Hvězdlický
zpravodaj

Číslo 1

březen 2004

Vážení čtenáři Hvězdlického zpravodaje. Držíte v rukou jeho
letošní první, tedy jarní číslo. Chtělo by se tedy radostně zvolat:
„Jaro je tady.“ Pesimista ale řekne: „Jaro, to už bylo minulý týden,
včera skončilo, teď už začínají podzimní plískanice.“ Tak jak je to
doopravdy?
Letošní zima bylo vcelku dostatečná na sněhovou nadílku.
Nejvíce sněhu jsme si užili až na samém jejím konci, kdy nás
všechny, hlavně silničáře, jeho příděl zaskočil. Zima se vzdávala
jen velmi nerada. Zdálo se, že jaro ani nepřijde. Příroda však, jako
by mávnutím kouzelného proutku, shodila bílou pokrývku, a ze
dne na den se probudila do jarního počasí. A během několika
teplých jarních okamžiků dokázala rozkvést spoustou barevných
květů. Lid zemědělský a zahradnický se vrhl,s energií
nashromážděnou během dlouhé zimy, do práce.
Ale chyba. Jaro skončilo rychleji, než začalo. Ale nezoufejme,
není všem jarním dnům konec. A než k nám teplé jarní dny znovu
dojdou, snažme se alespoň o to, aby naše myšlení bylo jarní a
nové, naše vztahy rozkvetlé porozuměním a provoněné
pochopením ostatních. A bude-li jaro v naších srdcích, dozajista
přijde i to jaro kalendářní.
Příroda nám připravuje někdy velmi nečekané zvraty,
redakce Zpravodaje si pro vás v tomto čísle připravila již
očekávané rubriky:
Velikonoční Pokračování v povídání po hudební historii,
Tradiční slovo starosty.
Z jednání vašich volených zástupců, včetně rozpočtu obce na
rok 200.
Události v kultuře, sportu a společenský život v obci.
Společenskou rubriku.
Historické ohlédnutí.
V neposlední řadě pak cvičení se Zpravodajem a recepty na
blížící se svátky.

Historie hudby ve Hvězdlicích – pokračování
Jak jsme se již zmínili, existoval ve Hvězdlicích, kromě
chrámového sboru i mužský a smíšený pěvecký sbor, dále
smyčcový orchestr, komorní kvarteto a dechový orchestr.
V minulém čísle zpravodaje jsme z důvodů omezeného
prostoru nemohli jmenovat všechny, kteří s v průběhu let hudbou
a zpěvem zabývali.

Uvedeme zde jména členů chrámového sboru ve 30. – 50.
letech dvacátého století.
Zpěvačky: Marie Blaštová, Emilie a Otýlie Kopřivovy, Anna
Kepáková, Jindřiška Němcová, Vlasta Zubíková, Ludmila
Kopečná, Gabriela Palíšková, Anna Lázničková a Ludmila
Pokorná- sestřičky z ústavu slepců(později Domova důchodců),
Marie Julínková, Marie Kopřivová, Lenka Handlířová, Marie
Němcová,
Blanka
Němcová,
Jarmila
Konečná,
Jiřina
Stroschneiderová, Anna Machalová, Vladinka Julínková, Jitka
Cimbálková, Libuše Čtvrtníčková.
Zpěváci:
Bohumil
František
BohuslaV

Jaromír Cimbálek, Václav Kopřiva, Petr Kopřiva,
Pospíšil, Vladimír Kotyza, Zdenek Sádlík, JUDr.
Šípek, František Závodný, Vladimír Macháček st.,
Nešpořík, Rudolf Brablec.

