel ještě 
zkomplikovala válka s Pruskem.  
8.prosince roku 1815 se strhla prudká vichřice a shodila báni a kříž 
na novohvězdlickém kostele. O její prudkosti svědčí skutečnost, že 
báně byla zanesena až k soše svatého Augustina.  
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Zima tohoto roku byla taková, že mnoho lidí umrzlo. Například jed-
no děvče z Chvalkovic, které šlo z dílny ve Hvězdlicích a bylo naleze-
no zmrzlé na chvalkovských lukách.  
22.června 1817 ve tři hodiny odpoledne se nad obec přihnala bouře 
ze tří světových stran a zničila úrodu v obci. Kronikář píše, že z žita 
žádný užitek ten rok neměli. Pšenici, protože byla teprve v květu, 
použili ji na seno, jako píci pro dobytek. U ječmene sklidili čtvrtinu 
běžné úrody a oves, který vypadal nejhůře, nakonec dal slušnou 
úrodu a zabezpečil tak krmení pro hospodářská zvířata. Kronikář 
zde uvádí, že hvězdlická obec dostala od okolních obcí naturální 
pomoc k zajištění obživy lidí a hospodářských zvířat. 
Krupobití došlo do Hvězdlic také roku 1832.  
V letech, o kterých píšeme, byli hvězdličtí obyvatelé bytostně závislí 
na tom, co sklidili ze svých polí. I přes to, že my současníci velmi 
často žehráme na nepřízeň počasí nebo jeho výkyvy, nejsme bezpro-
středně počasím ohroženi ve své existenci. Většina z nás by lapálie 
spojené s krupobitím, vichřicemi a mrazem určitě nechtěla prožívat 
před 200 a více lety. 
           Ze švabachové kroniky volně převyprávěl ing. Zdeněk Tejkal   
 
 
Slovo starosty 
 
Vážení spoluobčané, 
přicházející jaro je tady. Příroda se začala probouzet po takové 
zvláštní, až neobvyklé zimě. Napřed teplo a pak kruté holomrazy a 
zase teplo, ale vláha nikde. A právě ta nám může nejvíce chybět. 
Opět upozorňuji všechny občany na zákaz pálení veškerého odpadu 
na cestách, veřejných plochách a na vypalování trávníků. 
 
Opět po zimě jsme započali s úklidem místních komunikací a sesbí-
raný posypový materiál jsme použili na vyspravení přístupových cest 
jak k dětskému hřišti, tak k vyspravení cesty za kostelem. Další akcí 
bylo seřezání vrb u brodňáka a údržba ovocných stromků v sadě 
pod Kalvárií, kde taktéž došlo k odstranění náletových keřů.  
Již od nového roku platí zákon o Veřejné službě pro nezaměstnané. 
K datu 15.3. se zatím nikdo nenahlásil na výkon této služby. Poža-
davky na tyto pracovníky byly podány na Úřad práce již dříve. Dva 
pracovníci na VPP ukončili pracovní poměr k 29.2. t.r. dle pracovní 
smlouvy. 
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Od samého začátku nového roku jsme započali s přípravou k výročí 
750 let Městyse Hvězdlic. V přízemí bývalé školy jsme  provedli úklid 
a připevnili nástěnky na stěny, které jsme museli napřed  vyrobit. 
Na tyto nástěnky budou připevněny fotografie HISTORIE HVĚZD-
LIC. Při této příležitosti, děkuji všem občanům za zapůjčení fotogra-
fií a za pomoc při získávání adres našich rodáků. Taktéž postupně 
se doplňují materiály do knihy, aby ji bylo možno zpracovat. Zpraco-
vání knihy se děje po etapách. Další část knihy by měla být předána 
k  odsouhlasení do konce měsíce března a zbytek do konce dubna. 
  
