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Milý čtenáři zpravodaje,
     kalendář nelže, je tu jaro. V tomto století naposledy dvacátého
prvního  března.  Od  příštího  roku  začne  již  dvacátého  a  někdy
v polovině  století  pak  dokonce  devatenáctého.  Ale  o  jaru  jsem
tentokrát psát nechtěl, i když po letošní zimě jsme se na něj určitě
všichni těšili.
     Na úvod zpravodaje bych chtěl začít o něčem jiném. Jistě se Vám
doneslo,  na  stránkách  zpravodaje  dokonce  písemně,  že
zastupitelstvo  městyse  Hvězdlice  požádalo  ředitele  Okresního
státního archivu ve Slavkově o zpracování publikace k 750. Výročí
první  písemné  zmínky  o  Hvězdlicích.  Tato  dlouhá  doba  uplyne
v příštím  roce.  Publikace  by  měla  být  součástí  důstojných  oslav
tohoto významného výročí. 
     Je s podivem, že dosud o Hvězdlicích, mimo klasické Vlastivědy
Moravské, nikdo uceleně nepublikoval. A že je o čem, svědčí kromě
písemných  zmínek  i  stavební  památky,  které  se  ve  Hvězdlicích
nacházejí.  Nejstarší z nich je Filiální kostel Sv. Cyrila a Metoděje,
v jádru románská stavba z první  poloviny 13.  století.  Jen o málo
starší  je  i  „Hvězdlický  poklad“,  mince  z doby  panování  Přemysla
Otakara  II.  a  Václava  II.  Na  stránkách  zpravodaje  jsme  Vás  ale
seznámili i s mnohem starším dokladem o osídlení Hvězdlicka. Tím
byly nálezy kamenných nástrojů staré více jak 12 000 let. Zajímavé
jsou i  nálezy  keramiky  a  kosterních  pozůstatků  dávných kultur.
Pestrý byl ale i kulturní a společenský život,  který ve Hvězdlicích
v průběhu  uplynulých  století  probíhal.  Jarmarky,  spolky,  bohatá
historie školství, výroba keramiky.
      Proč  tedy Hvězdlice  dosud nemají  žádnou publikaci  o  své
historii?  Zřejmě  se  v průběhu  uplynulých  let  nenašel  žádný
nadšenec,  který  by  se  do  takového  díla  pustil.  Tuto  hypotézu
potvrzují  i  kroniky  Městečka.  Ucelené  zápisy,  s  časovou
posloupností  jsou  zaznamenány  až  od  roku  1929.  Kromě  těchto
záznamů se zachovaly ještě školní kroniky, ale ani ty nejdou moc
hluboko  do  historie.  Nejstarší  kronika  městečka,  je  psaná
švabachem a zachycuje  nám některé události  z 18.  a  19.  Století.
Mezi ní a tou z první republiky je však šedesátiletá přetržka.
     Teď se nám tedy naskýtá jedinečná příležitost, zaznamenat pro
příští generace události z časů minulých, tak jak utkvěly v pamětích
Vás  starších  spoluobčanů.  Jakékoliv  informace  a  vzpomínky  na
školu, rodinná hospodářství, průběh okupace, zakládání družstva,
pěvecké spolky, hasiče, sportovní organizace jsou vítány. Kontakt na
osobu, která Vás ráda vyslechne a Vaše vzpomínky zaznamená je:
Jan Kolofík, tel.: 774 377 806, e-mail: kolofikjan  @  seznam.cz  .



   
Co ještě obsahuje toto číslo Zpravodaje?

Tradiční slovo starosty vynechat nelze.
Rovněž  tak Informace  z  jednání  zastupitelstva  městyse
Hvězdlice. 
Dále  je  tu  oblíbená  rubrika  o  společenském  životě  v obci  aneb
Události v kultuře a sportu.
Společenskou rubriku si určitě přečte každý.
Aktuální kulturní kalendář na rok 2011 Vám dá typy: Co to bude,
kdy to bude, kde to bude a kdo to pořádá.
Také je tu Oznámení úřadu městyse Hvězdlice.
A na  závěr  přece  jen  trocha  historie, tentokrát  jak  Hvězdličtí
dostali na zadek.
 