Muzikanti: Karel Brablec, Jan Zubík st., František Němec st.a
ml., Květoslav Němec, Vojtěch Němec, Hynek Handlíř, František
Vrbácký, Josef Závodný, František Nebojsa, Arnošt Charous,
Timoteus Charous, Jan Závodný, František Slavík. V 60. letech
po smrti Jana Blašty hrál na varhany Jaromír Cimbálek ml.
Jak je z předchozích řádků patrno, platilo v minulosti: Co
Hvězdličák, to muzikant. Ale to je všechno jen historie. Současná
skutečnost je taková, že zájem mladých se orientuje jiným
směrem než v minulosti. A nelze se tomu ani moc divit. Mladí
dnes mohou využívat veškeré vymoženosti současnosti, a ta
bohužel již delší dobu spěje ke konzumaci kultury, ne k jejímu
aktivnímu provozování. A změna k lepšímu? Snad….

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám opět do rukou další číslo Hvězdlického
zpravodaje. Zimní období skončilo, jaro je tady. Někteří občané si
již přispíšili a dali se do vyhrabávání svých předzahrádek, čistění
krajnic a úklidu před svými domy. Práce po obci již také začaly
jednak úklidem pokácených stromů a keřů, úklidem posypových
hmot po krajnicích a podobně.
Tak jako každým rokem, tak i letos budou přistaveny
kontejnery na domovní odpad na obvyklých místech a to ve dnech

2. – 4. dubna 2004. Nebezpečný odpad bude odebírat Respono
a. s. Vyškov dle oznámení. Sběr železného šrotu proběhne v pátek
2. dubna 2004.
V poslední době se množí stížnosti na volné pobíhání psů po
obci. Do komise byli pozváni majitelé psů a bylo jim uloženo, aby
svoje psy zabezpečili tak, aby nepobíhali po obci. Tito pobíhající
psi znečisťují nejen veřejné prostranství, ale také mohou být i
jinak nebezpečni (kousnutím apod.) vždyť takových případů
nebylo málo. Stížnosti je nutno podávat písemně, aby je bylo
možno předložit KPP ve Vyškově k dalšímu šetření. Je to jediná
možnost jak přimět majitele psů, aby jejich psi volně nepobíhali
po obci.
V posledním čísle Hvězdlického zpravodaje jsem Vás
seznámil s úkoly, které nás čekají v letošním roce. První akcí
bude napojení vodovodu na Nesovickou větev. Přípravné práce
jsou ukončeny a čekáme jen na vystavení stavebního povolení na
tuto přípojku. Další akce budou navazovat tak, jak nám budou
poskytovány jednotlivé dotace.
Údržbu po obci budeme provádět průběžně. Práce po obci je
mnoho, ale i letos využijeme 3 až 4 pracovníků na VPP.
V letošním roce jsme opravili Zdravotní středisko, kde byly
vyměněny původní podlahy, obklady a vybavení sociálního
zařízení tak, aby odpovídaly platným normám.
Dále připravujeme opravu Kulturního domu, kde jsme
požádali také o dotaci. Příslib nám byl dán, což je první
předpoklad k zisku dotace. Oprava KD by spočívala ve výměně
oken, dveří, opravě střechy, fasády, vymalování, nátěry apod. Tím
by byla oprava KD ukončena.
Vážení spoluobčané,
nastínil jsem Vám jen část akcí, které nás čekají v letošním roce.
Kulturní život se u nás v obci opět nezastavil ani po novém
roce. Sportovní klub uspořádal v měsíci lednu taneční zábavu,
hasiči v měsíci únoru pořádali tradiční Ostatky a večer taneční
zábavu, Kulturní komise uspořádala v měsíci březnu Dětský
karneval. Všem pořadatelům děkuji za jejich obětavou práci a
Vám občané pěkné pobavení při dalších kulturních akcích.
Alois Kadlec
starosta