Již dnes  žádám všechny majitele nemovitostí, aby si udržovali po-
řádek před svými domy, neopomněli na výzdobu oken a údržbu 
svých předzahrádek a tímto také přispěli k zviditelnění Hvězdlic 
nejen u našich rodáků, ale i těch kteří přes naši obec projíždí za což 
Vám již předem děkuji. Pozvánky na Sjezd rodáků budou rozeslány 
v měsíci květnu a taktéž rozneseny po domech. Ti, kteří nám nedali 
adresy příbuzných a dětí a víme, že jsou rodáci Hvězdlic, ponecháme 
tyto pozvánky u jejich příbuzných a rodičů dětí. 
 
Kulturní dění v městečku pokračuje dle kulturního kalendáře. 
V loňském roce v měsíci prosinci uspořádal Sportovní klub Turnaj 
v nohejbale a Silvestrovskou zábavu. SDH SH uspořádali Silvestrov-
ské posezení. V měsíci lednu proběhly Valné hromady v SK, SDH 
Nové a Staré Hvězdlice. Dále SK pořádal Ples a Turnaj ve stolním 
tenise. SDH NH pořádal tradiční ostatky. Kulturní komise uspořá-
dala Novoroční Koncert v DD Hvězda a Dětský karneval. Všem pořa-
datelům děkuji za jejich ochotu a přeji jim mnoho úspěchů při po-
řádání dalších akcí. 
 
S přicházejícím jarem máme tady i Velikonoce. Všem Vám přeji 
krásné prožití svátků Velikonočních a dětem bohatou pomlázku. 
 
                                          
 

 
                                                                                    Alois Kadlec 
                                                                                         starosta 
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 Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 
 Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 8. 2. 2012 a 14. 3. 

2012 a mimo jiné projednalo: 
  
 °informaci o varovném systému JMK Brno pomocí SMS zpráv a      
      nezájem občanů o tuto službu 
 ° návrh zápisu do obecní kroniky za rok 2010 
 ° výsledek výběrového řízení na zadavatele projektové dokumen- 
   tace na inženýrské sítě v lokalitě „Dvorská“. 
 °zprávu Policie ČR, OO Bučovice o bezpečnostní situaci ve Hvězd 
   licích v roce 2011 
 °bezúplatný převod vysokorychlostního internetu z majetku JMK  
   na městys Hvězdlice 
 °informaci o provedených revizích v obecních bytech 
 °záměr Domova Hvězda Hvězdlice vybudovat pomocí dotace pří- 
  jezdovou komunikaci ke kuchyni směrem od dolní brány-městys  
  Hvězdlice tímto směrem hodlá vybudovat napojení  kanalizace  
  na čistírnu odpadních vod 
 °informaci Úřadu práce Vyškov o neposkytnutí dalších pracovní 
  ků na VPP 
 °informaci o komplexních úpravách v k.ú. Nové Hvězdlice 
 °podání žádosti o dotaci na opravu kříže před kostelem 
 °možnost získání dotace na obnovu svatých obrázků, tzv. „božích  
   muk“ 
 °přípravu na sjezd rodáků: v budově bývalé ZŠ je připravena plo- 
  cha cca 150 m2 na umístění fotografiíí, dále byla předložena  
  k připomínkování první část připravované knihy, je zadáno  
  ušití nových krojů 
 °nabídku firmy na odvoz použitých olejů z domácností- zákon o  
  odpadech 
 °sdělení MěÚ Vyškov ŽP o probíhajícím vodoprávním řízení-nádrž  
  pod Borovicí, Lesy ČR  
 °žádost o rozvázání prac. poměru ředitelky MŠ-k 31. 7. 2012- 
  výběrové řízení 
 °informace o veřejné službě  z Úřadu práce Vyškov v roce 2012 
 °informaci o pokračující opravě střechy kostela ve SH-materiály,  
  které se umístí do báně  věže 
 °rozpočtové opatření č. 1/2012 
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 Události v kultuře a sportu 
 