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

     Zima je již za námi, jaro již přichází, začínají rozkvétat naše
zahrádky  a  nebude  dlouho  trvat  vyrazíme  opět  vstříc  přírodě,
abychom zasázeli a zaseli naše nejoblíbenější květiny a zeleninu, ze
které máme každým rokem největší radost při sklizni.
     V letošním roce jsme opět začali s úklidem chodníků a místních
komunikací. Přes zimní období bylo uklizeno v sadech na veřejných
prostranstvích  jak  v Nových  tak  ve  Starých  Hvězdlicích.  Staré
ovocné stromy byly vykáceny a budou nahrazeny novými ovocnými
stromy. Dále  jsme  již  s předstihem  provedli  odstranění  nasáklé
omítky na ohradní zdi u sv. Augustinka a na hospodářské budově u
zámku  a  odstranění  omítky  v bývalém  obchodě  do  výšky  1,5m
z důvodů vlhkosti. V letošním roce chceme provést opravy budov a
to z důvodů přípravy na vydání knihy k 750tiletému výročí od první
písemné  doložené  zmínky  o  Hvězdlicích.  Proto  chceme,  aby
fotografie  byly  dle  skutečnosti  stavu  zachovaných  objektů.  Naší
povinností je o obecní budovy se řádně starat a o památky to platí
dvojnásob. Naší předkové nám přenechali svá hodnotná díla a naší
povinností  je  nejen se  o  ně  řádně starat,  ale  předat  je  i  příštím
generacím.



     V měsíci lednu  proběhlo jednání na městském úřadě ve Vyškove
na  odboru  kultury  ohledně   opravy  schátralé  střechy
Starohvězdlického   kostela,  která  se  nachází  v havarijním  stavu.
Jedná  se  o  záchranu  památky,  které  není  široko  daleko.  Tento
kostelík je uznáván nejstarší románskou památkou, která pochází
z 12stého  století.  Městys  Hvězdlice  zajistil  zpracování  projektové
dokumentace na opravu střechy a věže. V letošním roce Farní úřad
Nové Hvězdlice požádal o dotaci na opravu střechy. V příštím roce
dojde  k  převodu  místního  hřbitova  z církve  Římskokatolické  na
městys Hvězdlice a taktéž převod kostela svatého Cyrila a Metoděje
ve  Starých  Hvězdlicích  na  městys  Hvězdlice.  Městys  bude
pokračovat  dále  v opravě  střechy  a  věže,  dále  se  přistoupí
k odstranění částečné vlhkosti ze zdiva a oprava fasády.  K tomuto
převodu  dochází  z důvodů  vynaložených  nemalých  finančních
prostředků městyse Hvězdlice na opravu ohradní  zdi  a  provedení
dlažby cest a chodníků, opravu márnice, zakoupení kontejneru a
odvoz  odpadu  ze  hřbitova  a  dalších  nezbytných  náležitostí  jako
hydrogeologický  vrt,  řád  hřbitova,  zajištění  dostatku  vody  na
zalévání výsadby hrobů a dalších věci, které jsou nezbytné pro chod
hřbitova. Taktéž městys je správcem tohoto hřbitova se všemi právy
a povinnostmi.  Po celou dobu provádí městys celoroční údržbu po
celém hřbitově, a před hřbitovem což stojí také nějaké další finanční
prostředky z rozpočtu obce.  Pokud obec měla  možnosti,  tak vždy
menší opravu střechy provedla, ať už to bylo zasunutí vyjeté krytiny,
vyčištění okapového žlabu a podobně. Tímto děkuji všem občanům,
kteří  byli  nápomocni  při  řešení  tohoto  zdlouhavého  řešení  o
záchranu této vzácné památky.
      V letošním roce jsme požádali  o  dotaci  z programu Rozvoje
venkova  Jih.  Kr.  na  výměnu  oken  v KD a  na  opravu  sociálního
zařízení.  Z programu ministerstva Místního rozvoje bylo požádáno
na opravu Hasičky ve Starých Hvězdlicích. Na Jihomoravský kraj
odbor  ŽP  jsme  žádali  o  dotaci  na  projektovou  dokumentaci  na
Čistírnu odpadních vod a splaškovou kanalizaci, na odbor kultury –
památky na opravu ohradní zdi u sochy sv. Augustínka a opravu
hospodářské budovy při zámku v Nových Hvězdlicích. Taktéž bude
požádáno na opravu požárního výsuvného pojízdného žebříku. 
     Připravujeme  projektovou  studii  na  zástavbu  RD  v lokalitě
Dvorská dle schváleného Územního plánu městyse Hvězdlice. Těsně
před schválením se uskutečnil převod jedné parcely na Pozemkový
fond ČR. Jelikož tento pozemek byl podle zjištění PF převeden do
vlastnictví státu po 25.únoru1948 z vlastnictví Kláštera sv. Tomáše
na Starém Brně jedná se tedy o majetek církve a tento nelze převést.