Z usnesení Zastupitelstva obce Hvězdlice ze dne 25. 2. 2004 :
Zastupitelstvo obce Hvězdlice schvaluje:
1)

kontrolu usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva obce
Hvězdlice
2)
zprávu o činnosti Rady obce Hvězdlice za minulé období
3)
prodej obecního pozemku ve Zdravé Vodě – v k.ú. Nové
Hvězdlice par. č. 3172/4 o výměře 3.526 m 2 ing. Jindřichu
Doleželovi
4)
prodej obecního pozemku v k.ú. Nové Hvězdlice par.č.173 o
celkové výměře 259 m2 panu Vladimíru Přibilíkovi
5)
prodej části obecního pozemku v k.ú. Nové Hvězdlice
par.č.87/1 o výměře 106 m2 Michalu Kutlákovi a Evě
Hošťálkové
6)
doplnění návrhu plánu akcí na rok 2004 – provedení
rekonstrukce Obecního úřadu Hvězdlice
7)
vyrovnaný rozpočet obce Hvězdlice na rok 2004 v celkové
výši příjmů a výdajů 3.856 tis. Kč
8)
vyhodnocení inventarizací majetku obce Hvězdlice k 31. 12.
2003
9)
nařízení Rady obce Hvězdlice o ceně vody z obecního
vodovodu pro rok 2004 – Kč 15 / m3
10) postupné odstraňování závad v Mateřské škole Hvězdlice
11) snížení nájemného za pronájem posilovny na Kč 2.000
měsíčně s účinností od 1. 1. 2004

Zastupitelstvo obce Hvězdlice bere na vědomí:
1)
dopis Ministerstva školství v souvislosti s vyřazením ZŠ
Hvězdlice ze sítě škol

Pro vaši větší informovanost vám předkládáme ještě rozpočet
obce Hvězdlice na letošní rok.
ROZPOČET
obce Hvězdlice na rok 2004
v tis. Kč.
Příjmy:
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti
daň z příjmu fyz. osob ze SVČ
daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů
daň z příjmů právnických osob
daň z přidané hodnoty

682
170
68
720
1 293

správní poplatky
poplatek za komunální odpad
poplatek ze psů
poplatek za užívaní veřejného prostranství

10
210
5
6

daň z nemovitostí

585

neinvestiční dotace v rámci SVD

40,6

příjmy z úhrad z vydobývaného prostoru

40

hřbitovní poplatky

15

nájem popelnic

6,4

úroky

5

příjmy celkem

3 856
Výdaje:

silnice /opravy, výkup pozemků/
cyklostezky-odpočivadlo u buněk
dopravní obslužnost

30
110
70

vodovod-přípojka
rybník-výkup pozemků

104
85

mateřská škola

420

základní škola
školní jídelna

151
70

knihovna
kulturní komise
obnova kulturních památek /Starý Dvůr/
rozhlas a televize
sbor pro občanské záležitosti

20
20
100
2
20

tělovýchova / tělocvična/
tělovýchova/hřiště/

25
60

veřejné osvětlení
hřbitov
komunální služby / VPP, práce po obci/

150
10
300

nebezpečné odpady
komunální odpad
veřejná zeleň

20
230
50

civilní ochrana
hasiči

2
80

zastupitelstvo
718
místní správa
994
bankovní poplatky
15
________________________________________________________________
výdaje celkem
3 856
Hospodářská činnost – předpoklad na rok 2004:
v tis. Kč
Výnosy:
nájmy nebytových prostor + pozemků

140

nájmy byty

120

vodné
výnosy celkem

270
530

Náklady:
poplatek z vyčerpané vody

82

údržba a opravy /v KD, fasáda čp. 211/

318

spotřeba energií

130

náklady celkem
Plánovaný zisk:

530
0

Události v kultuře
Po velmi dlouhé době se ve Hvězdlicích podařilo uspořádat
ples, nebo chcete-li společenský večer. Uskutečnil se 24. ledna
letošního roku. Pořadatelem byl náš Sportovní klub. K tanci, pro
asi 150 zúčastněných, hrála skupina Chameleon a podle ohlasu
přítomných velmi dobře. Díky velkému množství sponzorů,které
se podařilo zajistit, pořadatelé připravili víc jak 180 cen. Hlavní
cenou pak byl barevný televizor. Hodnocení večera nechám na
vás, ale myslím si,že domů odcházeli všichni spokojeni po
příjemně prožitém večeru.
Poděkování patří všem organizátorům a spolupracovníkům.
Velký dík sponzorům, firmám i jednotlivcům:Obecní úřad
Hvězdlice, ZP Hvězdlice a.s,1.Vyškovská stavební společnost, JKZ
Bučovice, Hortim Brno, Sima Servis s.r.o. Brno,Berthold
s.r.o.Brno, Reda Brno, Jiří Němec Bučovice, AKI Brno, Ing. Michal
Matoušek Brno, Petr Zabloudil- Kat. dům Bučovice, Ing. Goliáš
Bučovice, Delta Fronzen Brno, Maso uzeniny Vlach Bučovice,
Elektro Polách, Doc. M. Bábek, S. Szeman Brno, Ohnoutka
Bučovice, K. Szumuniewski Brno, Karel Drbal, Jeřábek –Bárta
Hvězdlice, Věra Vítková Hvězdlice, Conella Brno, Restaurace u
Musilů Brno, Vodoinstalo Trousil Brno, Radek Pištělák
Brankovice,Karel Machala Chvalkovice, Lesní družstvo Hvězdlice,
Uniles Rumburk, Petr Kreml Bučovice, Wood Parket Bučovice,
Ladislav Kučírek Chvalkovice, DD Hvězdlice, ing. A. Přerovský,
MUDr F. Pytela Bučovice, V. Reška Bučovice, Gerlach Brno, Ivo
Hejl Brno, Sebo Brno, Berentzen Brno, Robert Šenkýř Brno, DG
Tip Brno, IMI Partner Brno, O.M.B. Brno, MCD Brno, SPORTWAY
Brno, Winston Brno, Ing. Wincentová Brno, Hubert Zubík.
Ing. Zdeněk Tejkal

Z činnosti dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice.
31. prosince – Neznámému pyromanovi se podařilo zapálit asi ve
22 hodin Cimbálkův mlat. V zárodku byl požár uhašen mladými
hasiči. Členové zásahové jednotky již jen dokončili uhašení a
zajištění mlatu. Škoda byla vyšetřovatelem HZS Vyškov označena
za minimální.
17. ledna – Hasiči zahájili nový rok Výroční valnou hromadou.
V plánu činnosti si schválili akce, které by v letošním roce chtěli
uskutečnit. Z akce pracovní: ochrana občanů a jejich majetku
před požáry a jinými živelními pohromami, údržba vodních toků,
údržba výstroje, výzbroje a požární techniky. Sběr železného
šrotu, výpomoc ZP Hvězdlice a.s.
Soutěže:mladí hasiči hra “Plamen“,dospělí hasiči Okrsková
soutěž.
Kultura: Pořádání Ostatků 28.2. Výpomoc kulturní komisi při
dětském karnevalu a dětském dnu.
Předváděcí akce Top Moravia – Březen
Taneční zábavu 8.5. k 140. výročí založení hasičstva v Čechách a
1700 let od smrti patrona sv. Floriana.
Letní tábor pro mladé hasiče a děti – srpen
Kultura pro dospělé hasiče a jejich rodinné příslušníky.
13. února – Okrsková hodnotící valná hromada v Milonicích, této
se zúčastnili členové SDH.
28. února – Uspořádali Ostatky. Do hvězdlických ulic vyrazilo 44
masek a s nimi kapela chlapců z Podboranky. Po šestihodinovém
náročném průvodu se skoro všichni vrátili do místní hospody, kde
muzikanti zahráli a některé masky zatančily. Večer na sále se
kupodivu sešlo hodně mladých a tančilo se až do rána.
22. března – Firma Top Moravia uspořádala předváděcí akci, kde
hasiči a jejich manželky si vyslechli přednášku na zdravé vaření.