Z činnosti kulturní komise 
 
    
       Dne 3. března se v našem městečku uskutečnil dětský karne-
val. Děti již dlouho dopředu přemýšlely, za jakou masku budou pře-
vlečeny a velmi se na tuto událost těšily. Tuto akci pořádá kulturní 
komise při úřadu městyse Hvězdlice a členky Občanského sdružení 
Slovan se letos nabídly, že se postarají o program. Ten byl hned od 
začátku v duchu western a country. Děti byly přepadeny a musely 
své životy vykoupit účastí na soutěžích. A těch bylo dost, jak pro 
malé, tak pro velké. Na některé soutěže a tance byli pozváni i rodiče 
a velmi mě potěšilo, že se zúčastnili v hojné míře. Při tanci "kačátko" 
byli opravdu bezvadní a děti byly naprosto skvělé. Věřím, že se jim 
letošní karneval líbil a budeme se těšit na rok příští. 
                                                                             
                                                                                 Jana Vojtková 
 
 
 
Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice 

 
14. ročník Vánočního turnaje v nohejbale 
 
         První svátek vánoční patří již tradičně nohejbalu. Nejinak to-
mu bylo i letos, kdy se uskutečnil již 14. ročník, kterého se zúčast-
nilo osm tříčlenných mužstev. Hrálo se systémem každý s každým a 
pak první dvě mužstva si spolu zahráli ve finále o vítězství.  
     Na prvním místě se tak jak v loňském roce umístilo mužstvo 
Lukša. Procházka, Mikeš. Na druhém pak mužstvo ve složení: Laďa 
Bárta, Etien a Filip Hanák. Třetí místo obsadili Tomáš Kohout, Lu-
boš Stenchlák a Hubert Zubík. Na čtvrtém místě skončili Zdeněk 
Tejkal , Bóďa – Bárta a Jara Pavlík. Na pátem pak Luboš Stenchlák 
ml., Michal Stefančo ml. a Miloš Hanák ml. Šesté místo obsadili 
Tomáš Přerovský, Jakeš, Zdeněk Hrubý.  Sedmé místo a našeho 
skleněného bažanta nakonec uhájili David Gamba, Radek Pištělák a 
Martin Trávníček. Osmé místo pak zůstalo Bárta Ondra, Vašek Su-
chý a Pištělák ml.  
      Čepoval se jak jinak, vyškovský Džbán. Hlavním chodem byl 
klobásek dobře utopený ve vřelé vodě. V podvečer jsme se rozešli.   
 



 8 

Silvestr  2011 
 
           
         S novou myšlenkou v ustáleném sportovním a kulturním ka-
lendáři přišli někteří členové výboru. Původně mělo jít o komorní 
akce pouze pro členy našeho klubu. Nedopatřením a nežádoucím 
mediálním šumem se tento záměr dostal na veřejnost. Proto jsme 
silvestrovské oslavy pojali jako každou jinou kulturní akci, kterou 
pořádáme. Sešlo se asi čtyřicet lidí, DJ Majkl hrál za párek a pivo. 
V průběhu večera jsme vyzkoušeli několik společenských her. O 
půlnoci jsme spustili asi minutový ohňostroj a s přáním všeho dob-
rého do nového roku jsme se postupně začali rozcházet do svých 
domovů.  
 
 
8.ročník turnaje ve stolním tenise 
 
          První sportovní akcí letošního roku byl jarní turnaj ve stolním 
tenise. Pořadatelé byli mile překvapeni slušnou účastí hráčů, zvláště 
v žákovských kategoriích. Turnaj se netradičně uskutečnil v sále 
kulturního domu a umožnil tak jeho sledování hojnému počtu divá-
ků. V kategorii dospělých sehrálo všech 13 zúčastněných mnoho 
kvalitních třísetových bitev. Také úroveň hry žáků a žákyň se oproti 
loňskému roku zvýšila. A jak turnaj skončil? V kategorii dospělých 
zvítězil Tomáš Přerovský před Michalem Stefančem a Antonínem 
Přerovským st. Kategorii žákyň vyhrála Lenka Dvořáková před Pe-
trou Kočišovou, třetí místo obsadila Denisa Pavlíková. V chlapecké 
kategorii zvítězil Filip Hanák před Petrem Klímou a Radkem Pištělá-
kem. Jsme rádi, že si turnaj získává stále větší popularitu i mezi 
mladými. 
 