O  směnu  pozemku  PF  ČR  jsme  již  požádali  a  nadále  budeme
pokračovat  v jednáních  s PF  a   církví,  protože  tento  záměr
s výstavbou RD je reálný pro napojení všech inženýrských sítí. 
     V letošním roce započneme se zateplováním domu čp. 211. a
s výměnou  oken  a  dveří,  včetně  provedení  fasády.  Na  tuto  akci
máme  zajištěny  dotace   -  Zelená  úsporám  -.  Před  touto  akcí
připravujeme výměnu připojení všech střešních svodů. Taktéž jsme
již započali s výměnou oken a opravou sociálního zařízení v KD. Ve
Starých  Hvězdlicích  byly  vyměněny  okna  a  dveře  na  požární
zbrojnici.  Dále  se  bude  pokračovat  s opravou  požární  zbrojnice
v návaznosti na další zajištěné práce.
     Ani v letošním roce jsme v kulturním dění nepolevili a je to velice
dobře. Ve vánoční svátky proběhli dva turnaje v malé kopané a po
novém roce SK Hvězdlice uspořádal ples. Taktéž OS Staré Hvězdlice
uspořádalo  posezení  s ochutnávkou domácí  zabijačky.  SDH Nové
Hvězdlice  pořádali  tradiční  ostatky  s pochůzkou  masek  po
městečku. Kulturní komise uspořádala tradiční Karneval pro děti a
SK Hvězdlice  uspořádal  předvelikonoční  turnaj  ve  stolním tenise.
Proběhli výroční schůze SDH Staré Hvězdlice a SDH Nové Hvězdlice
a  v SK  Hvězdlice.   Všem pořadatelům děkuji  za  jejich  ochotu  a
obětavost a přeji jim další úspěchy při pořádání dalších akcí.
      Vážení  spoluobčané,  již  delší  dobu se  nám nedaří  udržet
patřičný  pořádek  po  městečku.  Odpadkové  koše  jsou  rozmístěny
tak, aby pokryly průchozí úseky, aby bylo možné odpadky vždy do
těchto košů odložit. Přesto stále se nachází pohozené PET láhve a
obaly  od  cukroví.  Další  neřestí  je  přecházení  mezi  čekárnou  a
zatravněnou  plochou  na  náměstí.  Kolem  čekáren  jsou  vysázeny
okrasné keře, které přecházením jsou zničené.
     Pomalu ale jistě se blíží  svátky velikonoční,  přeji  Vám všem
krásné prožití těchto svátků a dětem bohatou pomlázku.

Alois Kadlec
starosta

Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice

Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 5. 1. 2011 a 9. 2. 2011 a
projednalo mimo jiné:

- správa toků JMK přechází na LČR Brno ze ZVS Vyškov
- svolání mimořádné Valné hromady RESPONO,a.s. dne 12. 1. 2011