Jan Kolofík

Ze sportovního života obce

6. ročník vánočního turnaje v nohejbale
Dne 25. prosince se uskutečnil v pořadí již šestý ročník
turnaje v nohejbalu. Zúčastnilo se ho šest tříčlenných
družstev,většinou složených ze členů našeho sportovního klubu.
Na prvním místě se i přes klopýtnutí v základní části
umístilo družstvo ve složení: Zdeněk Bárta, Vladimír Bárta
ml.,Petr Etien Handlíř.
Na druhém, tak, jako v loňském ročníku, mužstvo ve složení:
Ivoš Lukša, Aleš P. Spáčil a Ivan Drbal.
Na třetím místě se po zásluze umístilo věkově nejstarší
mužstvo ve složení: Hubert Zubík, Luboš Stenchlák a Ing. Zdeněk
Tejkal, když v rozhodujícím zápase o bronz porazili Davida
Gambu, Pavla Habrdu a Tomáše Přerovského.
Páté místo obsadili Radek Pištělák, Martin Trávníček a Karel
Machala, kteří získali putovního bažanta. Zde došlo ke změně
loňských pravidel, mužstvo, které ho získá, po vypití( skleněný
bažant je plněn kvalitním vínem) obsah doplní a přinese na příští
ročník turnaje.
A na čestném šestém místě se umístili loňští držitelé
bažanta,Pavel Tarabáš, Jirka Tarabáš a Petr Kotouč.
Všechna mužstva dostala ještě hodnotné věcné ceny, první
tři pak medaile.
Poslední akcí roku 2003 byl:

3. ročník Sněhula cupu
Tak, jako v loňském roce se ho zúčastnilo pět mužstev (
Hvězdlice A, Hvězdlice B, Drnovice, Bohdalice a Chvalkovice )a
jeden pašík v kotli .Mužstva sehrála turnaj systémem „ každý
s každým“. Diváci, kteří se i přes mrazivé počasí sešli mohli vidět
velmi kvalitní a napínavá utkání.
O celkovém vítězi turnaje rozhodla skutečnost, že mužstvo
Hvězdlice A nastoupilo ve velmi silné sestavě. Předvedenou hrou a
ziskem čtyř bodů překvapilo naše Béčko.
Konečná tabulka:
1. SK Hvězdlice A
10 bodů
2. Bohdalice
6 bodů

3. Chvalkovice
4. Drnovice
5. SK Hvězdlice B

4 body
4 body
4 body

Z nesportovních akcí jsme se sešli 7. února na Valné
hromadě, z které vyplynuly tři hlavní oblasti naší činnosti na rok
2004:
1. dokončit ve spolupráci s obcí úpravy sportovního areálu
2. zapojit členy i ostatní mládež do sportovních akcí
3. oživit kulturní kalendář obce některými společenskými
akcemi

Ing. Zdeněk Tejkal

Z činnosti kulturní komise
Kulturní komise uspořádala 6. března 2004 ve 14,00 dětský
karneval.
Můžeme bez nadsázky říci, podle ohlasů dětí a občanů, že se
vydařil. Svědčí o tom i účast dětí, rodičů a občanů v sále
kulturního domu. Celkem se sešlo přes 50 masek, k tomu rodiče,
babičky a další občané – prostě plný sál.
A to bylo ke spokojenosti kulturní komise, která byla tímto
odměněna za práci při organizování této akce. Musíme poděkovat
tvůrcům masek, že i letos měli dobré nápady, a tak se bylo na co
dívat.
Pětice šikovných děvčat, která byla také stylově oblečena, se
zhostila řízení karnevalu na výbornou. Také diskžokej vybíral
potřebnou hudbu, laděnou k jednotlivým soutěžím.
K tomu byla také připravena bohatá tombola, kde vyhrával
každý zakoupený los, takže žádné dítě neodešlo bez výhry. Po celý
karneval se konaly různé soutěže a hry. Každý účastník byl
odměněn sladkým dárkem. Dále každé dítě dostalo limonádu a
oplatek.
Velkou radost zejména těm nejmenším dětem udělala
děvčata-teletabis, která překvapila taneční kreací ve stylu
moderního tance „novamby“. Všechny děti se okamžitě přidaly a
celý sál se stal tím okamžikem vážným kandidátem soutěže
v televizi Nova – tančíme NOVAMBU.