 

ing. Zdeněk Tejkal 
                                                                            předseda SK                         
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Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice 
 
7. leden byl začátek roku, kde jsme na Výroční valné hromadě hod-
notili uplynulý rok. Jako již každým rokem zveme předsedy míst-
ních společenských organizací. Velitel Lubomír Stenchlák seznámil 
přítomné s tím, co jsme za loňský rok vykonali pro dobro občanů a 
obce. Dále jsme si schválili plán činnosti na letošní rok a zvýšili 
členské příspěvky. Je chvályhodné, že zase máme mladé hasiče. 
20. ledna se členové okrsku sešli v Milonicích na VVH, kde si stano-
vili úkoly a vytyčili cíle na nadcházející rok. 
24. února se naši strojníci zúčastnili pravidelného školení na Hasič-
ském záchranném sboru ve Vyškově. 
25. února jsme pořádali Ostatky. Z kulturáku vyšlo 37 masek a 
sedm muzikantů. Opět mohli spoluobčané shlédnout některé nové 
masky. Letos byli zvlášť atraktivní, byly vidět i na internetu.  Připra-
vily je naše sestry Máša a Boža. Do místní hospody se v podvečer 
vrátila většina masek. 
Večer jsme pokračovali na sále kulturního domu, kde se všichni pří-
tomní dobře bavili až do ranních hodin. 
2.března proběhlo periodické školení velitelů ve Vyškově u Hasič-
ského záchranného sboru. 
9. března  jsme se sešli v hasičské zbrojnici, abychom si připomněli 
ostatkový průvod na videu.  
11. března  jsme na sále kulturního domu mohli zhlédnout divadel-
ní představení: komedii o dvou dějstvích  „SŇATKOVÁ PODVODNI-
CE.“ Zahráli je ochotníci z Mouřínova. 
17. března se naši členové byli naposledy rozloučit v Milonicích 
s bratrem panem Puklem z Uhřic. Čest jeho památce. 
20. března navštívili hasičku naše nejmladší děti z mateřské školy, 
kde jim velitel Stenchlák Lubomír ukázal a předvedl co mají hasiči 
za techniku a jak ji využívají. Děti si mohly si vyzkoušet hasičskou 
záchrannou přilbu, také si prohlédly cisternu zevnitř a někteří si 
sedly i na sedadlo řidiče.  Snad se z nich také někdy stanou hasiči. 
 
 
                                                                                      Jan Kolofík 
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Občanské sdružení Slovan 
 
Něco o krojích 
 
     Díky dotacím, které jsme dostali, bude ušito 8 párů hvězdlického 
kroje. Pátrání po tom, jak kroj vypadal, bylo v celku úspěšné a tak 
jsme se vydali do Blatničky k paní Smutné, která je odbornicí na 
slovo vzatá. Zde začalo první měření a zkoušení. Nyní máme ušité 
sukně, kordulky, kluci kalhoty a košile a teď už zbývají jen výšivky a 
kroj bude hotový.  
    Na oslavu krojovaných slavností v Nových Hvězdlicích se vám 
velmi rádi ukážeme v plné parádě a už se na to těšíme. 
 