- projekt na zaměření nové výstavby RD - Dvorská 
- příslib z MŽP, program „Zelená úsporám“ o poskytnutí dotace    na

zateplení obecní budovy čp. 211
- oznámení SÚS o pokácení stromu směr Staré Hvězdlice
- podání žádosti o dotaci na zpracování projektové dokumentace 
  na vybudování ČOV na JMK Brno.
- rekonstrukci čp. 9 ve SH a povolení SÚ Vyškov
- žádost manželů Zemanových o přidělení uvolněného obecního 
  bytu
- žádost Marie Plhalové a Boženy Židlíkové o pronájem nebytových 
  prostor na čp. 211
- účast starosty městyse Hvězdlice na výběrovém řízení na místo 
  ředitele Domova Hvězda
- řízení ZVHS ohledně toků ve Hvězdlicích
- nájemní smlouvu na pronájem pozemku ve Zdravé Vodě-MND 
  Hodonín
- povolení nakládání s vodami na rybníce ve Hvězdlicích
- nabídku na pořízení měřičů rychlosti v obcích v DSO Mezihoří
- informaci o konkursním řízení na posilovnu ve Hvězdlicích
- zadání projektové dokumentace na opravy kostela ve SH a její  
  úhradu
- žádost pana Otakara Pavlečky o stavební parcelu ve Hvězdlicích
- škody na obecních i soukromých pozemcích, které způsobila 
   firma E.ON při opravách  
   elektrického vedení za obcí
- smlouvu o spoluúčasti se Sdružením hasičů ČMS Vyškov- 
  příspěvek 1 Kč/občan/ročně
- výpověď z nájmu bytu č.5  k 31. 1. 2011 
- stížnosti na PETRU, s.r.o Hodonín, která způsobila škody na 
  komunikacích při vyvážce dřeva z lesa ve SH
- žádost o odkoupení pozemků v areálu bývalého střediska JZD 
  Hvězdlice
- žádost Martina Kopřivy o dořešení rozporu v evidenci majetku
- podání žádostí o dotace na JMK Brno
- přidělení obecního bytu č. 5 Kristýně Hošťálkové
- inventarizace majetku městyse Hvězdlice a odměny 
  neuvolněným členům RM.



Události v kultuře a sportu

Z činnosti kulturní komise
     První akcí, která již tradičně zahajuje kulturní a sportovní život
obce je  Novoroční koncert vážné hudby.  Ten se konal 22. ledna
v zámecké kapli Domova Hvězda. Kulturní komise městyse pozval
atak, jako v uplynulých letech Kyjovský komorní orchestr. Ze strany
občanů  nebyl  velký  zájem,  ale  z řad  klientů  se  ho  zúčastnilo
45 posluchačů. A všem se líbil. Zkuste i vy, najít si cestu k poslechu
vážné hudby.  
     Maškarní  karneval,  pořádaný  kulturní  komisí,  patří
k nejoblíbenějším  akcím  pro  naše  nejmenší.  Ke  karnevalu  patří
hezké masky, soutěže, tanec, zábava, tombola i drobné občerstvení.
V sobotu  12.  března  z předchozího  nic  nechybělo.  Dětí  s rodiči
a babičkami přišla spousta. O jejich zábavu se starala včelka Mája
společně s Bobem a Bobkem, králíky z klobouku, kteří k nám přijeli
z Domu  mládeže  z Vyškova.  Děti  měli  možnost  si  zasoutěžit,
samozřejmě za sladkou odměnu a také si zatančili v rytmu diska.
Asi  po  dvouhodinové  zábavě  se  některým  z nich  ani  nechtělo
odcházet.
     Kulturní komise děkuje všem sponzorům této akce za štědré
příspěvky.  

                                                                           Rudolf Poles
                                                                předseda kulturní komise

Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice

     V sobotu 18. prosince uspořádala naše sportovní organizace již
desátý ročník zimního turnaje. V malé kopané  Sněhulacup 2010.
Letošního ročníku se zúčastnilo sedm mužstev. Mezi domácí patřilo
naše  Áčko  a  Cobratým.  Zavítali  k nám Nemochováci  a  Méďovci
z Vyškova, které už považujeme skoro za inventář našich turnajů.
Totéž se dá říct  o některých hráčích Dynama Bučovice.  Nejméně
ročníků tohoto turnaje odehráli Bučovští Orli a Fialky z Lažánek u
Blanska. Kromě hráčů k nám zavítala také sněhová nadílka a silný
mráz. Loňský rekord 14 pod nulou ale překonán nebyl.  Na úroveň
předváděné hry  to  však nemělo  vliv.  Hrál  se  atraktivní  fotbal  se
spoustou  branek.  Občerstvovací  jednotka  také  nezahálela  a  tak
svařené víno, domácí klobásy a vařené vepřové šlo dobře na odbyt. A