Nesmíme zapomenout poděkovat všem sponzorům, kteří se
podíleli buď finančně nebo jinak na zdárném průběhu karnevalu.
Dík patří též týmu mládeže, který celý program karnevalu řídil.
Těšíme se zase na hojnou účast dětí, rodičů a všech ostatních
občanů na karnevale v roce 2005.
Leopold Závodný

Přikládáme také aktualizovaný kulturně sportovní kalendář obce

Kulturní kalendář Obce Hvězdlice na rok 2004
Květen

8. 5. – Taneční zábava – Hasiči

Červen

Turnaj „Vepřo cup“, pořádá SK Hvězdlice
5. 6. - Dětský den, pořádá Kulturní komise

Červenec

Hody Staré Hvězdlice
Táborák Staré Hvězdlic
23. 7. - Hodová diskotéka, pořádá SK Hvězdlice
24. 7. - Hodová zábava
25. 7. - Tradiční zápas Ženatí : Svobodní
SK Hvězdlice
Zábavný večer po hodech

Září

Meziuliční turnaj v kopané – SK Hvězdlice

Říjen

Beseda s důchodci – kulturní komise

Prosinec

Vánoční turnaj v nohejbale – SK Hvězdlice
Turnaj v malé konané - SněhulaCup pořádá
SK Hvězdlice

Změny a doplnění kulturních akcí budou probíhat v průběhu
roku.

Společenská kronika
Hodně štěstí, pohody, vzájemné lásky a pochopení přejeme
dodatečně na společné cestě životem novomanželům
Miroslavě Kremzové a Milanu Formánkovi
V nejbližší době oslaví naši spoluobčané významná životní jubilea.
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní
Paní

Apolonie Handlířová
Marie Slavíková
Marie Mikulášková
Libuše Čtvrtníčková
Emilie Knapová
Marie Marková
Josef Mlčoušek
Drahuška Dížková
Pavla Vršťalová

70
65
65
60
85
65
65
75
75

let
let
let
let
let
let
let
let
let

Významného jubilea se dožívají i naši spoluobčané v Domově
důchodců.
Pan Jaroslav Tihlařík
80 let
Paní Anna Šargonová
80 let
Paní Anna Fialová
90 let
Paní Emílie Čížková
92 let
Pan Ladislav Žák
93 let
Paní Anna Musilová
94 let
Přejeme jim hodně zdraví a spokojenosti i do dalších let
života.

Naposledy jsme se rozloučili s našimi spoluobčany
Paní
Paní
Paní
Panem
Paní
Panem
Paní

Ludmilou Kameníčkovou
Marií Frýdovou
Květoslavou Bartákovou
Bohumilem Zavadilem
Marií Navrátilovou
Leopoldem Grecem
Annou Procházkovou

Panem
Paní
Panem
Panem
Paní
Paní

Jaroslavem Studnařem
Antonií Jeřábkovou
Josefem Tichým
Josefem Novozámským
Karlou Vaculíkovou
Libuší Tesaříkovou
Čest jejich památce.

Hvězdlice a pivo, aneb trochu historie
Jedním z největších objevů, který lidstvo při svém vývoji
učinilo ,byl tento: Smíchají-li se, ve vhodném poměru chmelové
šišky s klíčky ječmene, to vše se náležitě povaří, přefiltruje,
vychladí a nechá uležet, vznikne PIVO. Ve stínu tohoto
kolosálního objevu blednou i takové činy lidstva jako je například
první krok člověka na Měsíci, objevení Ameriky či formulace teorie
relativity. O tom, že nás „tento zerzavý mok“ provází již nejedno
století netřeba diskutovat. Již praotec Čech, když stanul na Řípu,
neopomenul s sebou vzít pípu. A když se rozhlédl zvolal: „Vidím
zem zaslíbenou, orosenou, s pivní pěnou“.
A co ve Hvězdlicích? Jak si naši předkové opatřovali pivo?
Ptejme se kronik.
1. Vaření piva v domácnostech.
2. Vrchnostenský pivovar.
3. Dodávky piva v době nedávno minulé.
Jedním z práv vrchnosti bylo právo vařit pivo a právo pivo
šenkovat. O tom,že tato činnost byla výnosná, svědčí pivovarní
smlouva, uzavřená mezi převorem kláštera sv. Tomáše v Brně a
majitelem Nových zámků (dnes součást Nesovic) Mikulášem
z Hrádku. Proč vznikla?
Roku 1558 zastavil klášter svoji vesnici Čechyně Záviši
z Víckova, protože potřeboval peníze pro císaře. A protože se
klášteru peněz na výplatu této zástavy nedostávalo i v dalších
letech, nabídl tehdejší zástavní vlastník této vesnice klášteru
následující dohodu:
Mikuláš z Hrádku vrátí klášteru vesnici Čechyně( zástava
byla na dlužnou částku 1500 tolarů) a klášter postoupí své právo