 
                                                                     Jana Vojtková 
                                                             předsedkyně o.s. Slovan 
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  Společenská rubrika 
 
 
Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané 
 
Paní Marie Entrová             60 let 
Paní  Věra Rendvanská    70 let 
Paní               Jitka Altmanová                      70 let 
Paní Eva Hanousková    70 let 
Paní               Hana Tarabášová                     60 let 
Paní               Květoslava Hrubá                     75 let 
Paní               Jarmila Vrbacká                       65 let 
Pan                Zdeněk Charous                       75 let 
 
Paní               Anna Fialová                            98 let 
Paní               Marie Hůlková                          92 let 
Paní               Růžena Chalupová                    85 let  
Pan                Adolf Sladký                             80 let 
Paní               Marie Svobodová                      90 let 
 
 
Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. 
 
 
 
Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany : 
 
Panem           Milošem Stránským 
 
Paní              Zdeňkou Staňkovou   
Panem           Lubomírem Petrželou 
Paní              Marií Babyrádovou 
Panem          Janem Novákem 
Paní              Anastázií Pazderovou 
Paní              Zdenkou Koukalovou 
Paní              Ludmilou Zouharovou 
Paní              Ludmilou Dumovou 
Paní              Helenou Kotačkovou 
 
 
                                                              Čest jejich památce. 
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Aktuální kulturní kalendář městyse Hvězdlice na rok 2012  
 
 
Datum Název akce    Pořadatel 

30.4.  2012 Pálení čarodějnic v Nových i ve  
Starých Hvězdlicích 

ČSŽ NH, hasiči SH 

27.5.2012 Dětský den- hřiště Kult.komise,SK,Hasiči 

23.6.2012 Vepřcup-turnaj v malé kopané/hřiště SK/
       12. ročník 

Sportovní klub 

 5. a 6. 7. 
          2012 

Starohvězdlické hody / náves SH/  
Hasiči SH 

červenec Turnaj veteránů v malé kopané  
/hřiště SK/ 

Sportovní klub 

20.7-22.7. 
          2012 

Krojované hody v Nových Hvězdlicích 
1. sjezd rodáků, hodová diskotéka 

OS Slovan,SK, městys  

srpen 
         

„Vyschlé kopák IV“.sjezd motorkářů  
 /koupališti v Nových Hvězdlicích 

Sdružení motorkářů 

srpen 
 

Ukončení prázdnin /myslivecká chata/ Myslivecké sdružení NH 

říjen 
 

Uliční turnaj v malé kopané /hřiště SK/ Sportovní klub 

říjen  
 

Maškarní ples pro dospělé /sál KD NH/ OS Slovan 

listopad Tradiční setkání seniorů /sál KD NH / Kulturní komise 

25.12. 
2012 

Turnaj v nohejbale /školní tělocvična / Sportovní klub 

 
prosinec 

Sněhulacup-turnaj v malé kopané/hřiště/Sportovní klub 

31.12 
2012 

Silvestrovské sousedské posezení 
/buňky ve SH/ 

 
Hasiči SH 

 
   Kulturní kalendář bude ve Hvězdlickém zpravodaji čtvrtletně ak-
tualizován. 
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Úřad městyse Hvězdlice informuje 
 
 
     Svoz velkoobjemového odpadu z domácností proběhne od pátku 
30. března do neděle 1. dubna 2012. 
Kontejnery budou přistaveny na obvyklých místech. 
 
 
 
Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů 
s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbit-
rem. 
 
Finanční arbitr řeší spory občanů s bankou, záložnou, poskytovate-
lem nebo zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru a investiční 
společností. 
Jedná se mimosoudní orgán. 
Pokud občané budou chtít využít tyto bezplatné služby arbitra, zde 
jsou kontakty: 
 
Adresa: Kancelář finančního arbitra 
             Legerova 1581/69 
             110 00 Praha 1 
 
Telefon: 257 042 094   Fax: 257 042 089 
Email: arbitr@finarbitr.cz 
Datová schránka: qr9ab9x 
Webové stránky: www.financniarbitr.cz / zde si můžete stáhnout tisko-
pis na podání návrhu vaší žádosti/ 
Úřední hodiny jsou: po – pá od 8,30 do 15,30 hodin. 
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