jak turnaj nakonec skončil? No přece vítězstvím nás všech, co jsme
se zúčastnili a nezmrzli. Do statistik se desátý ročník zapíše jako
pozvolný ústup ze slávy domácího mužstva, které skončilo až čtvrté.
Prvenství  vybojovalo  mužstvo  Orlů  Bučovice.  Na  druhém  místě
skončilo Bučovské Dynamo. Fialky z Lažánek byly třetí. Méďovci až
pátí.  Šestí  skončili  Nemochováci  a  na  sedmém místě  Cobratým.
V celkovém hodnocení ale na prvním místě skončil realizační tým
s výbornou zabíjačkovou polévkou a vařeným masem, svařákem a
světe div se, i s točeným pivem. Na druhém hrstka věrných diváků a
na třetím pak zúčastnění hráči.    

      Na První svátek vánoční se uskutečnil v pořadí třináctý ročník
Vánočního turnaje v nohejbalu. Zúčastnilo se ho sedm tříčlenných
družstev, takže jsme si mohli zahrát systémem každý s každým a až
první čtyři mezi sebou o postup do finále. 
A jak to nakonec dopadlo? 
     Na prvním místě se opět umístilo mužstvo Lukša. Procházka,
Mikeš. Na druhém pak mužstvo ve složení: Laďa Bárta, Etien a Filip
Hanák.  Třetí  místo  obsadili  Libor  Zeman,  David  Gamba  a  Pavel
Sedlák.  Čtvrtá  skončila  trojka  vedená  Lubošem  Stenchlákem,
kterému  sekundovali  Jara  Vala  a  Hubert  Zubík.  Páté  skončilo
mužstvo ve složení: Vašek Suchý, Zdeněk Hrubý a Zdeněk Tejkal
mladší. Šesté místo a našeho skleněného bažanta nakonec uhájili
Tomáš  Přerovský,  Ondra  Bárta  a  Antonín  Přerovský  starší.  Ale
opravdu těsně. Na sedmém místě, skončil Bóďa Bárta, Jara Pavlík a
Zdeněk Kovář.
     Čepoval se jak jinak, vyškovský Džbán. Hlavním chodem byl
klobásek dobře utopený ve vřelé vodě. V podvečer jsme se s přáním
do Nového roku rozešli. 
 

Dvacátého  druhého  ledna  letošního  roku,  jsme  uspořádali
osmé  pokračování  společenského  večera,  důvěrně  známého  pod
pseudonymem  „Plesánek“.  Kapelou,  která  udržovala  celý  večer
tanečníky  v  dobrém  tempu,  byl  opět  Revajvlbend.   S potěšením
musím konstatovat, že návštěva byla velmi dobrá. Podařilo se opět
zajistit  hodnotné  ceny,  letos  jich  bylo  120.  Hlavní  cenou  byl
elektricko-hydraulický štípač dřeva. A tančilo se až do rána. Milým
zpestřením bylo opět vystoupení mažoretek z Bučovic.

Tato  akce  by  nebyla  možná  díky  obětavým  pořadatelům  a
velkému množství sponzorů. Těm bych chtěl touto cestou upřímně
poděkovat.



Dne  devatenáctého  března  se  uskutečnil  pátý  ročník
Velikonočního turnaje ve stolním tenisu.  Uspořádali jsme ho v
předstihu,  protože  Velikonoce  jsou  letos  hodně  pozdě.  Dobrou
zprávou je, že přišlo více dětí jak v loňském roce. Hrálo se ve třech
kategoriích,  chlapci,  děvčata  a zbytek populace,  tedy my ostatní.
Jak turnaj nakonec skončil. Mezi děvčaty zvítězila Lenka Dvořáková,
na  druhém  místě  skončila  Petra  Kočišová  a  na  třetím  Katka
Dvořáková. 

Chlapců se sešlo šest. První místo obsadil Filip Hanák, druhý
skončil Ondra Bárta, třetí pak Petr Klíma.

Mezi námi „starými psy“ prošel turnajem bez ztráty setu Michal
Stefančo,  druhý  skončil  Tomáš  Přerovský,  třetí  lepším  poměrem
setů pak Ing. Toník Přerovský. 