vařit a vystavovat (prodávat je) v klášterních vesnicích.
Z minulých Zpravodajů víte, že to byly vesnice Staré Hvězdlice,
Nové Hvězdlice, Kozlany, Bohaté Málkovice, Boršov, již zmíněná
Čechyně a část Černčína.
Poddaní zmíněných vesnic nikde jinde piva na šenk ani
k domácím svým potřebám bráti nesmějí, nežli
z pivovaru
novozámského. Pivo mají hotově platiti a nezůstati více dlužni než
za tři sudy. Převor je povinen donucovati tyto lidi k odebírání,
řádnému placení a jeho opatrování tak, aby na dědině vždycky
pivo měli.Nebude-li tak činěno zaplatí převor pokutu a musí
novozámským zaplatit tolik beček, kolik jich přivezli odjinud.
Převor nesmí v těch vesnicích pivovaru stavěti, ani žádných
piv ječmenných, pšeničných šenkovati, ani poddaní si sami piva
vařiti.
Dále se obě strany dohodly, „že z dobrého přátelství a
sousedství knězi převorovi pro potřebu jeho a k trunku do dvora
hvězdlického každoročně 3 bečky piva předního dodávati budou,
obzvláště pak pro čeládku jeho z každé várky půl bečky piva
pozadního. Prázdné bečky se musejí vracet pivovaru.
A pán novozámský pivo dobrý a příhodný vařiti a lidem
klášterním podle slušnosti prodávati má v té ceně jako předešle a
každou 30. bečku dáti zdarma nádavkem.“
A že vaření a obchod s pivem bylo výnosné je patrné
z úředních záznamů. V roce1624 se ve zmiňovaném pivovaře
ročně vařilo 750 čtyřvěderních beček s užitkem 750 zlatých , tedy
v dnešní terminologii, s čistým ziskem. Klášterní vesnice ročně
odebrali z pivovaru 420 beček piva.
Vidíme, že vařit pivo byl velmi výnosný byznys již v 16.
století.
Pivo se vařilo i v domácnostech. Jednoduchý a levný recept,
jak na to, vám popíšeme v některém z příštích čísel zpravodaje.
Dodávka piva v nedávné minulosti, za režimu, který nehleděl
na nic, na tož pak na pivní tradici, v národě tak silně
zakořeněnou,se tehdejší Spotřební družstvo „Jednota“ snažilo do
Hvězdlic dodávat pivo z Kroměříže. O reakci občanů, jsme se již
ve Zpravodaji zmiňovali.
A protože jsme v zpravodaji jaksi zapomněli na to, že brzy
budou Velikonoce, přidáváme alespoň pár dobrých receptů.

Upečte si na velikonoce
Velikonoční mazanec
Utřeme ¼ kg Hery do pěny, přidáme 20 dkg cukru, trochu
vanilky, 4 žloutky, kůru z citronu,špetku soli, 5 dkg zkynulých
kvasnic, 1 kg mouky.
Zaděláme vlažným mlékem a vypracujeme tuhé těsto.
Vmícháme 10 dkg krájených mandlí, 10 dkg rozinek a necháme
v teple kynout. Potom vytvarujeme mazanec, potřeme vajíčkem a
nařízneme kříž.Pečeme zvolna 45-50 minut.