Občerstvení bylo již tradičně bezproblémové, a tak pro příští
ročník  je  našim  přáním  obsadit  i  kategorii  žen.  Takže,  děvčata
začněte trénovat!

                                                                Ing. Zdeněk Tejkal
předseda SK Hvězdlice

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice

8. ledna – Výroční valnou hromadou zahajují hasiči svojí činnost.
Bylo  tomu  tak  i  letos.  V hodnotící  zprávě  velitel  SDH  seznámil
přítomné s činností v roce 2010. V usnesení jsme schválili zvýšení
členských  příspěvků  u  dospělých  hasičů  od  roku  2012.  A  dále
zabezpečení oslav 125. výročí založení našeho sboru.

22.  ledna  -  jsme  byli  pozváni  na  Výroční  valnou  hromadu
do Starých Hvězdlic. Zúčastnili se starosta, velitel a jednatel sboru.

1.  února  –  se  dožil  významného výročí  50.  let  Imrich Moravcsik,
nechali jsme mu zahrát v českém rozhlase a následně mu členové
výboru byli popřát pevné zdraví a předali dárek.

18.  února  –  starosta  SDH  svolal  členskou  schůzi  na  přípravu
ostatků.

25.  února  –  naši  strojníci  se  zúčastnili  školení  na  Hasičském
záchranném sboru ve Vyškově.



26. února – jsme uspořádali Ostatkové slavnosti a po dlouhé době
se nám podařilo zajistit muzikanty v řádném termínu. Z úřadu vyšlo
ve svižném tempu 35. masek a sedm chlapců z Podboranky. Jako
každým rokem jste mohli  shlédnout několik nových masek, které
ušila  naše sestra Máša.  Před půl pátou jsme ve velké většině za
rázného pochodu dorazili  do hospody k panu Jeřábkovi.  Večer ve
dvacet hodin začala hrát kapela na sále. I  když byla účast hostů
oproti  minulým  rokům  skromnější,  přesto  byla  zábava  veselá  a
kapelník  Radek  Veselý  předvedl,  že  i  dechovka  může  hrát
v moderním stylu. Poslední hosté odcházeli o půl čtvrté ráno.  

4.  března  –  Hasičský  záchranný  sbor  ve  Vyškově  nařídil  školení
velitelů JPO III. Toho se zúčastnili i naši velitelé. 

4. března – v 18 hodin se v hasičce sešli účastníci ostatků, kteří zde
shlédli  video  a  fotografie.   Naše  sestry  připravili  pro  přítomné
občerstvení.  Myslím, že byli všichni přítomní spokojeni. 

     Vážení spoluobčané, čas letí jako vítr a náš sbor v  květnu slaví
již 125. výročí založení. Dovoluji si Vás pozvat na tyto oslavy. Je to
trochu dopředu, ale čas se neúprosně blíží. Jen ve zkratce nastíním,
jaký bude program. V pátek 6. května v 18. hodin slavnostní schůze
v sále kulturního domu. V sobotu 7. května dopoledne v 10. hodin
Mše  svatá  v kostele  sv.  Jakuba,  kde  dojde  k požehnání  našemu
novému praporu. Po mši slavnostní pochod k patronovi hasičů sv.
Florianovi  na  rynk.  Odpoledne  od  14  hodin  zahájíme  ukázkami
staré  a  nové  techniky,  soutěž  našeho  okrsku,  mladých hasičů  a
různé ukázky. Bude hrát dechová kapela před kulturákem. Můžete
si  prohlédnout  historické  uniformy,  přilby  a  jiné  zajímavosti
v kulturáku. O občerstvení se také postaráme. Večer pak na sále
taneční  zábava  až  do  ranních  hodin.  To  jen  ve  zkratce.  Všichni
budete zváni pozvánkami. Těšíme se, že se přijdete pobavit s námi.

                                                                                      Jan Kolofík

Sdělení:
     V pátek 15. dubna 2011 v odpoledních hodinách provedou hasiči
z Nových  Hvězdlic  sběr  železného  šrotu.  Žádají  tímto  občany
v Nových Hvězdlicích, ve Starých Hvězdlicích i ve Zdravé Vodě, aby
připravili nepotřebné železo před své domy. Prosíme, nevozte železo
do  velkoobjemových  kontejnerů,  které  budou  tento  den  také
přistaveny na obvyklých místech v obci.



Hasiči Staré Hvězdlice

Pro  letošní  rok  je  nejdůležitější  akcí  SDH  Staré  Hvězdlice
oprava  místního  hasičského  domu.  Prozatím  bylo  provedeno
vyklizení  materiálu,  výměna oken a  dveří.  Připravuje  se  okopání
omítek, jejich oprava, výkop rýhy kolem budovy pro položení izolace
atd.
     Starohvězdličtí hasiči se také intenzivně připravují k účasti na
oslavách  založení  SDH  v Nových  Hvězdlicích  začátkem  letošního
května.
     Kulturní akce plánujeme až na letní měsíce. 

                                                                          Ivan Bojanovský

Tříkrálová sbírka

     Na začátku letošního roku proběhla ve Hvězdlicích Tříkrálová
sbírka, pořádaná Českou katolickou charitou. Sbírka je každoročně
určena  na  projekty,  zabývající  se  pomocí  seniorům,  opuštěným
matkám s dětmi ale i pomocí při živelných pohromách u nás a ve
světě. Letos jste na tyto účely přispěli již po sedmé. 
     Organizátoři touto cestou dodatečně ještě jednou děkují všem
dárcům.  Pro  úplnost  jsme  pro  vás  připravili  přehled  částek,
získaných od roku 2005.

2005 4 976 Kč               
2006 5 995 Kč               
2007 7 965 Kč             
2008 10 250 Kč
2009 10 789 Kč
2010 10 003 Kč                                                                   
2011 10 634 Kč

Za koordinátory sbírky
Ing. Jana Tejkalová



Společenská rubrika

Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané :

Paní Marie Němcová 75 let
Paní Božena Židlíková 60 let
Paní Drahoslava Slavičínská 60 let
Paní               Věra Bartelová 70 let
Paní Alois Vašíček 70 let

Paní               Jaroslava Brázdová 75 let
Paní               Anna Fialová 97 let
Paní               Marie Hůlková 91 let
Pan                Jan Novák 70 let
Paní               Anastázie Pazderová 96 let
Paní               Marie Šebelová 94 let
Paní               Zdenka Šišmová 80 let

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.

Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany :

Paní Miroslavou Jaklovou
Panem Drahoslavem  Kudličkou

Čest jejich památce.



        Kulturní kalendář městyse Hvězdlice na rok 2011 

Datum Název akce    Pořadatel

30.4. 2011 Pálení čarodějnic v Nových i ve 
Starých Hvězdlicích

ČSŽ, NH Občanské 
sdruž. SH

5.5-6.5.
         2011

Oslava 125. výročí založení SDH v NH Hasiči NH

 4.6.  2011 Dětský den- hřiště Kult.komise,SK,Hasiči

25.6. 2011 Vepřcup-turnaj v malé kopané/hřiště SK/ Sportovní klub

  5.-6.7.
         2011

Starohvězdlické hody / náves SH/ Občanské sdruž.SH
Hasiči SH

červenec
2011

Turnaj veteránů v malé kopané 
/hřiště SK/

Sportovní klub

22.7-24.7.
         2011

Krojované hody v Nových Hvězdlicích OS Slovan,SK 

19.8.-21.8.
         2011

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

Sdružení motorkářů

Srpen
2011

Ukončení prázdnin /myslivecká chata/ Myslivecké sdružení NH

Září
2011

Loučení s létem-turnaj v kuželkách SH Občanské sdružení SH

Říjen
2011

Uliční turnaj v malé kopané /hřiště SK/ Sportovní klub

Říjen 
2011

Maškarní ples pro dospělé /sál KD NH/ OS Slovan

Listopad Tradiční setkání seniorů /sál KD NH / Kulturní komise

25.12.
2011

Turnaj v nohejbale /školní tělocvična / Sportovní klub

31.12.
2011

Sněhulacup-turnaj v malé kopané/hřiště/ Sportovní klub

31.12
2011

Silvestrovské sousedské posezení
/buňky ve SH/

Občanské sdružení SH,
Hasiči SH



Oznámení úřadu Městyse Hvězdlice

     Ve dnech 15. – 17. 4. 2011 / pátek odpoledne až neděle/ budou
přistaveny kontejnery na velkoobjemový tuhý komunální odpad na
obvyklých místech v Nových i ve Starých Hvězdlicích.
Prosíme občany, aby do těchto kontejnerů neukládali  nebezpečný
odpad a elektroodpad, na který bude také vyhlášen svoz.