Co po velikonocích se zbylými vejci?
Zkuste Ďábelská vejce
6 natvrdo uvařených vajec, 2 lžíce majonézy, 3 lžíce
rajčatového kečupu, 3 lžíce mexické omáčky, 2 lžíce citrónové
šťávy, malá cibule, lžička hořčice, mletý pepř, sůl, špetka mleté
papriky, 2 lžíce drobně usekané petrželky, křehké listy
hlávkového salátu
Vejce podélně rozpůlíme a spodky bílků mírně seřízneme.
Žloutky vyjmeme a prolisujeme do misky. Přidáme majonézu,
kečup, mexickou omáčku, citrónovou šťávu, hořčici, papriku a
osolíme. Suroviny dobře utřeme .nejlépe elektrickým šlehačem,
na jemnou pěnu.Nakonec do pěny vmícháme nadrobno
nakrájenou cibuli. Listy hlávkového salátu rozložíme na dezertní
talířky, na ně vložíme po třech půlkách vajec a ozdobně do nich
nastříkáme připravenou pěnu.
Povrch zdobíme petrželkou.
A pro ty z Vás, kteří přes Velikonoce trošku přiberete a od
odpočinku Vás bud bolet celé tělo zde máme pokračování

Cvičení pro zdraví se Zpravodajem.
Lekce 2
Protože většinu z nás vylákalo jarní sluníčko na dvorky a do
zahrádek, a přece jenom tělo po tom zimním lenošení není zvyklé
na tak prudké a nezvyklé pohyby, zkuste po návratu domů
trochu se uvolnit a zacvičit si s námi:

1. Položíme se na tvrdou podložku na záda. Oběma rukama
přitáhneme jedno koleno ke hrudníku, druhá noha zůstane
natažená na podložce. V poloze chvíli vydržíme a uvolníme se.
Natáhneme nohu, krátce se opět uvolníme. Totéž opakujeme
druhou nohou. Koleno vždy směřuje k obličeji, nevybočuje ven.
Cítíme příjemné protažení zad, zadní strana stehna, kyčelního a
kolenního kloubu.
2. Nohy zůstanou natažené a nataženými pažemi děláme
čelné kruhy. Ruce křížíme nad hlavou a před břichem.
S nádechem je pohyb paží nahoru, s výdechem dolů.
Cvikem uvolňujeme ramenní pletence, jejich uvolnění má příznivý
vliv na psychiku. Dá se říct, že si sami vyrábíme dobrou náladu.
3. Jednu nohu pokrčíme, opřeme chodidlo o podložku,
druhá noha šlape na kole. Ruce máme volně podél těla, záda
nezvedáme, koleno šlapající nohy nevybočuje ven. Položíme nohu
a krátce se uvolníme. Nohy vystřídáme.
Tak že neváhejte a cvičte. Pozor ovšem.Při některých
náročnějších cvicích si zajistěte spolupráci partnera pro případ,
že se zasukujete.

Obecní knihovna s Internetem
Knihovna s internetem je přístupná v neděli od 10 do 12
hodin v místní škole. V letech 1999 až 2003 bylo zakoupeno 151
nových knih pro děti a dospělé.
V současnosti může knihovna nabídnout čtenářům 3 283
svazků. Tato nabídka je doplňována i výpůjčkami z Knihovny
Karla Dvořáčka ve Vyškově.

Vandalismus
Velmi nás mrzí, že jsou mezi námi takoví lidé, kteří nemají
rádi přírodu a proto ji ničí. Jde hlavně o mladé . Rodiče by měli
vysvětlit svým dětem, že ovocné stromky sázíme pro užitek ani ne
tak náš, jako těch co zde budou žít po nás.
Vybíjet si svou energii na lámání nově vysázených stromků
na mezi směrem ke Starým Hvězdlicím není vůbec lichotivé ba
naopak je to vandalství.