Domácí přijímač pro příjem hlášení místního rozhlasu

Toto zařízení ocení občané, kteří nestihnou poslouchat hlášení
místního rozhlasu, tj, jsou mimo domov nebo žijí  v odlehlejší části
obce,  kde  špatná  slyšitelnost  rozhlasu.   Záznamník a  možnost
změny  hlasitosti  pomocí  dostatečně  velkých,  barevně  rozlišených
tlačítek  umožňuje  starším  lidem  lehké  ovládání  a  přehrávání
hlášení. Domácí přijímač je napájen  ze sítě 230V (při minimálním
odběru).

Cena tohoto domácího přijímače je:

- bez záznamníku                                             Kč 2.519,-

- se záznamníkem                                            Kč 2.999,-

Analogové televizní vysílání z vysílače Brno bude ukončeno
dne 30. 6. 2011.

Trocha historie na závěr

    Jedním z témat domácí politické scény je zvyšování daňového
zatížení občanů. Věc hodně nepopulární. Bohužel různé povinnosti
zatěžovaly  naše  předky  od  nepaměti.  V minulosti  nejvíce  lidi
sužovaly povinnosti robotní. Bylo stanoveno, kolik dní každý musí
odpracovat pro vrchnost. Před zrušením roboty, měl pololáník (větší
sedlák  s výměrou  okolo  10  ha)  odpracovat  ročně  78  dní  roboty
potažní,  tj.  s koňským  potahem.  Čtvrtláníci,  menší  sedláci  s
hospodářstvím o výměře 25 měřic,  pak pěší robotu v délce trvání
104 dny  v  roce.  Bylo  také  stanoveno,  kolik  dní  v kterém ročním
období.  Později  vrchnost  „propouštěla  roboty  pod  plat“.  Ve



Hvězdlicích se tak stalo již v roce 1573 za převora Frigidise. Kromě
této robotní povinnosti byly některé drobnější závazky poddaných. I
na těch však vrchnost důsledně trvala.  O jedné z nich, která se
týkala i Hvězdlic, se zmiňuje kronika psaná švabachem. 
     Jednalo se o povinnost hvězdlických občanů, chodit jako honci
na hony, pořádané hvězdlickou vrchností.  Tou byl Starobrněnský
klášter. A hony se konaly po celém jejich panství, tedy i na místech
vzdálených od Hvězdlic. Kronika uvádí, že se chodilo až na „Myší
horu“  k Brnu.  Postupem času  byla  tato  povinnost  převedena  na
naturální plnění,  a to dodávku ovsa pro vrchnost.  Dohoda o tom
kolik  a  v jakém termínu je  oves  nutno  odevzdat  platila  pro  celé
panství a byla uložena v písemné formě na obecním rathózu, dnes
by se řeklo radnici. Oves, který se takto vrchnosti dodával, dostal
mezi lidem pojmenování “honový oves“. 
     V roce 1777 za pudmistra Jiříka Opluštila a vrchnostenského
správce Jakuba Oberreitra se ale této povinnosti Hvězdličtí vzepřeli
a  oves  nedodali.  Kronika  neuvádí  důvod,  ale  byl  z toho  soud.
Čtrnáct  poddaných  z celého  panství  se  dostalo  do  vězení.  Byly
vyneseny i tresty. V tomto případě tělesné. Z Hvězdlic se trest týkal
těchto občanů: Martina Hanáka, ten dostal 14 ran, Josefa Kejvala,
ten dostal 15 ran a Josefa Dvořáčka, který dostal 16 ran na svoji
panímandu, tedy na zadek. O tom, jestli  tento výprask pomohl a
oves Hvězdličtí odevzdali, se už nepíše. Jisté je, že tato, ale i jiné
povinnosti byly zrušeny až zrušením roboty v roce 1848.


